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ε την επικύρωση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης,
ξεκινάει ο μαραθώνιος για τη μείωση του
ελλείμματος κατά €25 δις μέχρι και το
2012 και για θετικό πρόσημο στο ΑΕΠ
από το 2011. Η τεχνολογία μπορεί να δώσει λύσεις στα περισσότερα προβλήματα που μας ταλανίζουν, λύσεις που ήδη
εφαρμόζουν τα προηγμένα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και όχι μόνο. Οι ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν κοινή δέσμευση,
να αναπτύξουν ως το 2015 ευφυέστερες ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Υπάρχει
όμως μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για
να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Απαιτείται
από τις κυβερνήσεις να καινοτομήσουν
ως προς το σχεδιασμό, την υλοποίηση
και την παρακολούθηση των δράσεων
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να απομακρυνθούν από την αναποτελεσματική, καθώς αποδεικνύεται, πρακτική της
απλής μεταφοράς των υφιστάμενων διαδικασιών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η χώρα μας θα ενταχθεί σ’
αυτό το νέο περιβάλλον αλλά πώς θα
καταφέρει να καλύψει το χαμένο έδαφος
όταν ακόμα συζητάμε για τα αυτονόητα,
με πρώτο και καλύτερο την οικονομική
επάρκεια του ελληνικού κράτους.
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Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Εξοικονόμηση
Χρόνου, Εξοικονόμηση Κόστους και Πάταξη
της Διαφθοράς

Μπροστά σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα,
αξίζει να θυμηθούμε τα στοιχεία της έρευνας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
στην Ελλάδα το 2008 από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας,
που αναφέρει ότι για τον εκσυγχρονισμό
του δημόσιου τομέα επενδύθηκαν μεν
σημαντικοί πόροι, αλλά μόλις το 6% των
Ελλήνων πραγματοποίησε ηλεκτρονικά
ολοκληρωμένες συναλλαγές με το δημόσιο. Κοιτώντας την ανάλυση σε βάθος
βλέπουμε ότι παρόλο που το ποσοστό
των ατόμων που αναζητούν πληροφορίες
από ιστοσελίδες δημόσιων φορέων κινείται σε υψηλότερα επίπεδα (19%) συνεχίζει να παραμένει αρκετά χαμηλότερο από
2

το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου
(34%). Οι κυριότεροι λόγοι του περιορισμένου αντίκτυπου της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης εντοπίζονται στην αποσπασματική υλοποίηση έργων από φορείς
του δημοσίου και την έλλειψη διαλειτουργικότητας συστημάτων και εφαρμογών
μεταξύ φορέων, το πολύπλοκο θεσμικό
πλαίσιο και μεταξύ άλλων, τα διοικητικά
εμπόδια. Παρ’ όλα αυτά, το 82,14% των
πολιτών που κάνουν χρήση ηλεκτρονικών
δημοσίων υπηρεσιών τονίζει πως εξοικονόμησε κόστος και χρόνο (μετακινήσεις,
χαρτόσημα, κ.λπ.). Το 83,67% τόνισε πως
έκανε χρήση των υπηρεσιών σε ώρα μη
λειτουργίας της φυσικής υπηρεσίας, το
45,92% υποστήριξε πως επιτυγχάνεται
με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερη διαφάνεια στις υπηρεσίες και το 56,63% τόνισε
πως παρατηρείται εξοικονόμηση κόστους
για τον ίδιο το δημόσιο τομέα.
Με την ελπίδα τα στοιχεία από την επόμενη μελέτη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα να είναι κατά τι
καλύτερα, ας κοιτάξουμε και πάλι τι γίνεται εκτός των συνόρων μας. Στις Η.Π.Α.,
για παράδειγμα, δημιουργήθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στο
κοινό αναλυτικές πληροφορίες για τις
κυβερνητικές δαπάνες σε συστήματα
πληροφορικής, καθώς και την εξέλιξή
τους στο χρόνο. Πρόκειται για τη διάθεση επίσημων δεδομένων του προϋπολογισμού για περισσότερες από 7.000 δαπάνες. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται σε
εβδομαδιαία βάση και δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη να παράγει
συγκεντρωτικές αναφορές. Παράλληλα,
στη Μεγάλη Βρετανία έχει αναπτυχθεί η
πλατφόρμα “DirectGov Innovate” για να
υποβοηθήσει το διάλογο με την κοινότητα των προγραμματιστών γύρω από
τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, ζητείται η συνεισφορά των πολιτών
με παραδείγματα καινοτόμων εφαρμογών, εστιασμένων στον πολίτη ή ιδεών
για εφαρμογές που θα μπορούσαν να

αναπτυχθούν με τη χρήση κυβερνητικών δεδομένων.
Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον
τροχό. Απαιτείται, όμως, αλλαγή φιλοσοφίας και σαφής πολιτική βούληση, για
να φτάσουμε σε υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς
τον πολίτη.
Το 2010 ο ΣΕΠΕ συμπληρώνει 15 χρόνια
παρουσίας στην εκπροσώπηση ενός κλάδου-κλειδί για την ανάπτυξη της εθνικής
οικονομίας. Σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, ο ΣΕΠΕ
αγωνίζεται καθημερινά, με την ίδια ένταση και την ίδια συνέπεια, για την οικοδόμηση και την προαγωγή μιας ψηφιακής
Ελλάδας που θα εξυπηρετεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες
κάθε πολίτη, εργαζόμενου, μαθητή, φοιτητή και επαγγελματία της χώρας μας. Και
είναι αυτό ακριβώς που ενδυναμώνει το
θεσμικό μας ρόλο, υπογραμμίζει τις ενέργειες για τον εορτασμό της επετείου των
15 χρόνων του ΣΕΠΕ και ανανεώνει την
υποχρέωσή μας για το μέλλον. Σε αυτό
το πλαίσιο, ενισχύουμε το διάλογο ουσίας, οργανώνοντας τον προσεχή Μάιο
συνέδριο με τίτλο “Information Society
Forum” με υψηλού επιπέδου προσκεκλημένους ομιλητές από την Ελλάδα και το
εξωτερικό ενώ παράλληλα λειτουργούμε ως national contact point για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας ’’eSkills Week
2010’’ που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αυξανόμενη ζήτηση επαγγελματιών με ψηφιακές
δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ
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Μέσω του ΕΣΠΑ το Νέο Αναπτυξιακό

Κ

ύριε Υπουργέ, με ποιον τρόπο θα επιταχυνθεί η υλοποίηση τόσο των τομεακών, όσο και των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ;
Στις 5 Οκτωβρίου παραλάβαμε ένα ΕΣΠΑ
με απορρόφηση 3%, ενώ βρισκόταν ήδη
στο τέλος του τρίτου χρόνου υλοποίησης του. Δηλαδή, είχαν απορροφηθεί
€827 εκατ. από το σύνολο των €26,2
δις της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Είναι λοιπόν γεγονός αδιαμφισβήτητο, ότι η πορεία απορρόφησης του ΕΣΠΑ είναι επιεικώς τραγική. Και
αναφερόμαστε σε έναν τομέα, όπως η
αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων,
όπου δεδομένης της δύσκολης συγκυ-
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Είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες
παρεμβάσεις, ώστε η υλοποίηση του ΕΣΠΑ
να βασιστεί σε ένα νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο με απλούστερες διαδικασίες και
λιγότερους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση
ρίας θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας και της τόνωσης της ρευστότητας
στην αγορά.

Για το λόγο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε η υλοποίηση του ΕΣΠΑ να
βασιστεί σε ένα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο με απλούστερες διαδικασίες και λιγότερους εμπλεκόμενους
φορείς στη διαχείριση. Προς την κατεύθυνση αυτή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησης του Ν. 3614/
2007, με στόχο την απάλειψη συγκεντρωτικών και γραφειοκρατικών διατάξεων εφαρμογής των προγραμμάτων, η
κατάργηση των 13 αναπτυξιακών οργανισμών των περιφερειών και της ΝΟΜΟΣ
Α.Ε., καθώς και η κατάργηση του δεύτερου σταδίου πιστοποίησης, με βάση τα
πρότυπα του ΕΛΟΤ, για όλα τα τομεακά
και περιφερειακά προγράμματα.
Οι πρωτοβουλίες αυτές θα συμπεριληφθούν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονομίας που θα κατατεθεί το αμέσως
προσεχές διάστημα στη Βουλή. Στο ίδιο
νομοσχέδιο θα περιληφθεί διάταξη νόμου για την επίσπευση της διαδικασίας
ελέγχου, αναθεώρησης, επικαιροποίησης ή ακόμα και συμπλήρωσης μελετών
για την άμεση δημοπράτηση έργων στις
περιφέρειες.
Πώς θα αντιμετωπίσετε προβλήματα υλοποίησης που μπορεί να δημιουργηθούν
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Πρότυπο της Χώρας

λόγω αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα αλλά και της συνένωσης των δήμων
και κοινοτήτων στο πλαίσιο του σχεδίου
“Καλλικράτης”;
Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Ήδη, υπηρεσίες του
Υπουργείου μας, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εσωτερικών, επεξεργάζονται τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να
ενσωματωθούν τα περιφερειακά προγράμματα στο σχέδιο ’’Καλλικράτης’’
που προωθεί η κυβέρνηση. Και επιτρέψετε μου να τονίσω ότι βασικό στοίχημα
του Υπουργείου μας, αλλά και προσωπικός μου στόχος, είναι να ταυτίσουμε
το ΕΣΠΑ με τη μεγάλη μας προσπάθεια
για ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη,
που θα αλλάξει, επιτέλους, την εικόνα
της ελληνικής περιφέρειας.
Για το λόγο αυτό, προωθούμε άμεσα
την περιφερειοποίηση του ΕΣΠΑ, δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στις
διαχειριστικές αρχές των περιφερειών,
οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και άρα
μπορούν να ιεραρχήσουν με πιο ορθό
τρόπο τις προτεραιότητες κάθε περιφέρειας. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη
δυνατότητα στις ίδιες τις περιφέρειες να
καθορίσουν την αναπτυξιακή τους πολιτική. Το κλειδί για την ανάπτυξη βρίσκεται στην αποκέντρωση. Στην πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και
πόρων, με νέα αρχιτεκτονική στη δημόσια διοίκηση, που θα έχει ως επίκεντρο
την αιρετή περιφέρεια και τον ισχυρό
δήμο. Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική επιλογή και ακριβώς αυτή θα υπηρετήσει το ΕΣΠΑ.
Πιστεύετε πως υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του οδηγού συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ;
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Ασφαλώς και θα υπάρξει νέος οδηγός
μετά και την κατάθεση του νόμου με τις
σχεδιαζόμενες αλλαγές στο ΕΣΠΑ.
Σε ποια κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί
η αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ με στόχο τη
δημιουργία συνθηκών πραγματικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής;
Το ΕΣΠΑ θα αναμορφωθεί, ώστε να αποτελέσει το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης του νέου αναπτυξιακού προτύπου
που προωθεί η κυβέρνηση για πράσινη
ανάπτυξη, αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού και ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής. Προχωρούμε λοιπόν σε νέες
πολιτικές, ανακατανέμοντας δαπάνες
τόσο για παραγωγικές αναδιαρθρώσεις,
όσο και για νέες επενδύσεις με αιχμή τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την υγεία,
τον πολιτισμό, την ανταγωνιστικότητα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον τουρισμό.
Σκοπεύετε να δώσετε έμφαση σε δράσεις
που θα έχουν σχέση με την υιοθέτηση
των νέων τεχνολογιών;
Για να έχουν μία εικόνα οι αναγνώστες
σε σχέση με αυτά που παραλάβαμε
στον τομέα των νέων τεχνολογιών, σας
αναφέρω ενδεικτικά ότι το πρόγραμμα
με τη χαμηλότερη απορρόφηση, περίπου 0,10%, είναι αυτό της “Ψηφιακής
Σύγκλισης”. Σε σχέση με τις υπόλοιπες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ζούμε έναν
“ψηφιακό μεσαίωνα”. Ξεκάθαρη βούλησή μας είναι να ενισχύσουμε δράσεις
στους τομείς των νέων τεχνολογιών, της
καινοτομίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι κάτι στο οποίο άλλωστε έχει επιμείνει ιδιαίτερα και ο Πρωθυπουργός και αποτελεί προτεραιότητα
για την κυβέρνηση.

Ξεκάθαρη βούλησή μας
είναι να ενισχύσουμε
δράσεις στους τομείς
των νέων τεχνολογιών,
της καινοτομίας και της
ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

Εξετάζετε την περίπτωση βελτίωσης των
διαδικασιών προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα γραφειοκρατίας και
να καταστεί το πρόγραμμα ελκυστικό για
όσο το δυνατόν περισσότερους αλλά και
υψηλού επιπέδου ενδιαφερόμενους;
Όπως σας τόνισα και προηγουμένως,
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, πήραμε την
απόφαση να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ενέργειες που βασίζονται
στο τρίπτυχο: Απλοποίηση, Επιτάχυνση,
Αποκέντρωση. Με λίγα λόγια, αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στην περιττή
γραφειοκρατία, στις πολύπλοκες διαδικασίες, στην απουσία αναπτυξιακού
σχεδιασμού και την εγκατάλειψη της Ελληνικής Περιφέρειας.
Αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στη
σύνδεση ενός τόσο κρίσιμου και σημαντικού προγράμματος, όπως το ΕΣΠΑ,
με σχεδιασμούς που εξυπηρετούν μικροκομματικές και πελατειακές σκοπιμότητες. Σχεδιασμούς που στέρησαν
από τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια
σοβαρές επενδύσεις και ανέδειξαν την
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έλλειψη σοβαρότητας και φερεγγυότητας της επίσημης πολιτείας. Αυτήν την
κατάσταση, είμαστε αποφασισμένοι να
την ανατρέψουμε.
Ποιο είναι το επόμενο στάδιο του προγράμματος Jessica;
Το JESSICA σχεδιάστηκε ως νέο μέσο
χρηματοοικονομικής τεχνικής για την καλύτερη κινητοποίηση πόρων στον τομέα

Αποφασίσαμε να βάλουμε τέλος στην περιττή
γραφειοκρατία, στις πολύπλοκες διαδικασίες,
στην απουσία αναπτυξιακού σχεδιασμού
και την εγκατάλειψη της Ελληνικής Περιφέρειας

της αστικής ανάπτυξης. Το νέο μέσο θα
λειτουργήσει με την παράλληλη κατάθεση πόρων σε κοινό ταμείο από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το
ΕΤΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλες χρηματοδοτικές πηγές, με στόχο τη χρησιμοποίησή
τους σε επενδυτικά σχήματα.
Στη χώρα μας προβλέπεται να διατεθούν στο χρηματοοικονομικό μηχανισμό JESSICA περίπου €100 εκατ. από τα
επιχειρησιακά προγράμματα, που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά
ταμεία παρέχοντας στις διαχειριστικές
αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων την ευχέρεια αποφυγής αυτόματης
αποδέσμευσης πόρων, όπως προβλέπουν οι κοινοτικοί κανονισμοί. Μέσα
από το JESSICA, θα χρηματοδοτηθούν
έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, δηλαδή
έργα αστικών αναπλάσεων, ένα μέρος
των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να
εξασφαλίζει έσοδα άμεσα ή έμμεσα, ή
έργα που αφορούν σε διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Σ Υ Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η
Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Α Ρ Ν ΑΟΥ ΤΑ Κ Η Σ

Μέσω του ΕΣΠΑ το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο της Χώρας

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Σ ΤΑΥ Ρ ΟΣ

O κύριος Σταύρος Αρναουτάκης είναι Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
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τα 1.278.661 τεμάχια έφτασαν οι συνολικές πωλήσεις των ηλεκτρονικών
υπολογιστών το 2009 στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner τα πιο
αποδοτικά ήταν τα δύο τελευταία τρίμηνα
του έτους, οπότε σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς. Από το σύνολο των ηλεκτρονικών υπολογιστών για το
2009 τα 548.386 τεμάχια ήταν για επαγγελματική χρήση και τα 730.275 τεμάχια
ήταν για οικιακή χρήση. Από το σύνολο
των σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα 359.978 τεμάχια
ήταν σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
και τα 918.682 τεμάχια φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
Το 2009 στο σύνολο των πωλήσεων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, πρώτη είναι η Hewlett Packard με 294.612 τεμάχια
και μερίδιο αγοράς 23,0%. Ακολουθεί, η
Acer με 219.596 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 17,2%, η Toshiba με 126.903 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 9,9%, το Πλαίσιο
(TurboX) με 108.528 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 8,5%, η Dell με 70.782 τεμάχια
και μερίδιο αγοράς 5,5%, η ASUS με
68.687 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 5,4%,
η Sony με 67.841 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 5,3%, η Info-quest με 52.470 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 4,1%, η Lenovo
με 40.719 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
3,2% και η δεκάδα κλείνει με το e-shop
(Innovator) με 36.067 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 2,8%.
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Αναλυτικά, στην κατηγορία ηλεκτρονικών υπολογιστών για επαγγελματική
χρήση η κατάταξη διαμορφώθηκε ως
εξής: Hewlett Packard με 146.675 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 26,7%, Acer με
82.696 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 15,1%,
Dell με 67.882 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
12,4%, Πλαίσιο (TurboX) με 46.564 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 8,5%, Toshiba με
42.612 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 7,8%,
Lenovo με 26.518 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 4,8%, Info-quest με 23.142 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 4,2%, Fujitsu με
17.100 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 3,1%,
e-shop (Innovator) με 12.327 τεμάχια και
8

Από το σύνολο
των ηλεκτρονικών
υπολογιστών για
το 2009 τα 548.386
τεμάχια ήταν για
επαγγελματική χρήση
και τα 730.275
τεμάχια ήταν για
οικιακή χρήση
μερίδιο αγοράς 2,2% και η δεκάδα κλείνει με την Oktabit με 4.507 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 0,8%.
Στην κατηγορία ηλεκτρονικών υπολογιστών για οικιακή χρήση η κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: Hewlett-Packard
με 147.937 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
20,3%, Acer με 136.900 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 18,7%, Toshiba με 84.291 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 11,5%, ASUS με
65.323 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 8,9%,
Πλαίσιο (TurboX) με 61.964 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 8,5%, Sony με 57.396
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 7,9%, Infoquest με 29.328 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 4,0%, e-shop (Innovator) με 23.740
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 3,3%, Apple
Computer με 12.790 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 1,8% και η δεκάδα κλείνει με τη
Samsung Electronics με 9.646 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 1,3%.
Στην κατηγορία σταθερών ηλεκτρονικών
υπολογιστών η κατάταξη διαμορφώθηκε
ως εξής: Πλαίσιο (TurboX) με 73.839 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 20,5%, HewlettPackard με 55.151 τεμάχια και μερίδιο

αγοράς 15,3%, Info-quest με 50.370 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 14,0%, e-shop
(Innovator) με 31.987 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 8,9%, Dell με 20.112 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 5,6%, Oktabit με
15.024 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 4,2%,
Lenovo με 9.287 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 2,6%, Apple Computer με 7.306 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 2,0%, DIONIC
με 6.578 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 1,8%
και η δεκάδα κλείνει με την ASUS με 1.500
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 0,4%.
Στην κατηγορία φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών η κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: Hewlett-Packard με 239.461
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 26,1%, Acer
με 214.982 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
23,4%, Toshiba με 126.903 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 13,8%, Sony με 67.237 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 7,3%, ASUS με
67.187 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 7,3%,
Dell με 50.669 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 5,5%, Πλαίσιο (TurboX) με 34.689
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 3,8%, Lenovo
με 31.432 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
3,4%, Fujitsu με 20.875 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 2,3% και η δεκάδα κλείνει με
τη Samsung Electronics με 10.040 τεμάχια
και μερίδιο αγοράς 1,1%.
Η κατάταξη βάσει επεξεργαστή διαμορφώθηκε ως εξής: Intel με 1.143.928 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 89,5%, AMD
με 125.680 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
9,8% και άλλοι κατασκευαστές 9.052 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 0,7%.
To 4ο τρίμηνο του 2009
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gartner οι
πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
το τελευταίο τρίμηνο του 2009 έφτασαν
τα 395.584 τεμάχια, έναντι 367.373 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι,
σημειώνοντας αύξηση 7,7%, Διάγραμμα
1. Ειδικότερα οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών για επαγγελματική
χρήση έφτασαν τα 161.095 τεμάχια έναντι
183.897 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 12,4%.
Αντίθετα οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπο-

Τ

ί

Υπολογιστές πωλήθηκαν στην Ελλάδα το 2009
λογιστών για οικιακή χρήση ανήλθαν στα
234.489 τεμάχια έναντι 183.476 τεμαχίων
το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 27,8%. Εξίσου ισχυρό είναι και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν οι
φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές έναντι
των σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ειδικότερα, κατά το 4ο τρίμηνο του
2009 στην Ελλάδα πουλήθηκαν 286.946
φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές έναντι
241.190 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008,
σημειώνοντας αύξηση 19%. Το μερίδιο
αγοράς στην κατηγορία σταθερών και
φορητών υπολογιστών διαμορφώθηκε
στο τέλος του 2009 σε 72,5% για τους
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και 27,5% για τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Στο σύνολο των πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών η κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής: Hewlett-Packard
με 75.999 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
19,2% έναντι 96.817 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008, Acer με 75.749 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 19,1% έναντι 45.027 τεμάχια
το 4ο τρίμηνο 2008, Πλαίσιο (TurboX) με
39.784 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 10,1%
έναντι 29.824 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008,
Sony με 35.100 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 8,9% έναντι 19.275 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008, Toshiba με 32.409 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 8,2% έναντι 36.683 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008, Dell με 19.508
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 4,9% έναντι 16.263 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008,
Quest με 17.600 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 4,4% έναντι 18.200 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008, ASUS με 14.600 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 3,7% έναντι 15.418 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008, Lenovo με 12.503
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 3,2% έναντι
9.718 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008 και η
δεκάδα κλείνει με το e-shop (Innovator)
με 9.528 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 2,4%
έναντι 12.550 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008,
Διάγραμμα 2.
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για
επαγγελματική χρήση η κατάταξη έχει
ως εξής: Hewlett-Packard με 42.438 τεΤεύχος 32

Διάγραμμα 1. Πωλήσεις Σταθερών και Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα
το 4ο Τρίμηνο 2009 (Επαγγελματική/ Οικιακή Χρήση), Πηγή: Gartner, 2010

Διάγραμμα 2. Πωλήσεις Σταθερών και Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα
(Μερίδια Αγοράς) το 4ο Τρίμηνο 2009, Πηγή: Gartner, 2010

μάχια και μερίδιο αγοράς 26,3% Acer με
28.157 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 17,5%,
Dell με 18.601 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 11,5%, Πλαίσιο (TurboX) με 15.194
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 9,4%, Toshiba
με13.200 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
8,2%, Lenovo με 9.328 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 5,8%, Info-quest με 7.909 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 4,9%, Fujitsu με
4.566 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 2,8%,
e-shop (Innovator) με 3.153 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 2,0% και η δεκάδα κλείνει με την Oktabit με 1.420 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 0,9%. Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για οικιακή χρήση

η κατάταξη έχει ως εξής: Acer με 47.592
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 20,3%, Sony
με 33.771 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
14,4%, Hewlett-Packard με 33.561 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 14,3%, Πλαίσιο
(TurboX) με 24.590 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 10,5%, Toshiba με 19.209 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 8,2%, ASUS με
13.883 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 5,9%,
Info-quest με 9.691 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 4,1%, e-shop (Innovator) με 6.375
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 2,7%, Apple
Computer με 5.257 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 2,2% και η δεκάδα κλείνει με τη
Samsung Electronics με 4.746 τεμάχια
9
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τα 918.682 τεμάχια
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Διάγραμμα 3. Πωλήσεις Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα (Μερίδια Αγοράς)
το 4ο Τρίμηνο 2009, Πηγή: Gartner, 2010
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μηνο 2008 και η δεκάδα κλείνει με την
ASUS με 1.500 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 1,4%, Διάγραμμα 3.

και μερίδιο αγοράς 2,0%. Στους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές η κατάταξη έχει ως εξής: Πλαίσιο (TurboX) με
23.978 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 22,1%
έναντι 21.112 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008,
Info-quest με 17.500 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 16,1% έναντι 17.100 τεμάχια το 4ο
τρίμηνο 2008, Hewlett-Packard με 16.912
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 15,6% έναντι 19.619 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008,
e-shop (Innovator) με 8.408 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 7,7% έναντι 11.300 τε-
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Διάγραμμα 4. Πωλήσεις Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ελλάδα (Μερίδια Αγοράς)
το 4ο Τρίμηνο 2009, Πηγή: Gartner, 2010
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μάχια το 4ο τρίμηνο 2008, Dell με 6.230
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 5,7% έναντι 8.092 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008,
Oktabit με 4.732 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 4,4% έναντι 6.548 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008, Lenovo με 2.819 τεμάχια και
μερίδιο αγοράς 2,6% έναντι 4.774 τεμάχια
το 4ο τρίμηνο 2008, Apple Computer με
2.677 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 2,5%
έναντι 2.130 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008,
DIONIC με 1.549 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 1,4% έναντι 3.207 τεμάχια το 4ο τρί-

Στην κατηγορία των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών η κατάταξη έχει ως
εξής: Acer με 74.515 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 26,0% έναντι 42.539 τεμάχια το 4ο
τρίμηνο 2008, Hewlett-Packard με 59.087
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 20,6% έναντι
77.198 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008, Sony
με 35.086 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
12,2% έναντι 19.275 τεμάχια το 4ο τρίμηνο
2008, Toshiba με 32.409 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 11,3% έναντι 36.683 τεμάχια
το 4ο τρίμηνο 2008, Πλαίσιο (TurboX) με
15.806 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 5,5%
έναντι 8.712 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008,
Dell με 13.278 τεμάχια και μερίδιο αγοράς
4,6% έναντι 8.171 τεμάχια το 4ο τρίμηνο
2008, ASUS με 13.100 τεμάχια και μερίδιο
αγοράς 4,6% έναντι 15.418 τεμάχια το 4ο
τρίμηνο 2008, Lenovo με 9.684 τεμάχια
και μερίδιο αγοράς 3,4% έναντι 4.944 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008, Fujitsu με 7.053
τεμάχια και μερίδιο αγοράς 2,5% έναντι
14.411 τεμάχια το 4ο τρίμηνο 2008 και η
δεκάδα κλείνει με τη Samsung Electronics
με 5.040 τεμάχια και μερίδιο αγοράς 1,8%,
Διάγραμμα 4.
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Ευκαιρίες από την αξιοποίηση της πληροφορικής

Π

ριν αρχίσει η οικονομική κρίση το
2008, οι Chief Executive Officers
(CEO) στρέφονταν στην Πληροφορική
προκειμένου να βοηθήσουν τις προσπάθειες ανάπτυξης των εταιριών τους. Επιχείρησαν να μετασχηματίσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες
μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης
της πληροφορίας και επεδίωξαν η Πληροφορική να παίζει ενεργό ρόλο στην
προσέλκυση πελατών, στην ανάπτυξη
νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στην
επέκταση σε νέες αγορές. Ωστόσο, όταν
η οικονομία πέρασε σε ύφεση, οι εταιρείες σταμάτησαν τις μη απαραίτητες δαπάνες, μείωσαν τα λειτουργικά έξοδα και
υλοποίησαν μόνο έργα βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Οι Chief Information
Officers (CIO) έπρεπε να εστιάσουν στη
μείωση των εξόδων και στην αύξηση της
αποδοτικότητας.
Καθώς αρχίζει η ανάκαμψη, οι CIOs πρέπει για άλλη μια φορά να αναθεωρήσουν
τις προτεραιότητές τους. Η Accenture,
μέσα από τα έργα της με μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς, έχει ξεχωρίσει πέντε
βασικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων για την Πληροφορική για τους επόμενους μήνες. Ορισμένες προέρχονται
από το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον,
άλλες από τις τεχνολογικές καινοτομίες
και άλλες τόσο από τις δημογραφικές αλλαγές, όσο και από τις αλλαγές της αγοράς, οι οποίες ενισχύονται από την κρίση
ή επιταχύνονται ανεξάρτητα από αυτή.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ευκαιρίες
από την αξιοποίηση της Πληροφορικής
(Information Technology - IT) για όσους
είναι διατεθειμένοι να τις αναζητήσουν.

1. Συνέχιση των προσπαθειών
αναδιάρθρωσης παρά την
ανάκαμψη της αγοράς
Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία,
υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την

ταχύτητα και την ισχύ της ανάκαμψης.
Η πρόσβαση στο κεφάλαιο είναι πιθανόν να παραμείνει δύσκολη εξαιτίας των
επακόλουθων της πιστωτικής κρίσης, της
νευρικότητας των χρηματιστηριακών
αγορών και του έντονου σκεπτικισμού
των επενδυτών. Οι πελάτες συνεχίζουν τις περικοπές, ενώ τα παρατεταμένα υψηλά ποσοστά ανεργίας θα περιορίσουν περαιτέρω τις καταναλωτικές
δαπάνες στις ανεπτυγμένες οικονομίες.
Οι επιχειρήσεις θα επενδύουν προσεκτικά, δεδομένου του αβέβαιου οικονομικού σκηνικού, όπου όλες οι μεγάλες
επενδύσεις ελέγχονται ενδελεχώς.

2. Εξοικείωση με το cloud
computing μέσω της σταδιακής αξιοποίησης του
Το cloud computing αποτελεί βασική τεχνολογία του νέου μοντέλου Πληροφορικής. Μέσω του cloud computing, oι
χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής μέσω

του Internet, μέσω ενός δικτύου απομακρυσμένων server εταιριών, όπως η
Amazon, η Microsoft, η Google, καθώς
επίσης και μέσω παρόχων λογισμικού ως
υπηρεσία (Software as a Service - SaaS),
όπως η Salesforce.com, η Workday και η
Netsuit. Οργανισμοί, όπως η Procter &
Gamble, το Harvard Medical school και ο
Nasdaq, αξιοποιούν το cloud computing
για εφαρμογές γραφείου, ανάπτυξη μοντέλων γενετικού ελέγχου και αποθήκευση ιστορικών πληροφοριών μετοχών και
ομολόγων. Το cloud computing μπορεί
να βοηθήσει τους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος επένδυσης στην Πληροφορική, καθώς οι εταιρείες στην πράξη
“ενοικιάζουν” δυνατότητες αντί να έχουν
υπό την κατοχή τους το πραγματικό υλικό
και λογισμικό. Το cloud computing δίνει,
επίσης, την επιλογή στις επιχειρήσεις να
αυξομειώνουν τις δυνατότητες της Πληροφορικής, ανάλογα με τη μεταβολή στη
ζήτηση των πελατών τους. Για παράδειγμα, η TC3, εταιρεία επεξεργασίας συμβολαίων απαιτήσεων ζωής, χρησιμοποίησε

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

ACCEN T U RE

12

Τ

τις υπηρεσίες διαδικτύου (web services)
της Amazon, όταν ένας πελάτης θέλησε
να ελέγξει την ακρίβεια 30 εκατ. περιπτώσεων απαιτήσεων. Η Amazon προσέφερε στη TC3 άμεση πρόσβαση στους
απαραιτήτους πόρους με μόλις το ένα
τρίτο του κόστους χρήσης συμβατικών
συστημάτων.
Η ύφεση ενδυνάμωσε το ενδιαφέρον για
το cloud computing. Σε σχετική έρευνα
του CIO Magazine το Μάιο του 2009, το
40% των ερωτηθέντων CIOs ανέφεραν
ότι είναι πιθανότερο να εξετάσουν τις ondemand υπηρεσίες και το SaaS, λόγω
των δυσμενών οικονομικών συνθηκών.
Ωστόσο, παρ’ότι δεν είναι σαφές εάν το
downtime των υπηρεσιών SaaS είναι μεγαλύτερο από εκείνο των συμβατικών,
και ότι τα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών (SLAs) έχουν αρχίσει να βελτιώνονται,
οι πιθανές απώλειες σε δεδομένα πελατών καθιστούν τα στελέχη επιφυλακτικά.
Η μετάβαση στο cloud computing είναι
αναπόφευκτη, αλλά η τεχνολογική καινοτομία και το πρώιμο στάδιο της αγοράς
σημαίνουν ότι θα περάσει αρκετό διάστημα προτού πραγματοποιηθεί ευρεία χρήση σε συστήματα υψηλής κρισιμότητας.

3. Δημιουργία προϊόντων
που παρέχουν στους
πελάτες πληροφορίες
προστιθέμενης αξίας
Οι εταιρείες μπορούν να διαφοροποιηθούν παρέχοντας προϊόντα διαχείρισης
πληροφοριών τα όποια χρησιμοποιούν
τις νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, το
τμήμα Life Fitness της Brunswick Corp.,
φτιάχνει εξοπλισμό γυμναστικής που δύναται να “κατεβάσει” δεδομένα ατομικής προπόνησης σε USB και μετά να τα
προωθήσει σε ιστότοπο από τον οποίο
μπορεί ο πελάτης να παρακολουθεί την
πρόοδο του. Αυτό το χαρακτηριστικό
αποδείχθηκε τόσο δημοφιλές, ώστε να

Τεύχος 32

βοηθήσει τα γυμναστήρια να αυξήσουν
τα μέλη τους. Οι εταιρείες που ενσωματώνουν στα προϊόντα τους τεχνικές
ανάλυσης δεδομένων και τα συνδέουν
με το Internet δημιουργούν προστιθέμενη άξια. Εταιρείες, όπως η Mercedes
και η Toyota, δημιουργούν αυτοκίνητα
τα οποία μπορούν να επικοινωνήσουν
μεταξύ τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και την
κατάσταση του δρόμου. Η Whirlpool
σχεδιάζει την κατασκευή “έξυπνων” συσκευών, οι οποίες μπορούν να επικοινωνούν με δίκτυα “έξυπνων” μετρητών
ηλιακής ενέργειας, με σκοπό τη μείωση
της ενεργειακής χρήσης σε περιόδους
αιχμής. Άλλες εταιρείες παρέχουν υπηρεσίες τεχνικών αναλύσεων δεδομένων,
με σκοπό να βοηθήσουν τους πελάτες να
μειώσουν τα έξοδα τους. Για παράδειγμα, η Apex Management Group βοηθά
ασφαλιστικές εταιρείες και εργοδότες να
μειώσουν τις ασφαλιστικές απαιτήσεις
χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης
δεδομένων με σκοπό να διαπιστώσουν
τους κινδύνους υγείας των εργαζομένων,
παρέχοντας προσαρμοσμένα προγράμματα διαχείρισης νοσημάτων.
Η ενσωμάτωση πληροφοριών και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων σε προϊόντα και διαδικασίες μπορεί να αναβαθμίσει το επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς
η πληροφορία μετατρέπει μια απλή πώληση από συναλλαγή σε αφετηρία για
μια μακρόχρονη σχέση με τον πελάτη. Τα προϊόντα καθίστανται συσκευές
συλλογής δεδομένων, δημιουργώντας
ευκαιρίες για σταυροειδείς πωλήσεις.
Για παράδειγμα, η Netflix συνιστά στους
πελάτες της ταινίες, οι οποίες βασίζονται
στην online συμπεριφορά τους, ενώ το
Kindle της Amazon παρέχει στους πελάτες ένα νέο τρόπο να εντοπίζουν, να
αγοράζουν, να διαβάζουν και να αποθηκεύουν βιβλία και στους εκδότες να τα
εμπορεύονται και να τα διανέμουν.

Υπάρχουν ευκαιρίες
από την αξιοποίηση
της Πληροφορικής
για όσους είναι
διατεθειμένοι να τις
αναζητήσουν

4. Αξιοποίηση του Internet για
την απόκτηση νέων πελατών
Η ύφεση κάνει τους πελάτες σε παγκόσμιο επίπεδο λιγότερο πιστούς και περισσότερο βασιζόμενους στο Internet
για τις αγορές τους. Από έρευνα της
Accenture προκύπτει, ότι το 48% των
πελατών είναι πιθανό να αναζητήσουν
νέες και καλύτερες συμφωνίες, ενώ μόλις το 23% προτιμά να παραμείνει στον
ίδιο, δοκιμασμένο πάροχο του. Ορισμένοι πελάτες χρησιμοποιούν ιστοτόπους
σύγκρισης τιμών, όπως τα Pricegrabber.
com και Taobao.com, καθώς επίσης και
ιστοτόπους κοινωνικής διαδικτύωσης,
όπως τα Facebook.com και Yahoo.com,
όπου οι πελάτες μπορούν μεταξύ άλλων
να “κατεβάσουν” λογισμικό με σκοπό
να συγκρίνουν προϊόντα, χαρακτηριστικά, τιμές και να ανταλλάξουν απόψεις.
Επίσης, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται τα κινητά τηλέφωνα για τη
πραγματοποίηση αντίστοιχων ενεργειών:
προβλέπεται ότι ο αριθμός των έξυπνων
τηλεφώνων (smart phones) που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως θα φτάσει τα 449
εκατ. μέχρι το 2011. Εταιρείες υπηρεσιών
διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων προσαρμόζουν την online παρουσία τους,
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Ευκαιρίες από την αξιοποίηση της πληροφορικής
τις τιμές και τη φήμη τους για να διαφοροποιούνται από τους ανταγωνιστές
τους. Άλλες εταιρείες εκμεταλλεύονται
τα κινητά τηλέφωνα - χαρακτηριστικά η
Barnes & Noble έχει δημιουργήσει μια
εφαρμογή που επιτρέπει στους αγοραστές να λαμβάνουν κριτικές για ένα βιβλίο, φωτογραφίζοντας το εξώφυλλο
του με το κινητό τους τηλέφωνο.

5. Δημιουργώντας επιλογές εικονικής εργασίας (virtual work)
Οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί, η παγκοσμιοποίηση, οι προσδοκίες των υπαλλήλων και οι νέες τεχνολογίες οδηγούν
τους οργανισμούς στην εικονική εργασία.
Η εταιρεία Cisco πραγματοποίησε το ετήσιο συνέδριο πωλήσεων με 19.000 στελέχη της μέσω εικονικής τηλεδιάσκεψης
(Telepresence) με μόλις το 10% του κόστους
μίας συνάντησης με φυσική παρουσία.
Επιπροσθέτως, οι εταιρείες εισάγουν πολιτικές τηλεργασίας προκειμένου να μειώσουν το κόστος των ακινήτων τους, να
δημιουργήσουν ευέλικτα ωράρια εργασίας και να μειώσουν την ενέργεια που
καταναλώνεται. Ήδη από το 2008, το
42% τον εταιριών των H.Π.Α. εφαρμόζει
τέτοια προγράμματα. Οι σημερινές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών βοηθούν τις εταιρείες να διαχειρίζονται εικονικά τις ομάδες τους, δίνοντας
τη δυνατότητα οργάνωσης αποτελεσματικών συναντήσεων, εναλλακτικών συνεργασιών και ανταλλαγής γνώσης.
Από την άλλη πλευρά, οι υπάλληλοι των
εταιριών, όντας και οι ίδιοι πελάτες, σχηματίζουν τις προσδοκίες τους για την τεχνολογία στην εργασία τους από τις τεχνολογικές τους εμπειρίες εκτός εργασίας.
Θέλουν να χρησιμοποιούν τα ευκολότερα
και πιο αποτελεσματικά εργαλεία που είναι
διαθέσιμα για την κάθε εργασία και κατά
την άποψη τους, η απόκτηση αυτών των
εργαλείων πρέπει να είναι τόσο εύκολη και

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

ACCEN T U R E

14

Οι περισσότεροι οργανισμοί θα πρέπει να
παρέχουν δυνατότητα για εικονική συνεργασία,
χρήση cloud computing και τεχνικών ανάλυσης
δεδομένων, για τη βελτίωση της εμπειρίας
των πελατών τους

οικονομική, όσο η απόκτηση μιας εφαρμογής για το κινητό τους τηλέφωνο.

Συμπεράσματα για τους CIOs
Αναζήτηση νέων τρόπων εικονικής
λειτουργίας και διαδικτυακής συνεργασίας. Μέσω της πλήρους κατανόησης των τεχνολογικών ευκαιριών αλλά
και κινδύνων για ζητήματα όπως η διατήρηση της ασφάλειας συστημάτων
πληροφορικής, πραγματοποιούνται πιο
παραγωγικές και ολοκληρωμένες συνεργασίες μεταξύ των συναδέλφων και
λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις.
Καθιέρωση μίας ευέλικτης πλατφόρμας Πληροφορικής. Αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να είναι ευέλικτες και με προσανατολισμό σε υπηρεσίες, να αποδέχονται
πολλούς τύπους συσκευών, να δίνουν τη
δυνατότητα στους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν και να βασίζονται σε διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών. Πρέπει να
βρεθεί η χρυσή τομή για το που απαιτείται
αυστηρός έλεγχος διαδικασιών και συστημάτων (για παράδειγμα στα call centers) και
το που θα υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερες επιλογές (ομαδική συνεργασία,
υποστήριξη πωλήσεων, κ.λπ.).
Καλύτερη διαχείριση της ασφάλειας
των εφαρμογών. Καθώς η παγκόσμια

ύφεση εξομαλύνεται, οι CIOs θα έχουν την
ευκαιρία να οδηγήσουν την Πληροφορική
σε μια νέα εποχή, όπου αυτή δεν θα στηρίζει μόνο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της
επιχείρησης, αλλά θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τους. Οι περισσότεροι οργανισμοί θα πρέπει να κάνουν ουσιαστικές αλλαγές στη αρχιτεκτονική των εφαρμογών
τους και στο λειτουργικό μοντέλο τους,
παρέχοντας δυνατότητα για εικονική συνεργασία, χρήση cloud computing και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών τους.
Η μετάβαση σε αυτή τη περίοδο θα
προκαλέσει βαθιά αλλαγή στην κουλτούρα του οργανισμού. Οι CIOs θα
πρέπει να πείσουν το προσωπικό τους
να χρησιμοποιήσει νέες μεθόδους και
να αποδείξουν στους CEOs τους, ότι η
Πληροφορική συνεισφέρει τόσο στην
καινοτομία, όσο στην προώθηση και
στην ανάπτυξη προϊόντων. Θα πρέπει
να αποδείξουν στους συνεργάτες τους
ότι κατανοούν τις ανάγκες των πελατών
και μπορούν να συνεργαστούν για την
ικανοποίηση τους. Τα καλά νέα είναι ότι
οι CIOs και η ομάδα τους είναι περισσότερο από ποτέ κατάλληλοι για αυτήν
ακριβώς τη δουλειά. Η αποτελεσματική
ηγεσία σε αυτά τα ζητήματα θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους
CIOs μετά την κρίση.
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οια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό
σας, στην περιοχή ευθύνης σας, κατά τους
τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2010, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο, ήταν η βασική ερώτηση στην
οποία απάντησαν 750 περίπου εργοδότες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της έρευνας της Manpower για την απασχόληση
στη χώρα μας.

σοστιαίων μονάδων. Η συγκεκριμένη
Έρευνα χρησιμοποιεί τον όρο “Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης”. Ο δείκτης αυτός προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν
αύξηση της απασχόλησης, αφαιρεθεί
το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην
περιοχή ευθύνης τους κατά το ερχόμενο
τρίμηνο, Διάγραμμα 1.

Στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής οι
εργοδότες εκτιμούν ότι η αγορά εργασίας κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010 θα
παρουσιάσει χαμηλή κινητικότητα, με
τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης
να διαμορφώνονται στο +2%. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εργοδότες στη
Βόρεια Ελλάδα, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να φτάνουν το
+1%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο, οι προβλέψεις των εργοδοτών
στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής παραμένουν αμετάβλητες, ενώ στη Βόρεια
Ελλάδα καταγράφεται ελαφρά αύξηση των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες
στη Βόρεια Ελλάδα προβλέπουν ότι το
κλίμα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις θα
παραμείνει σταθερό, ωστόσο στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής οι συνολικές προοπτικές προσλήψεων παρουσιάζουν μείωση 4 ποσοστιαίων μονάδων.
Οι εργοδότες σε έξι από τους συνολικά εννέα τομείς της ελληνικής οικονομίας αναμένουν αύξηση των ατόμων

Οι προβλέψεις των Ελλήνων εργοδοτών
σχετικά με τις προοπτικές προσλήψεων για το Α’ Τρίμηνο του 2010 ποικίλλουν. Το 14% των εργοδοτών προβλέπει αύξηση των απασχολούμενων, το
13% προβλέπει μείωση, ενώ το 71%
δεν αναμένει καμία μεταβολή, με αποτέλεσμα οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να περιορίζονται στο +1%.
Σχετικά σταθερές παραμένουν οι προοπτικές προσλήψεων σε σχέση με το
προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης των Συνολικών
Προοπτικών Απασχόλησης σημειώνει
ελαφρά μείωση, της τάξεως των 2 πο-

Διάγραμμα 1. Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης,
Πηγή: Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα, Manpower 2010. Η έλλειψη στοιχείων
σε κάποια διαστήματα σημαίνει ότι οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης είναι μηδενικές
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Συγκρίσεις ανά γεωγραφική
περιοχή και τομέα δραστηριότητας

16

Τ

Ελλάδα στο Α’ Τρίμηνο του 2010
Πτώση της
απασχόλησης σε
κατασκευές και
μεταποίηση, αύξηση
στον τομέα της
ενέργειας και
της γεωργίας
που απασχολούν κατά το Α’ Τρίμηνο
του 2010.
Οι θετικότερες προοπτικές προσλήψεων
καταγράφονται στον τομέα της Γεωργίας, όπου οι εργοδότες αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της
τάξεως του +13%. Συγκρατημένη αισιοδοξία καταγράφεται, επίσης, στον τομέα
των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών,
Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +10%. Παράλληλα,
οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται μειωμένες σε τρεις τομείς της ελληνικής οικονομίας, με τη σημαντικότερη
πτώση να προδιαγράφεται στον τομέα
των Κατασκευών (-18%) και στον τομέα
της Μεταποίησης (-8%). Σε σύγκριση με
το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές
προσλήψεων ενισχύονται σε πέντε τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Σημαντική βελτίωση, της τάξεως των
20 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρουν
οι εργοδότες στον τομέα της Γεωργίας,
ενώ μικρή αύξηση, κατά 8 ποσοστιαίες
μονάδες, καταγράφεται στις Συνολικές
Προοπτικές Απασχόλησης στον τομέα

Τεύχος 32

του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και
Ύδρευσης. Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων εμφανίζονται μειωμένες σε
τρεις τομείς της αγοράς εργασίας, περιλαμβανομένων των Κατασκευών, όπου
οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
σημειώνουν πτώση της τάξεως των 21
ποσοστιαίων μονάδων και του Δημόσιου
Τομέα και Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπου
καταγράφεται σημαντική μείωση, της τάξεως των 12 ποσοστιαίων μονάδων.
Σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2009,
οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
εμφανίζονται μειωμένες σε όλους τους
τομείς, εκτός από δύο. Η μεγαλύτερη
πτώση, της τάξεως των 24 ποσοστιαίων
μονάδων, αναφέρεται από τους εργοδότες στον τομέα των Κατασκευών, ενώ
στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών οι εργοδότες αναφέρουν
μείωση της τάξεως των 10 ποσοστιαίων
μονάδων. Παράλληλα, στον τομέα του
Τουρισμού, οι Συνολικές Προοπτικές
Απασχόλησης παρουσιάζουν αισθητή
άνοδο, κατά 22 ποσοστιαίες μονάδες,
ενώ σημαντική αύξηση, της τάξεως των
12 ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφεται
στον τομέα της Γεωργίας.
Γεωργία +13%
Σύμφωνα με τους εργοδότες, το κλίμα
σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις θα είναι
ευνοϊκό το επόμενο τρίμηνο, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να
διαμορφώνονται στο +13%. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης βελτιώνονται τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε σύγκριση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, κατά 20 και 12 ποσοστιαίες
μονάδες αντίστοιχα.
Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, Ύδρευση +3%
Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού
Αερίου και Ύδρευσης αναμένουν μικρή

αύξηση του αριθμού των ατόμων που
απασχολούν κατά το Α’ Τρίμηνο του
2010. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης του κλάδου διαμορφώνονται στο
+3%, βελτιωμένες κατά 8 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο και σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες +4%
Μικρή αναμένεται η αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων στο συγκεκριμένο τομέα κατά το επόμενο τρίμηνο καθώς, σύμφωνα με τους εργοδότες,
οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
διαμορφώνονται στο +4%. Ωστόσο, οι
προοπτικές προσλήψεων είναι αισθητά
μειωμένες τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο, του προηγούμενου έτους, καθώς οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης παρουσιάζουν
μείωση της τάξεως των 12 και 10 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα.
Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) +4%
Οι εργοδότες που δραστηριοποιούνται
στον τομέα του Εμπορίου αναμένουν μικρή αύξηση του αριθμού των ατόμων που
απασχολούν κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010,
με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο +4%. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 6 ποσοστιαίες
μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο και μειωμένες κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Κατασκευές -18%
Δυσχερές αναμένεται να είναι το κλίμα
σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις για όσους
θα αναζητήσουν εργασία το Α’ Τρίμηνο
του 2010 στον τομέα των Κατασκευών.
Οι εργοδότες αναφέρουν τις χαμηλότερες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλη-
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Απασχόλησης, της
τάξεως του -3%
σης από τότε που ξεκίνησε η έρευνα της
Manpower στη χώρα μας (Β’ Τρίμηνο
2008), της τάξεως του -18%. Οι προοπτικές προσλήψεων παρουσιάζονται μειωμένες τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο, του προηγούμενου
έτους, κατά 21 και 22 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.
Μεταποίηση -8%
Δυσχερές θα είναι το κλίμα για όσους
θα αναζητήσουν εργασία στον τομέα της
Μεταποίησης το Α’ Τρίμηνο του 2010,
καθώς οι εργοδότες αναφέρουν για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο αρνητικές
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης.
Ο δείκτης των προσλήψεων για το επόμενο τρίμηνο διαμορφώνεται στο -8%,
παρουσιάζοντας μείωση τόσο σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο, όσο και σε
σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους, κατά 5 και 4 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.

Μεταφορές & Επικοινωνίες -3%
Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, οι εργοδότες στον τομέα των Μεταφορών
και Επικοινωνιών αναφέρουν αρνητικές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, της τάξεως του -3%. Σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Συνολικές Προοπτικές
Απασχόλησης παρουσιάζουν μείωση 7
ποσοστιαίων μονάδων.
Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες,
Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις +10%
Οι εργοδότες προβλέπουν θετικές προοπτικές προσλήψεων για το Α’ Τρίμηνο
του 2010, με τις Συνολικές Προοπτικές
Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο
+10%. Ο δείκτης των προσλήψεων καταγράφεται ενισχυμένος κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης του τομέα καταγράφονται μειωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Ο Υπόλοιπος Κόσμος
Οι προοπτικές προσλήψεων αναμένονται, ως επί το πλείστον, θετικές σε ολόκληρη την περιφέρεια Ασίας-Ωκεανίας,
καθώς και στις χώρες της Αμερικής,
ωστόσο οι προβλέψεις των εργοδοτών
στην περιφέρεια ΕΜΕΑ* ποικίλλουν.

Οι εργοδότες στις 25 από τις 35 χώρες
που συμμετείχαν στην Έρευνα αναφέρουν ότι κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010
αναμένουν αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν. Σε σύγκριση
με το προηγούμενο τρίμηνο, ο δείκτης
των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης εμφανίζεται βελτιωμένος στις
25 από τις 35 χώρες. Όπου μπορούν
να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις με το
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου
έτους, οι προσδοκίες για την απασχόληση καταγράφονται βελτιωμένες σε 19
από τις 33 χώρες.
Οι θετικότερες προοπτικές απασχόλησης καταγράφονται στην Ινδία, τη Βραζιλία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν, την Κόστα Ρίκα, την Αυστραλία και το Περού.
Αντιθέτως, οι χαμηλότερες προσδοκίες
των εργοδοτών όσον αφορά τις προσλήψεις καταγράφονται στην Ιρλανδία, τη
Ρουμανία και την Ισπανία. Εξετάζοντας τα
δεδομένα κατά γεωγραφική περιφέρεια
παρατηρούμε ότι οι εργοδότες σε όλες
τις χώρες της Αμερικής αναφέρουν θετικές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, με τη Βραζιλία, την Κόστα Ρίκα και
το Περού να αναφέρουν τις υψηλότερες
προοπτικές προσλήψεων στην περιφέρεια. Οι χαμηλότερες προοπτικές απασχόλησης της περιφέρειας καταγράφονται στις ΗΠΑ και το Μεξικό, ωστόσο οι
προβλέψεις των εργοδοτών είναι υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και για τις δύο χώρες. Η κινητικότητα της αγοράς εργασίας στην περιφέρεια
Ασίας-Ωκεανίας αναμένεται να κυμανθεί
στα ίδια επίπεδα με εκείνα που βρισκόταν πριν την παγκόσμια ύφεση, με τους
εργοδότες στην Ινδία να αναφέρουν τις
πιο δυναμικές προοπτικές προσλήψεων
παγκοσμίως. Στην περιφέρεια ΕΜΕΑ, οι
προβλέψεις σχετικά με τις προσλήψεις
ποικίλλουν, με τους εργοδότες σε εννέα
χώρες να αναφέρουν μικρές αυξήσεις
σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, Πίνακας 1.
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Τουρισμός +1%
Υποτονικό προβλέπεται το κλίμα σε ό,τι
αφορά τις προοπτικές προσλήψεων στον
τομέα του Τουρισμού κατά το Α’ Τρίμηνο του 2010, καθώς οι εργοδότες αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξεως του +1%. Ωστόσο, οι
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
παρουσιάζονται ενισχυμένες τόσο σε
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο
και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους, κατά 5 και 22
ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα.
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Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
Διαφορά μεταξύ
Διαφορά μεταξύ
Α’ Τρίμηνο 2009
Δ’ Τρίμηνο 2009 Α’ Τρίμηνο 2010 Δ’ Τριμήνου 2009 & Α’ Τριμήνου 2009 &
Α’ Τριμήνου 2010
Α’ Τριμήνου 2010
%
%
%

Αυστρία
Βέλγιο
Γαλλία
Γερμανία
Ελβετία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Μεγάλη Βρετανία
Νορβηγία
Νότια Αφρική
Ουγγαρία
Πολωνία
Ρουμανία
Σουηδία
Τσεχική Δημοκρατία
Aμερική

-3 (-3)1
2 (-1)1
0 (-1)1
-1 (-1)1
-3 (0)1
0
-10 (-8)1
-11 (-8)1
-5 (-3)1
2 (0)1
0 (-1)1
1 (4)1
1
-4
5
-11
3 (3)1
-4

-1 (3)1
-4 (-5)1
0 (1)1
1 (5)1
4 (1)1
1
-13 (-11)1
-12 (-11)1
-8 (-6)1
-3 (-3)1
-1 (0)1
5 (6)1
13
-7
4
-11
2 (6)1
-6

2 (6)1
-6 (-4)1
0 (2)1
2 (6)1
7 (1)1
1
-3 (-3)1
-1 (-3)1
-3 (-3)1
-5 (-3)1
-1 (1)1
4 (2)1
12
-3
-1
0
-1 (3)1
-2

1 (1)1
-11 (-11)1
3 (3)1
2 (2)1
-3 (-4)1
-2
1 (1)1
1 (1)1
3 (3)1
-9 (-10)1
4 (4)1
0 (0)1
0
-8
-27
2 (2)1
-2

Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
Διαφορά μεταξύ
Διαφορά μεταξύ
Α’ Τρίμηνο 2009
Δ’ Τρίμηνο 2009 Α’ Τρίμηνο 2010 Δ’ Τριμήνου 2009 & Α’ Τριμήνου 2009 &
%
%
%
Α’ Τριμήνου 2010
Α’ Τριμήνου 2010

Αργεντινή
Βραζιλία
Γουατεμάλα
ΗΠΑ
Καναδάς
Κολομβία
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Περού

8
7
3 (9)1
7 (18)1
16
19
-2 (-6)1
24

Ασία - Ωκεανία

Αυστραλία
Ιαπωνία
Ινδία
Κίνα
Νέα Ζηλανδία
Σιγκαπούρη
Ταϊβάν
Χονγκ Κονγκ

-2 (2)1
7 (6)1
-3 (-2)
-1 (3)
7 (5)
3
-14 (-12)
-13 (-12)
-11 (-9)
6 (7)
-5 (-4)1
5 (6)1
13
12
16
0 (4)1
-4

3
21
1
2 (-2)1
4 (7)1
13
6
4 (4)1
9

12
31
12
0 (6)1
2 (13)1
9
20
6 (6)1
19

9
10
11
2 (8)1
-2 (6)1
-4
14
2 (2)1
10

4
5
-3 (-3)1
-5 (-5)1
-7
1
8 (12)1
-5

Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης
Διαφορά μεταξύ
Διαφορά μεταξύ
Α’ Τρίμηνο 2009
Δ’ Τρίμηνο 2009 Α’ Τρίμηνο 2010 Δ’ Τριμήνου 2009 & Α’ Τριμήνου 2009 &
%
%
%
Α’ Τριμήνου 2010
Α’ Τριμήνου 2010
6 (6)1
-3 (3)1
18 (21)1
9 (7)1
0 (-1)1
-38 (-34)1
-6 (-3)1
1 (3)1

9 (8)1
-4 (-2)1
34 (28)1
11 (10)1
1 (1)1
14 (17)1
17 (19)1
4 (4)1

19 (19)1
-4 (-1)1
36 (39)1
14 (11)1
14 (13)1
22 (26)1
22 (25)1
13 (14)1

10 (11)1
0 (1)1
2 (11)1
3 (1)1
13 (12)1
8 (9)1
5 (6)1
9 (10)1

13 (13)1
-1 (-4)1
18 (18)1
5 (4)1
14 (14)1
60 (60)1
28 (28)1
12 (11)1

Πίνακας 1. Οι Προοπτικές Απασχόλησης στον Κόσμο, Πηγή: Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα, Manpower 2010
* ΕΜΕΑ: Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική
1
Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης, μετά την αφαίρεση των εποχικών διακυμάνσεων που σημειώνονται στην
αγορά εργασίας. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν δεδομένα για όλες τις χώρες, καθώς απαιτούνται δεδομένα τουλάχιστον 13 παρελθόντων τριμήνων για να εφαρμοστεί
η εποχική προσαρμογή.

Τεύχος 32

19

Α
Ν
Ε

Υ

Ευ άλ ωτ η α κό μ η η Αγο ρ ά Ηλ ε κ τ ρ ι κών

Ο τομέας των Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Αγαθών είναι ο τομέας με τη δεύ-
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δοση μεταξύ όλων των τομέων με μείωση στο 4ο τρίμηνο 2009 της τάξεως του
-16,1%, έναντι του αντίστοιχου 4ου τριμήνου 2008. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το
αρνητικό αποτέλεσμα είναι ένα σημάδι
ανάκαμψης σε σχέση με τα προηγούμενα 3 τρίμηνα, αφού ο τομέας των Ειδών
Εξοπλισμού Γραφείου & Αναλωσίμων
παρουσίαζε μείωση κατά περισσότερο
από 23% ανά τρίμηνο.
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GfK GROUP

A

δύναμα και ευάλωτα θεωρούν τα
σημάδια ανάκαμψης της αγοράς
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών οι
αναλυτές του ομίλου GfK. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της GfK, οι κυβερνητικές επιδοτήσεις για την “ψηφιακή τάξη” βοήθησαν σημαντικά τον τομέα των προϊόντων
Πληροφορικής, γεγονός που συνέβαλε
ώστε το σύνολο της αγοράς ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών ειδών να εμφανίσει
θετικό πρόσημο σε αξία και σε όγκο για
πρώτη φορά το 2009.

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

Α

E

Ρ

Ε

Υ

Ν

τερη χειρότερη απόδοση αυτού του τριμήνου (-12,4%). Οι τομείς των Μεγάλων
Οικιακών Συσκευών, των Τηλεπικοινωνιών και των Μικρών Οικιακών Συσκευών
παρουσίασαν σχετικά καλύτερες αποδόσεις σε σύγκριση με τους προαναφερόμενους τομείς, αν και εξακολουθούν να
παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του
0,7%, -2,3% και -3,6% αντίστοιχα.

Αναλυτικά, το 4ο τρίμηνο του 2009 είναι
το πρώτο τρίμηνο της συγκεκριμένης χρονιάς που παρουσιάζει θετική τάση σε αξία
(2,4%) και σε όγκο (7,3%) ταυτόχρονα.

Αυτό είναι το δεύτερο συνεχές τρίμηνο
που μπορεί κανείς να εντοπίσει σημάδια της ανάκαμψης της αγοράς, ωστόσο
αυτά τα σημάδια είναι μάλλον αδύναμα
και ευάλωτα ακόμη.
Το θετικό αποτέλεσμα της αγοράς οφείλεται κυρίως στο τομέα των προϊόντων
Πληροφορικής, ο οποίος παρουσιάζει
μια αύξηση στην αξία της τάξεως του
35,3%, έναντι του 4ου τριμήνου 2008.
Ο τομέας των Φωτογραφικών Ειδών είναι επίσης οριακά θετικός (0,5%), κυρίως
λόγω του ανοδικού ακριβού τομέα της
DSLR. Για άλλη μια φορά, ο τομέας των
Ειδών Εξοπλισμού Γραφείου & Αναλωσίμων παρουσιάζει τη χειρότερη από-

Αναλυτικά το 4ο
τρίμηνο του 2009
είναι το πρώτο
τρίμηνο της
συγκεκριμένης χρονιάς
που παρουσιάζει
θετική τάση
σε αξία (2,4%)
και σε όγκο (7,3%)
ταυτόχρονα
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και Ηλεκτρονικών Ειδών
Το θετικό αποτέλεσμα της αγοράς οφείλεται
κυρίως στο τομέα των προϊόντων Πληροφορικής,
ο οποίος παρουσιάζει μια αύξηση στην αξία της
τάξεως του 35,3%, έναντι του 4ου τριμήνου 2008

Η αγορά εξακολουθεί να κυριαρχείται
από πολλές προσφορές τιμών και την
προώθηση των μοντέλων με χαμηλή
αξία, συμπιέζοντας την αξία της αγοράς,
επιπρόσθετα με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα έχει προκαλέσει η κρίση.

Προϊόντα Πληροφορικής:
Οι κυβερνητικές επιδοτήσεις
ενίσχυσαν την υποκατηγορία
των φορητών υπολογιστών
Τον Οκτώβριο του 2009 η ελληνική
κυβέρνηση εφάρμοσε το πρόγραμμα
επιδότησης της αγοράς των net books
από μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου. Κατά συνέπεια, η υποκατηγορία των φορητών υπολογιστών αυξήθηκε σε αξία κατά 62,6%, κάνοντας
το σύνολο της αγοράς θετικό. Συν τοις
άλλοις, οι παιχνιδομηχανές εξακολουθούν να επιδεικνύουν διψήφιο αριθμό
ανάπτυξης. Οι αλλαγές στις συνήθειες
ψυχαγωγίας του ελληνικού πληθυσμού
λόγω της κρίσης, που τους έκανε να παραμείνουν περισσότερο στο σπίτι, είναι
ένας από τους βασικούς λόγους αυτής
της ανάπτυξης.

Φωτογραφικά Είδη:
Οι ψηφιακές κορνίζες και
οι DSLR συνεχίζουν να
τονώνουν την αγορά
Η ψηφιακή κορνίζα κατάφερε να αναδειχθεί σαν το νέο “gadget” για το
ελληνικό νοικοκυριό. Από την άλλη
πλευρά, η θετική τάση των DSLR επιβραδύνει τη μείωση των compact ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Συνεπώς, η κατηγορία αυτή μειώνεται μόνο
κατά -4,3%.
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Ευάλωτη ακόμη η Αγορά Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών
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αυξήθηκε σημαντικά, κάνοντας το σύνολο
της αγοράς θετικό
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Η υποκατηγορία των φορητών υπολογιστών
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GfK GROUP

Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά
Προϊόντα: Οι τιμές της επίπεδης
τηλεόρασης συνεχίζουν να
μειώνονται σημαντικά επηρεάζοντας αρνητικά
τον τομέα
Η πτώση των τιμών, που έχει αρχίσει
από περισσότερο από πριν ένα χρόνο
λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού, επιταχύνθηκε στις αρχές του χρόνου λόγω
της κρίσης και συνεχίστηκε επίσης το
4ο τρίμηνο του 2009, αν και σε μικρότερο βαθμό. Η PTV παρουσίασε μείωση της τάξεως του -6,7%, ωστόσο λόγο
του σημαντικού όγκου επηρεάζει τον
τομέα περισσότερο από άλλες κατηγορίες, όπως τα camcorders για παράδειγμα (-29,4%) ή τα DVD players (-25,0%).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγορία των
Πλοηγών παρουσίασε αρνητικό αποτέλεσμα για πρώτη φορά εξαιτίας του πολέμου των τιμών που πρόσφατα εμφανίστηκε μαζί με την “άφιξη” νέου παίκτη
στην αγορά.
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Μικρές Οικιακές Συσκευές:
Ένα απρόσμενα κακό
τρίμηνο
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Η αρνητική απόδοση των A/C κατά τη
διάρκεια των τελευταίων μηνών, η πτώση των τιμών σε φριτέζες και αρτοπαρασκευαστές, λόγω της εισόδου φθηνότερων μαρκών/ μοντέλων και η προώθηση
των φθηνών μοντέλων στα ατμοσίδερα
οδήγησε αυτές τις κατηγορίες σε διψήφια αρνητική επίδοση και κατά συνέπεια
το σύνολο του τομέα. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι οι μηχανές παραγωγής ζεστών ροφημάτων παρέμειναν περίπου
σταθερές (0,5%).

Μεγάλες Οικιακές Συσκευές:
Αρνητική τάση αλλά πολύ
καλύτερα από τις προβλέψεις
στις αρχές του 2009
Στις αρχές του 2009 οι “ειδικοί” της αγοράς προέβλεψαν ότι ο τομέας θα χάσει
μέσα στη χρονιά τουλάχιστον το 20%
- 25% της αξίας του. Τελικά, η αγορά
των Μεγάλων Οικιακών Συσκευών έχασε μόνο το 0,7% της αξίας της και κυρίως
λόγω των πλυντηρίων πιάτων, (-6,5%)
των απορροφητήρων (-5,8%) και των
ψυγείων (-4,0%). Η επιβράδυνση στον
τομέα των οικοδομών ήταν η κύρια αιτία που η αγορά παρουσίασε μείωση.

Συν τοις άλλοις, οι πολλές προσφορές
και η προώθηση των φθηνότερων μοντέλων για μία ακόμα φορά προστίθενται στην απώλεια της αξίας.

Τηλεπικοινωνίες: Ο Δεκέμβριος
αποδείχτηκε σωτήριος μήνας
Ο Δεκέμβριος με τις πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων να είναι σχεδόν διπλάσιες από το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων έσωσε τον τομέα από μια
μεγάλη πτώση. Ο τομέας το 4ο τρίμηνο
του 2009 είχε μείωση σε αξία μόνο κατά
-2,3%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 4ο
τρίμηνο του 2008 και φυσικά τα έξυπνα
τηλέφωνα (smart phones) είχαν για μια
ακόμα φορά σημαντική ανάπτυξη με τριψήφιο ποσοστό ανόδου.

Είδη Εξοπλισμού Γραφείου &
Αναλωσίμων: Ένας τομέας σε
ελεύθερη πτώση
Και τα Multifunctional (MFD) και οι
εκτυπωτές συνεχίζουν να παρουσιάζουν διψήφια μείωση. Οι εκτυπωτές
έπεσαν σε ποσοστό διπλάσιο από ό,τι
τα MFD αλλά αυτό που είναι αρκετά
εντυπωσιακό είναι αυτή ακριβώς η αρνητική τάση των MFD, η οποία έρχεται
σε αντίθεση με την θετική τάση των φορητών υπολογιστών.
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Οι προτάσεις της Βιομηχανίας Τεχνολογιών
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Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη δυνατότητα της Ευρώπης
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να
προχωρήσει στο μέλλον. Ο κλάδος της
τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει στην
καλύτερη απόδοση των δημόσιων υπηρεσιών, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει το εργατικό δυναμικό με νέες δεξιότητες για την οικονομία
του 21ου αιώνα και να ενισχύει τη δυνατότητα της Ευρώπης να ανταγωνιστεί
στη διεθνή αγορά. Με αυτό το στόχο,
πρέπει να δοθούν προτεραιότητες και
να ληφθούν σε μέτρα σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς.
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Παραγωγικότητα και
Ανάπτυξη
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της, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
καλά τοποθετημένη για να υπερνικήσει τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
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DIGITAL EUROPE STR ATEGY
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ερισσότερες από 1,2 εκατομμύρια
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, αριθμεί ο κλάδος της τεχνολογίας
στην Ευρώπη. Πρόκειται για σημαντική
δύναμη που μπορεί να δημιουργήσει
καινοτομία και να συμβάλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας διεθνώς. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) στην Ε.Ε. το 2008 έφτασε τα €718
δις. Το 40% της αύξησης της παραγωγικότητας στο σύνολο της ευρωπαϊκής
οικονομίας οφείλεται στον κλάδο ΤΠΕ.
Η οικονομία της γνώσης που βασίζεται
στην ευρυζωνικότητα και την καινοτομία έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μέχρι ένα εκατομμύριο πρόσθετες
θέσεις εργασίες και αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά €849 δις
μέχρι το 2015. Ο κλάδος ΤΠΕ στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει περισσότερους
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από 6 εκατομμύρια εργαζόμενους και
υπολογίζεται πως έχει δαπανήσει περισσότερα από €35 δις σε έρευνα και
ανάπτυξη (R&D).

Προκλήσεις και Στρατηγική
Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες
προκλήσεις την επόμενη δεκαετία. Η οικονομική κρίση και η ύφεση, η αλλαγή
κλίματος, ο πληθυσμός της Ευρώπης που
γερνάει και η μη αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού είναι μερικές από τις
προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η
Ε.Ε. Παρ’ όλα αυτά, επικρατεί η αισιόδοξη
άποψη σύμφωνα με την οποία η πρόσφατη υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισσαβόνας, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια
πολιτική και πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης, η ποικιλομορφία του συνόλου
των πολιτών της Ευρώπης και της δυνατότητας για καινοτομίες των βιομηχανιών

Ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό από τη διάχυση των νέων
τεχνολογιών τόσο στο δημόσιο, όσο και
στον ιδιωτικό τομέα. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η βιομηχανία ΤΠΕ πρέπει να
αποτελέσει κεντρικό κομμάτι της στρατηγικής 2020 της Ευρώπης. Η επίτευξη
αυτού του στόχου, απαιτεί μέτρα για να
καταργηθούν τα εμπόδια στην εκμετάλλευση των πανευρωπαϊκών δικτύων και
των υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, να ενισχυθούν οι
ηλεκτρονικές δεξιότητες του εργατικού
δυναμικού της Ε.Ε., να ενισχυθεί η κινητικότητα εντός της Ε.Ε. για εργασία και
υπηρεσίες και να ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας για επενδύσεις σε R&D.

Βιωσιμότητα
Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι κοινοί κανόνες τυποποίησης
μπορούν να συμβάλουν στην παραγωγή καλύτερων προϊόντων και οι υπηρε-

Τ

Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς την Ε.Ε.
σιών από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ. Επίσης, η
εφαρμογή και η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι
ουσιαστικές για τη μείωση των εκπομπών
του CO2 και τη συμβολή της Ευρώπης
στο φιλόδοξο στόχο αποτροπής της αλλαγής του κλίματος. Απαραίτητα βήματα
για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος
είναι η υποστήριξη προγραμμάτων που
να αναδεικνύουν το ρόλο των ΤΠΕ ως
μοχλό της ενεργειακής αποδοτικότητας
και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο κλάδος ΤΠΕ στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει
περισσότερους από 6 εκατομμύρια
εργαζόμενους και υπολογίζεται πως έχει
δαπανήσει περισσότερα από €35 δις
σε έρευνα και ανάπτυξη

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Για να απολαμβάνουν οι καταναλωτές τα
οφέλη του ψηφιακού περιβάλλοντος, η
Ε.Ε. πρέπει να αναπτύξει μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά, όπου θα αρθούν οι φραγμοί και θα επιτρέψουν στη
βιομηχανία να αναπτύξει και να προσφέρει νόμιμο ψηφιακό περιεχόμενο
και αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα.
Κατά συνέπεια, αν και αναγνωρίζεται η
σημασία των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας για τη χρηματοδότηση δημιουργίας και ανάπτυξης περιεχομένου,
είναι αναγκαίο να αναθεωρηθούν τα κατακερματισμένα επαχθή συστήματα χορήγησης αδειών και οι παρωχημένες εισφορές πνευματικών δικαιωμάτων και
πρέπει να προωθηθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία των Φορέων Συλλογικής Διαχείρισης.

Εμπιστοσύνη
Για να αναπτυχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η
ηλεκτρονική υγεία και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι χρήστες πρέπει να
έχουν την εμπιστοσύνη στο Διαδίκτυο.
Η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των
πολιτών και των χρηστών του Διαδικτύου απαιτεί, μεταξύ άλλων μέτρων,
ένα εναρμονισμένο καθεστώς που να
προστατεύει τους καταναλωτές στα 27
κράτη μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο τήρησης ενός συνεπούς συστήματος κανό-
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νων. Ισχυρή προστασία των προσωπικών δεδομένων, συνεργασία μεταξύ των
κυβερνήσεων, ενισχυμένη ασφάλεια,
που επιτυγχάνεται με την ενθάρρυνση
της έρευνας, προαγωγή και ανάπτυξη
των καλύτερων πρακτικών ασφάλειας
και ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικών με το θέμα, είναι μερικές από τις
απαραίτητες πρωτοβουλίες για την τόνωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
της ηλεκτρονικής αγοράς.

Συμμετοχή για Όλους
Οι ΤΠΕ έχουν φέρει αναρίθμητα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στους πολίτες της Ευρώπης. Για να εξασφαλιστεί ότι
όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να συμμετέχουν ουσιαστικά σε μια ψηφιακή Ευρώπη, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την
ενίσχυση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, δηλαδή την πρόσβαση στην
Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ευρεία εμπορική ανάπτυξη ευρυζωνικών
δικτύων με την αξιοποίηση διαφορετικών τεχνολογιών που επιτυγχάνουν τα
μέγιστα οφέλη για τους καταναλωτές,
χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους
που εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες
με την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων για την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και προώθηση

υπηρεσιών όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική εκπαίδευση σε
όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Πρόσβαση στην Αγορά
Για να παραμείνει ανταγωνιστική, η ευρωπαϊκή ψηφιακή βιομηχανία τεχνολογίας πρέπει να έχει πλήρη και επαρκή
πρόσβαση στη διεθνή αγορά. Τα αγαθά
και οι υπηρεσίες του κλάδου πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών
καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να
αποτελούν προτεραιότητα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της Ε.Ε. στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου αλλά και
σε διμερές επίπεδο, μεταξύ της Ε.Ε. και
άλλων κρατών.

Μείωση της Γραφειοκρατίας
Για να αναπτυχθούν οι ηλεκτρονικές
υπηρεσίες είναι απαραίτητο να αρθούν τα ανεπαρκή και περιττά διοικητικά εμπόδια στην παροχή τέτοιου
είδους υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει άρση κωλύματος για την ανάπτυξη
ευρυζωνικών δικτύων, αποφυγή αμοιβών, τελών και δασμών που εμποδίζουν την λήψη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το σύνολο των πολιτών και
των καταναλωτών της Ε.Ε. και αποβολή
αντιπαραγωγικών φορολογικών υποχρεώσεων στους προμηθευτές ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
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Υπάρχει Ανάγκη για “ψηφιακές” Δεξιότητες
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ις προοπτικές απασχόλησης στην
αγορά των νέων τεχνολογιών παρουσίασαν πρόσφατα σε έκθεση τους
οι Empirica και IDC EMEA Gοvernment
Insights για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Οι αναλυτές εξέτασαν πέντε
εναλλακτικές προϋποθέσεις - αύξηση
ΑΕΠ, ρυθμός αποκατάστασης της οικονομίας, ποσοστό καινοτομίας, πολιτικές
που αφορούν στον τομέα των νέων τεχνολογιών και ελκυστικότητα της εργασίας και της σταδιοδρομίας στον τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-

νωνιών (ΤΠΕ) - που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά για ηλεκτρονικές
δεξιότητες, με γνώμονα το σενάριο επιστροφής της οικονομίας σε κανονικούς
ρυθμούς ανάπτυξης με τη βοήθεια της
τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, μετά την
κρίση, η Ευρώπη θα έρθει αντιμέτωπη
με την ανάγκη για ένα κύμα εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες. Ο αριθμός
των επαγγελματιών στον κλάδο ΤΠΕ
στην Ευρώπη ήταν 4,7 εκατ. το 2007 και

προβλέπονται να είναι μεταξύ 4,95 και
5,26 εκατ. το 2015. Αναλόγως το χάσμα
“ψηφιακών” ικανοτήτων ή τα ασυμπλήρωτα κενά, θα κυμανθούν μεταξύ 1,7%
και 13% μέχρι το 2015.
Σύμφωνα με τον κύριο Werner Β. Korte
του Εmpirica, “η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι θεωρητική και ιδιαίτερα δύσκολη στην παρούσα συγκυρία, οπότε
είναι άγνωστο πότε θα ανακάμψει η οικονομία και πότε θα έρθει η σταθερότητα.
Ειδικά, η οικονομική ανάπτυξη έως το
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στην Ευρωπαϊκή Οικονομία
2015 είναι ο άγνωστος παράγοντας που
θα έχει μια σημαντική επίδραση στον
τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η ζήτηση για τους επαγγελματίες του χώρου
των νέων τεχνολογιών. Γι’ αυτό έχουμε επιλέξει να καλύψουμε ένα μάλλον
ευρύ πεδίο των πιθανών προοπτικών.
Εντούτοις, κοινό σημείο και στα πέντε
σενάρια που έχουμε εξετάσει είναι ότι
θα υπάρξει σημαντική ζήτηση για τους
επαγγελματίες στον κλάδο ΤΠΕ. Μπορούμε να μιλάμε για ισχυρή τάση εφόσον η οικονομία αποκατασταθεί από το
2011 και μετά”.

Τα πέντε σενάρια
Όπως τονίζει ο κύριος Tobias Hüsing του
Εmpirica: “Αν και βλέπουμε σε αυτήν την
κρίση ότι οι εταιρίες είναι πρόθυμες να
διατηρήσουν το ειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσο τους είναι δυνατόν, πρέπει να σημειώσουμε ότι
παράλληλα υπάρχει σημαντικά περισσότερη αστάθεια, έστω και βραχυπρό-

Ο αριθμός των
επαγγελματιών στον
κλάδο ΤΠΕ στην
Ευρώπη ήταν 4,7
εκατ. το 2007 και
προβλέπονται να είναι
μεταξύ 4,95 και 5,26
εκατ. το 2015
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θεσμα, από την πλευρά ζήτησης σε σύγκριση με την προσφορά”.
Τα πέντε σενάρια είναι τα εξής:

Επιστροφή στα βασικά
Μια επιστροφή της οικονομίας σε μέτριο
πρότυπο ανάπτυξης σε ρυθμούς προ
κρίσης, με τον κλάδο της τεχνολογίας
να βασίζεται κυρίως στην καινοτομία και
να αναπτύσσεται άνισα σε ολόκληρη την
Ευρώπη, θα οδηγούσε σε περιορισμένη
ζήτηση ψηφιακών δυνατοτήτων. Σε αυτή
την περίπτωση το έλλειμμα σε ψηφιακές
δεξιότητες θα έφτανε τις 384.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 8% του συνόλου του εργατικού δυναμικού στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Επενδύοντας στο μέλλον
Το επόμενο σενάριο είναι αυτό της μέτριας αύξησης παρόμοιο με το προηγούμενο, με τη διαφορά ότι θα παρατηρηθεί επιτάχυνση στις αποφάσεις για
επενδύσεις στην καινοτομία και το Διαδίκτυο. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, προβλέπεται επιτάχυνση της οικονομίας και
αύξηση του τομέα ΤΠΕ, που αναμένεται
να αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά το
2015. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερη ζήτηση για Έρευνα και Ανάπτυξη και
για δεξιότητες σε ΤΠΕ κατά την περίοδο
2012 - 2015, ενώ το χάσμα ψηφιακών
ικανοτήτων προβλέπεται να φτάσει τις
580.000 θέσεις εργασίας το 2015, ποσοστό περίπου 11% του εργατικού δυναμικού του κλάδου ΤΠΕ.

Οικονομία της γνώσης
Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η οικονομία γνώσης απογειώνεται στην Ευρώπη,
χάρη στη ευρεία διάχυση της καινοτομίας, βασισμένη στον τομέα των νέων
τεχνολογιών. Η ζήτηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων αυξάνεται, και το χά-

Κοινό σημείο και
στα πέντε σενάρια
που έχουμε εξετάσει
είναι ότι θα υπάρξει
σημαντική ζήτηση για
τους επαγγελματίες
στον κλάδο ΤΠΕ

σμα υπολογίζεται να φτάσει στις περίπου
669.000 το 2015, αριθμός που αντιστοιχεί στο 13% του εργατικού δυναμικού
του κλάδου ΤΠΕ.

Η παράδοση κερδίζει
Μετά την κρίση, τη σκυτάλη της ανάπτυξης παίρνουν παραδοσιακές εξαγωγικές βιομηχανίες σε σύγκριση με τις
καινοτόμες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας. Αυτό εκτιμάται, ότι θα οδηγήσει
σε χαμηλή ζήτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Υπολογίζεται, επίσης, ότι θα παρατηρηθεί έντονη διαφοροποίηση μεταξύ
χωρών και περιοχών όσον αφορά στην
υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

Στασιμότητα
Μια πολύ αργή αποκατάσταση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, που θα
συνοδεύεται από τακτικές προστατευτισμού, εκτιμάται ότι θα αποθαρρύνει
τις επενδύσεις καινοτομίας. Στο πλαίσιο
αυτό η ζήτηση και η προσφορά των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι επίπεδη, χωρίς
αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Σ

ε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κινείται ο
Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των
επιχειρήσεων του κλάδου Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που
μελετά το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε συνεργασία
με το ΣΕΠΕ, το ΣΕΠΒΕ και την υποστήριξη
του ΙΟΒΕ, στο 4ο τρίμηνο 2009 και διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στις 73,7
μονάδες από τις 95,6 που ήταν το 3ο
τρίμηνο 2009, Διάγραμμα 1. Στην έντονη επιδείνωση συμβάλλουν, κυρίως, οι
τομείς των Υπηρεσιών και του Λιανικού
Εμπορίου ΤΠΕ. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθολική απογοήτευση χαρακτηρίζει τους τελευταίους μήνες την
οικονομική δραστηριότητα στον τομέα
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως συνέπεια των δυσμενών επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης,
οι οποίες άλλωστε έχουν επηρεάσει και
τους γενικούς δείκτες οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.
Οι θετικές προοπτικές που είχαν διαφανεί το 3ο τρίμηνο 2009, έρχονται τώρα
να ανατραπούν και να υποχωρήσουν
υπό το καθεστώς της αυστηρής επιτήρησης που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Υπηρεσίες ΤΠΕ οι εκτιμήσεις για
την πορεία των εργασιών των επιχειρήσεων συνεχίζουν να είναι αρνητικές, ενώ
σημειώνεται καθολική υποχώρηση και
στην τρέχουσα ζήτηση. Εντονότερη είναι η απαισιοδοξία για το μέλλον, καθώς επιδεινώνονται σημαντικά οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης στο
επόμενο τρίμηνο. Στο Λιανικό Εμπόριο
ενισχύεται η απαισιοδοξία, με τις αρνητικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις και με τις προβλέψεις για την εξέλιξη
τους επόμενους μήνες να εμφανίζονται
έντονα πτωτικές. Στη Βιομηχανία ΤΠΕ ο
δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών
παραμένει στα ίδια με το προηγούμενο
τρίμηνο επίπεδα. Σημειώνεται ότι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη

υπάρχει αισθητή ανάκαμψη των δεικτών
οικονομικού κλίματος σε αντίθεση με
ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα το 4ο τρίμηνο 2009.

Σε πολύ χαμηλό επίπεδο οι
προσδοκίες στις Υπηρεσίες
ΤΠΕ
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών
στις Υπηρεσίες ΤΠΕ εξασθενεί σημαντικά το 4ο τρίμηνο 2009 και διαμορφώνεται στις 75,2 μονάδες, από τις 101,7
που ήταν το 3ο τρίμηνο, καταγράφοντας
ιστορικά χαμηλό ρεκόρ. Η υποχώρηση
στα επιμέρους στοιχεία δραστηριότητας

των επιχειρήσεων είναι καθολική. Μη
ικανοποιητικές είναι οι εκτιμήσεις για την
τρέχουσα κατάσταση, οι οποίες μειώθηκαν περαιτέρω το 4ο τρίμηνο του 2009.
Η μεγάλη απογοήτευση οφείλεται στην
έντονη μείωση της τρέχουσας ζήτησης, η
οποία επιδρά καθοριστικά στις ιδιαίτερα
αρνητικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης.
Έτσι, το 4ο τρίμηνο 2009 είναι εξαιρετικά
δυσοίωνες οι προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία της ζήτησης, σε αντίθεση με
το προηγούμενο τρίμηνο, όπου υπήρχε
μεγάλη αισιοδοξία και επηρέαζε σημαντικά στην ήπια, αλλά θετική εικόνα του
δείκτη. Στο σύνολο του τομέα Υπηρεσι-
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Διάγραμμα 1. Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010.
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Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η τρέχουσα ζήτηση
για την οποία
διατυπώνονταν από
τους περισσότερους
εκτιμήσεις
σταθερότητας,
πλέον κρίνεται ότι
έχει μειωθεί στις
υπηρεσίες ΤΠΕ
ών, η επίδοση συνεχίζει να είναι εξαιρετικά χαμηλή και για το 4ο τρίμηνο 2009,
εμφανίζοντας οριακή πτώση. Ωστόσο, το
σύνολο του τομέα των υπηρεσιών διαμορφώνεται για πρώτη φορά μετά από 3
χρόνια σε επίπεδα υψηλότερα των Υπηρεσιών ΤΠΕ. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα δραστηριότητα της επιχείρησης
συνεχίζουν να επιδεινώνονται, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να εκφράζουν
έντονα τη δυσαρέσκεια τους. Το σχετικό
ισοζύγιο διαμορφώνεται στις -15 μονάδες από τις -11 το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός το οποίο οφείλεται στη σημαντική αύξηση των δυσαρεστημένων
από την τρέχουσα πορεία της επιχείρησής τους. Η εικόνα παραμένει ίδια τόσο
στον τομέα ΤΠΕ, όσο και στους υπόλοιπους κλάδους των υπηρεσιών.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις πλέον κρίνουν ότι η τρέχουσα ζήτηση έχει μειωθεί, ενώ μόνο μια στις πέντε δήλωσε ότι
κινήθηκε ανοδικά. Το σχετικό ισοζύγιο
λαμβάνει αρνητικό πρόσημο και διαμορφώνεται στις -16 μονάδες, λαμβάνοντας τη χαμηλότερη τιμή που είχε ποτέ.
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Αντίθετα με τον τομέα ΤΠΕ, στο σύνολο
του τομέα των Υπηρεσιών οι εκτιμήσεις
για την τρέχουσα δραστηριότητα βελτιώνονται οριακά. Αρνητικές είναι και οι
προβλέψεις σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, εφόσον ελάχιστες είναι οι
επιχειρήσεις που προβλέπουν άνοδο το
επόμενο διάστημα. Το σχετικό ισοζύγιο
ποσοστών θετικών/αρνητικών απαντήσεων διαμορφώνεται στις -29 μονάδες
το 4ο τρίμηνο 2009, καταγράφοντας σημαντική πτώση, έχοντας τη χαμηλότερη
επίδοση που υπήρξε ποτέ, Πίνακας 1.
Η ίδια πτωτική τάση παρουσιάζεται και
στο σύνολο των Υπηρεσιών όπου οι
προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης
είναι δυσοίωνες.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
οι προσδοκίες στο Λιανικό
Εμπόριο ΤΠΕ
Έντονη υποχώρηση των προσδοκιών
σημειώνεται στο Λιανικό Εμπόριο ΤΠΕ
με τον αντίστοιχο δείκτη να πέφτει κατακόρυφα στις 67 μονάδες το 4ο τρίμηνο, από τις 95,6 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο. Μείωση παρουσιάζεται στις
εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις,
αισθητά πιο σημαντική ύφεση εμφανίζεται στις προβλέψεις για τις πωλήσεις το
επόμενο διάστημα, ενώ τα αποθέματα

παραμένουν σε κανονικά για την εποχή
επίπεδα. Το κλίμα το 4ο τρίμηνο 2009
είναι αρνητικό με διάχυτη απαισιοδοξία,
καθώς οι τρέχουσες πωλήσεις έχουν περιορισθεί και οι προοπτικές για αύξηση
των πωλήσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα είναι δυσμενείς, σε αντίθεση με
το 3ο τρίμηνο 2009, όπου εμφανίζονταν
εξαιρετικά θετικές.
Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στο σύνολο του Λιανικού Εμπορίου παραμένουν
στα ίδια με το 3ο τρίμηνο επίπεδα. Λόγω
της μεγάλης πτώσης στο λιανεμπόριο
ΤΠΕ, ο συνολικός δείκτης βρίσκεται σε
σημαντικά υψηλότερα επίπεδα, διαφορά η οποία εμφανίζεται πρώτη φορά στα
χρονικά. Συνεχίζεται η πτώση που καταγράφεται στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις πωλήσεις τους το τελευταίο τρίμηνο, αφού αυξήθηκε κι άλλο το
ποσοστό των επιχειρήσεων που αναφέρουν υποχώρηση των πωλήσεων τους.
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δήλωσε
ότι μειώθηκαν οι πωλήσεις τους, αποτυπώνοντας έτσι τη δυσαρέσκεια που πλήττει το Λιανεμπόριο ΤΠΕ, Πίνακας 2. Στους
υπόλοιπους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσίασαν επίσης επιδείνωση.
Θετικό παραμένει το γεγονός ότι η πλει-

Θα αυξηθεί (+)
Θα μείνει αμετάβλητη (=)
Θα μειωθεί (-)
Διαφορά (+/ -)

2008
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
41
48
32
24
57
48
61
56
2
4
7
20
39
45
25
4

Θα αυξηθεί (+)
Θα μείνει αμετάβλητη (=)
Θα μειωθεί (-)
Διαφορά (+/ -)

2009
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
20
38
50
14
52
31
32
43
28
31
18
43
-8
7
32
-29

Πίνακας 1. Η ζήτηση στον τομέα υπηρεσιών ΤΠΕ, (Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα με απασχόληση),
Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010.
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Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
2008
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
Θα αυξηθούν (+)
90
85
43
30
Θα μείνουν αμετάβλητες (=)
10
15
57
45
Θα μειωθούν (-)
1
1
1
25
Διαφορά (+/ -)
89
84
42
5
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2009
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
Θα αυξηθούν (+)
18
30
39
0
Θα μείνουν αμετάβλητες (=)
46
57
54
42
Θα μειωθούν (-)
37
13
7
58
Διαφορά (+/ -)
-19
17
32
-58

Ν

Α

Πίνακας 2. Οι πωλήσεις στον τομέα λιανικού εμπορίου ΤΠΕ, (Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα
με απασχόληση), Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010.

Θα αυξηθεί (+)
Θα μείνει αμετάβλητη (=)
Θα μειωθεί (-)
Διαφορά (+/ -)

1o τρίμηνο
29
50
21
9

Ρ

Ε

Υ

Θα αυξηθεί (+)
Θα μείνει αμετάβλητη (=)
Θα μειωθεί (-)
Διαφορά (+/ -)

2008
1o τρίμηνο 2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
39
33
21
4
44
48
56
56
18
19
23
40
21
14
-3
-36

Ν

Α

E

2009
2o τρίμηνο 3o τρίμηνο 4o τρίμηνο
14
5
0
62
87
100
24
8
0
-10
-3
0

οψηφία των επιχειρήσεων του τομέα
ΤΠΕ που δραστηριοποιούνται στο Λιανικό Εμπόριο αναφέρουν ότι το ύψος των
αποθεμάτων τους είναι σε κανονικά για
την εποχή επίπεδα. Το σχετικό ισοζύγιο
διευρύνεται και διαμορφώνεται στις -21
μονάδες το 4ο τρίμηνο, μειωμένο κατά 17
μονάδες σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2009
του τομέα ΤΠΕ. Στο σύνολο των κλάδων
του Λιανικού Εμπορίου τα αποθέματα
καταγράφουν μικρή διόγκωση. Εντελώς
απαισιόδοξες παρουσιάζονται οι προοπτικές των εμπορικών επιχειρήσεων για τις
προσεχείς πωλήσεις, με 3 στις 5 επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου ΤΠΕ να προβλέ-

πουν μείωση των πωλήσεων, τους προσεχείς τρεις μήνες. Το σχετικό ισοζύγιο
λαμβάνει αρνητικό πρόσημο και επίδοση,
η οποία δεν έχει εμφανισθεί ξανά. Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές των πωλήσεων
και στο σύνολο του Λιανικού Εμπορίου
παρουσιάζονται εξασθενημένες.

Οι προσδοκίες στον τομέα
της Βιομηχανίας ΤΠΕ παραμένουν στα ίδια επίπεδα
Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών το 4ο τρίμηνο 2009 διαμορφώνεται
στις 72,9 μονάδες, σημειώνοντας οριακή

Οι προβλέψεις για την πορεία και των παραγγελιών και της ζήτησης παραμένουν
αρνητικές, όπου 2 στις 3 επιχειρήσεις της
Βιομηχανίας ΤΠΕ κρίνουν ότι το επίπεδο των παραγγελιών βρίσκεται σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με 1 στις 3 να
εκτιμά ότι είναι σε κανονικά για την εποχή
επίπεδα. Το σχετικό ισοζύγιο ενισχύεται
οριακά κατά 2 μονάδες και αγγίζει τις -62,
με τους απαισιόδοξους να υπερτερούν
έναντι των αισιόδοξων. Το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης παραμένει
χαμηλό και στο σύνολο των κλάδων της
Βιομηχανίας. Όλες οι επιχειρήσεις της Βιομηχανίας ΤΠΕ το 4ο τρίμηνο 2009 εκτιμούν ότι τα αποθέματά τους βρίσκονται
σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.
Το σχετικό ισοζύγιο λαμβάνει αρνητικό
πρόσημο για πρώτη φορά μετά από ένα
χρόνο. Στο σύνολο της Βιομηχανίας τα
αποθέματα παραμένουν στα ίδια σχετικά υψηλά επίπεδα, αλλά θετικό είναι το
γεγονός ότι δεν διογκώνονται περισσότερο. Όλες οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία
ΤΠΕ εκτιμούν ότι η παραγωγή τους θα
παραμείνει σταθερή στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, Πίνακας 3. Στο σύνολο της Βιομηχανίας η πλειοψηφία των
επιχειρήσεων, επίσης, προσδοκεί σταθερότητα για το επόμενο τρίμηνο.
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Πίνακας 3. Η παραγωγή στον τομέα βιομηχανίας ΤΠΕ, (Ποσοστά επιχειρήσεων, σταθμισμένα με
απασχόληση), Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2010.

άνοδο (72,3 μονάδες 2ο τρίμηνο 2009).
Οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο της
ζήτησης δεν μεταβλήθηκαν σε σχέση
με το προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο
παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι το επίπεδο των αποθεμάτων είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα
και προβλέπουν ότι η παραγωγή δεν θα
μεταβληθεί τους προσεχείς μήνες. Για το
σύνολο της Βιομηχανίας, αν και καταγράφεται επιδείνωση των προσδοκιών,
ο αντίστοιχος δείκτης συνεχίζει να βρίσκεται, έστω και οριακά, σε υψηλότερα
επίπεδα από το δείκτη κλίματος των επιχειρήσεων μεταποίησης ΤΠΕ, για τρίτο
συνεχές τρίμηνο.
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Δ ΡΑ Σ Τ ΗΡ ΙΟΤ Η Τ Ε Σ

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων, με τίτλο
“Νέες δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας: Δράση Τώρα” τονίζει την ανάγκη να
δοθούν τα σωστά κίνητρα, ώστε οι πολίτες να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους,
η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η αγορά
εργασίας να συνδεθούν καλύτερα μεταξύ τους, να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός δεξιοτήτων και να προβλέπονται
καλύτερα οι δεξιότητες που χρειάζονται
για το μέλλον.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2006 και 2020, το
ποσοστό των θέσεων εργασίας που απαιτούν υψηλό μορφωτικό επίπεδο αναμένεται να αυξηθεί από 25,1% σε 31,3% του
συνόλου· ενώ οι θέσεις εργασίας που
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Οι νέες τεχνολογίες και οι εξελίξεις στην
οργάνωση της εργασίας φαίνεται να οδηγούν σε σημαντική ανάπτυξη της απασχόλησης στα άκρα του φάσματος απασχόλησης (ιδίως στο υψηλότερο επίπεδο).
Ειδικότερα δε, στην επιμέρους τομεακή
ανάλυση για την αγορά ΤΠΕ εξειδικεύονται οι προτεινόμενες αναγκαίες δεξιότητες για τις βασικές κατηγορίες εργαζομένων στην αγορά πληροφορικής.
Τέλος, είναι γεγονός ότι η απόκτηση των
αναγκαίων δεξιοτήτων απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως η εκπαίδευση και η
κατάρτιση, αλλά και η ίδια η αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους
έχουν 2,5 φορές λιγότερες πιθανότητες
να αποτύχουν σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δεν το εκπαιδεύουν. Ταυτόχρονα όμως, απαιτείται και άνοιγμα του
κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτι-

πρέπει να αποκτήσουν
δεξιότητες στους τομείς
του μάρκετινγκ και
του μάνατζμεντ
σης, ώστε να καταστούν η εκπαίδευση και
η κατάρτιση πιο καινοτόμες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των σπουδαστών, όσο και της αγοράς εργασίας με
την ανάπτυξη κατάλληλων προσόντων
που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα
μαθησιακά αποτελέσματα.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η πρωτοβουλία της Ε.Ε. “e-skills week 2010”, στην
οποία ο ΣΕΠΕ είναι εθνικός εταίρος, στοχεύει ακριβώς σε αυτό. Την ανάγκη δημιουργίας στελεχών του κλάδου ΤΠΕ με
υψηλή εξειδίκευση, ώστε οι εταιρείες να
μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις που απαιτούν επένδυση
στην καινοτομία και την γνώση.
Ο ΣΕΠΕ έχει ήδη προτείνει και έχει γίνει
δεκτή από την κεντρική οργανωτική επιτροπή της πρωτοβουλίας “e-skills week
2010”, η υλοποίηση σχετικής ημερίδας
όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα
μπορέσουν να προσδιορίσουν από κοινού μια “στρατηγική δεξιοτήτων” στο
χώρο των αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
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Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Σ Ε Π Ε

Πληροφορικής και

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

των Τεχνολογιών

Σ Ε Π Ε

Σε αυτή την δύσκολη εποχή όμως και μέχρι το 2015, τις καλύτερες προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας αναμένεται
να παρουσιάσουν οι τομείς των επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπως οι Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ειδικότερα, θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι
οι επαγγελματίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) πρέπει
να αποκτήσουν δεξιότητες στους τομείς
του μάρκετινγκ και του μάνατζμεντ, ενώ
γενικότερα οι εργαζόμενοι του τομέα των
υπηρεσιών πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

Oι επαγγελματίες

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Ο κύριος Maros Sefcovic, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεολαίας, ανέφερε ότι: “Είναι αναγκαίο να καταργήσουμε
τους διαχωρισμούς μεταξύ, αφενός, «εκπαίδευσης και κατάρτισης» και, αφετέρου,
«εργασίας», έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί στους πολίτες ότι οι δεξιότητές
τους ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες
ανάγκες της αγοράς εργασίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους”. Αλλά και ο κύριος Vladimir Spidla, Επίτροπος αρμόδιος
για θέματα απασχόλησης, συνέδεσε τη
βελτίωση των δεξιοτήτων των πολιτών
ως μια βραχυπρόθεσμη συμβολή στην
έξοδο από την κρίση και μελλοντικά,
στην προετοιμασία για βιώσιμη οικονομική επιτυχία.

απαιτούν μέσα προσόντα θα αυξηθούν
επίσης ελαφρώς, από 48,3% σε 50,1%.
Συνολικά, αναμένεται να δημιουργηθούν,
αντιστοίχως, 38,8 και 52,4 εκατομμύρια
νέες θέσεις εργασίας υψηλού και μέσου
επίπεδου. Συγχρόνως, το ποσοστό των
θέσεων εργασίας για τις οποίες θα αρκεί
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αναμένεται
να μειωθεί από 26,2% σε 18,5%, παρά
την αναμενόμενη δημιουργία 10 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας.

Σ Ε Π Ε

ραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο
“New Skills for New Jobs: Action Now”
(Νέες δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας: Δράση Τώρα) στο οποίο υπήρξε
η επίσημη δημοσιοποίηση της έκθεσης
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, για ανάληψη δράσης με σκοπό να επιλυθεί το
πρόβλημα των ελλείψεων δεξιοτήτων
στην Ευρώπη και για να δοθούν στους Ευρωπαίους καλύτερες δυνατότητες, ώστε
να επιτύχουν στην αγορά εργασίας.

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Π

Σ Ε Π Ε

Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας
στην Αγορά ΤΠΕ

Σ Ε Π Ε

4 - 5 Νοεμβρίου 2009

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Σ Ε Π Ε

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Δ ΡΑ Σ Τ ΗΡ ΙΟΤ Η Τ Ε Σ

Πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2009 το 11ο GREEK
ICT FORUM στο ξενοδοχείο
Athenaeum Intercontinental.

4) Ψηφιακές Υπηρεσίες και Ευρυζωνικότητα στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση,
5) Από την εποχή Χαλκού στις Οπτικές Ίνες και
6) Το Ελεύθερο και το Ανοικτό Λογισμικό στην υπηρεσία
του πολίτη.

Το συνέδριο αποτελέστηκε
από εξι θεματικές αυτοτελείς

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, εκ μέρους του ΣΕΠΕ,
απηύθυνε χαιρετισμό ο κύριος Γιάννης Σύρρος, Γενικός
Διευθυντής του ΣΕΠΕ.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο Του συνεδρίου, από όπου
οι επισκέπτες ενημερώθηκαν με έντυπο υλικό του ΣΕΠΕ
για τους σκοπούς και τις δράσεις του Συνδέσμου.

Σ Ε Π Ε

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Σ Ε Π Ε

Συνεδριακές Ενότητες:
1) Ψηφιακή Στρατηγική και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
2) ICT Security Trends,
3) Greek ICT Managers Forum,

27 - 28 Νοεμβρίου 2009
Θεσσαλονίκη

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Ο ΣΕΠΕ συμμετείχε φέτος στο 15ο
Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής
που έγινε όπως κάθε χρόνο στο πλαίσιο της έκθεσης Infosystem.

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Σ Ε Π Ε

Το Συνέδριο είχε τίτλο: “Ευκαιρίες
ανάκαμψης σε εποχές κρίσης Σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις για την
επιχείρηση, το φορέα, τον πολίτη”.
Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον Α’
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, τη Β’ Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των
εργασιών του Συνεδρίου, χαιρετισμό
απηύθυνε ο κύριος Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Α’ Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και στη συνέχεια, η κυρία Παναγιώτα Παπαρίδου Β’ Αντιπρόεδρος
του Δ.Σ., είχε ομιλία στην ενότητα:
“ΕΣΠΑ 2007-2013: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ”.
Ο κύριος Γιώργος Καρανικολός,
Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. συμμετείχε με παρεμβάσεις στην ενότητα με θέμα: “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.

Τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, στη
θεματική ενότητα: “ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ
ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ο
κύριος Παντελής Νικολαϊδης, Εμπειρογνώμων, παρουσίασε την Πρωτοβουλία “e-Skills Week 2010” της
οποίας ο ΣΕΠΕ είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος για την Ελλάδα.
Ο ΣΕΠΕ είχε παρουσία στο χώρο
της υποδοχής του Συνεδρίου από
όπου διανεμήθηκε έντυπο υλικό του
Συνδέσμου.

Τ

9 Δεκεμβρίου 2009

H

ημερίδα με τίτλο “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Η Πρόκληση ΕΣΠΑ, Η Εμπειρία Μεγάλων Οργανισμών, Οι Δυνατότητες
του Ανοιχτού Λογισμικού” πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας Communication Effect, του knowhow.
gr και της ΕΛΛΑΚ την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009 στο Divani Caravel.
Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Γιάννη Θεοδωρόπουλο, Α’ Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη της ημερίδας.

28 Ιανουαρίου 2010

H

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
της Ελλάδος - κύριος φορέας οργάνωσης και διεξαγωγής του Κοινωνικού
Διαλόγου- διοργάνωσε στις 28 Ιανουαρίου 2010, εκδήλωση με θέμα: “Επικοινωνία, Πληροφορία, Τεχνολογία”, η οποία
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Ολομέλειας της ΟΚΕ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΚΕ έχοντας
οργανώσει στο πρόσφατο παρελθόν αρκετές εκδηλώσεις για
τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τη χώρα μας όπως ο τουρισμός, ο κατασκευαστικός κλάδος, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το λιανικό εμπόριο ως συνιστώσα της οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης αποφάσισε στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της αποφάσισε να οργανώσει τη διεξαγωγή ενός
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Δημοσίου Κοινωνικού Διαλόγου, συζητώντας το πώς η συνιστώσα αυτή συμβάλλει στην οικονομική, πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη.
Η κεντρική εισήγηση έγινε από τον Πρόεδρο της ΟΚΕ κύριο
Χρήστο Πολυζωγόπουλο και ακολούθησε ομιλία του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κυρίου Νίκου
Σηφουνάκη.
Ο ΣΕΠΕ εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Παντελή Τζωρτζάκη,
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος τοποθετήθηκε με παρουσίαση που είχε ως θέμα: “Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Παράγοντας Ανάπτυξης”, αναλύοντας
τις προτάσεις και τα συμπεράσματα του ΣΕΠΕ.
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Σ Ε Π Ε
Μ Ε Λ Η

0-9|
A|

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.01p.gr 210 25 94 600 • 2Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ www.2agroup.gr 210 32 26 974 • 4M-VK www.4m-vk.gr 210 68 57 200 • 4Μ ΑΕ www.4m.gr
210 68 57 200

A & N COMPUTERS ΕΠΕ www.ancom.gr 210 40 04 438 • AC. & E. HELLAS ΑΕ www.ace-hellas.gr 210 60 68 600 • ACCENTURE www.accenture.com 210 67 81 400 •
ACCESS POINT 210 97 63 711 • ACTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.actis.gr 210 95 38 280 • ADACOM ΑΕ www.adacom.com 210 51 93 740 • ADVANCED BUSINESS
SOLUTIONS www.abs.gr 210 95 31 283 • ADVANCED INFORMATION SERVICES AE www.ais.gr 210 74 74 100 • AGILIS AE www.agilis-sa.gr 211 10 03 310, 210 33 04
315 • AGILTECH AE www.agiltech.gr 210 65 61 200 • ALEXANDER MOORE ΕΠΕ www.alexandermoore.com 210 65 43 067 • ALFAWARE www.alfaware.gr 210 81
23 220 • ALLWEB SOLUTIONS ΑΕ www.allweb.gr 210 74 74 774 • ALTASOFT COMRUTER APPLICATIONS www.altasoft.gr 210 72 27 205 • ANCOTEL www.ancotel.

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

gr 2273 0 30 630 • ANIXTER GREECE NETWORK SYSTEMS MΕΠΕ www.anixter.gr 210 74 70 145 • APOLLO ΑΕ www.apollo.gr 210 74 89 200 • ART TEC ΕΠΕ www.
arttec.gr 210 97 00 902 • ART ΕΠΕ www.art-cad.gr 210 82 28 568 • ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA AE www.atcom.gr 211 200 2700 • ATHENS TECHNOLOGY
CENTER ΑΒΕΤΕ www.atc.gr 210 68 74 300 • AVAYA EMEA ΕΠΕ www.avaya.com 210 72 79 205 • AXION SYSTEMS ΕΠΕ www.axionsystems.gr 210 28 53 093 - 4,
210 28 55 063

B|

BE-BUSINESS EXCHANGES www.be24.gr 210 35 23 500 • BMC SOFTWARE HELLAS www.bmc.com 210 94 00 880 • BRIDGE IT ΑΕ www.bridge-it.gr 210 94 02 774
BROKER SYSTEMS ΑΕ www.bsnet.gr 210 33 67 100 • BULL www.bull.gr 210 92 03 300 • BUSINESS INNOVATIONS www.bi.gr 210 97 65 816 - 7 • BUSINESS SOLUTIONS
ΑΕ www.business-solutions.gr 281 0 371 260 • BYTE 2231 0 67700 • BYTE COMPUTER ΑΒΕ.Ε. www.byte.gr 210 90 02 000

C|

C.I.T INTEGRATED SOLUTIONS www.creativeimage.gr 210 28 26 662, 210 28 13 952 • C.M.R. ΕΠΕ www.cmr-net.com 210 88 26 251 • CA HELLAS ΜΕΠΕ www.ca.com
210 72 97 800 • CISCO SYSTEMS www.cisco.com 210 63 81 300 • CIVILTECH AE www.civiltech.gr 210 60 03 034 • COMART AE www.comart.gr 210 34 16 200 •

Σ Ε Π Ε

COMPUTER HOUSE 2321 0 58 466 • COMPUTER INFORMATION www.cominf.gr 2651 0 85560 • COMPUTER INTEGRATED SOLUTIONS ΑΕ www.papasavas.gr 210 94
00 758 • COMPUTER SOLUTIONS ΑΒΕ.Ε. www.csl.gr 210 77 11 527 • COMSYS ΑΕ www.comsys.gr 210 92 41 486 • CONCEPTUM ΑΕ www.conceptum.gr 210 88 38
858 • COSMOLINE www.cosmoline.com 212 21 22 000 • COSMOS COMPUTERS ΑΕΒΕ www.cbs.gr 210 64 92 800 • COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ www.
cosmote.gr 210 61 77 777 • COSMOTECH www.cosmotech.gr 2731 0 82 220 • CPI ΑΕ www.cpi.gr 210 48 05 800 • CREATIVE MARKETING ΑΕ www.creative.gr 210
66 46 764 • CRYSTAL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ 210 67 22 049 • CYBERSTREAM ΕΠΕ www.cyberstream.gr 210 72 95 770 • CYBERTECH INFORMATION SYSTEMS ΕΠΕ www.

Μ Ε Λ Η

cybertechgr.com 210 98 16 094 • CYTA HELLAS www.cyta.gr 210 87 72 800

D|

D.D. SYNERGY HELLAS ΑΕ www.ddsynergy.gr 210 51 54 141 • DATA COMMUNICATION ΑΕ www.datacomm.gr 210 61 32 230 • DATA CONCEPT ΑΕ www.dataconcept.
gr 210 81 05 120 • DATABLUE ΑΕ www.datablue.gr 210 94 80 675 • DATACON AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.datacon.gr 210 93 13 750 - 210 93 13 751 •
DATACRETA ΑΕΤΕΒΕ www.datacreta.gr 281 0 240 013 • DATAMATION COMPUTER CONSULTING & APPLICATIONS www.datamation.gr 210 61 22 184 • DATAMED
HEALTHCARE INTEGRATOR ΑΕ www.datamed.gr 210 80 56 700 • DATAWAY 251 0 600 090 • DCS ITC www.mydcs.gr 210 77 15 137 • DEXTERA www.dexteraconsulting.

Σ Ε Π Ε

com 210 63 99 010, 210 63 98 194 • DIS AE www.dis.com.gr 210 87 67 400 • DONA MARK ΑΕ 2897 0 23 573

E|

E COMMERCE ΕΠΕ www.ecommerce.com.gr 210 94 01 784 • E.R.P EXPERT PROFESSIONALS 210 85 47 144 • ENCODE ΑΕ www.encodegroup.com 210 65 63 880 •
ENERGY ΜΠΑΜΠΖΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2493 0 25 230 • ENET SOLUTION - LOGICOM ΑΕ www.enet.com.gr 210 28 83 600 • ENTERSOFT AE www.entersoft.gr 210 95 25
001 • E-ON INTEGRATION AE www.e-on.gr 210 60 18 700 • EPOS ΑΕ www.e-pos.gr 210 40 01 878 • EPSILON GIS ΑΕ www.epsilon.gr 210 68 98 610 • EPSILON NET

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

Μ Ε Λ Η

www.epsilonnet.gr, www.e-forologia.gr 2310 98 17 00 • ESCAPE HOLDING ΑΕ www.escapesolutions.gr 210 80 37 610 • EURISKO www.eurisko.gr 211 75 03 200 •
EURONET CARD SERVICES ΑΕ 210 94 78 478 • EXODUS ΑΕ www.exodus.gr 210 74 50 300

F|
G|
H|
I|

FAGOTTO MUSIC www.fagotto.gr 210 36 40 688 • FINVENT ΑΕ www.finvent.com 210 33 17 374 • FORMAT CONSULTANTS AE 210 68 55 551, 210 67 29 040 • FORTH CRS
www.forthcrs.gr 211 95 58 800 • FORTHNET ΑΕ www.forthnet.gr 210 95 59 000 • FUJITSU ΤΕCHNOLOGY SOLUTIONS (Holding) B.V. www.ts.fujitsu.com 210 68 64 143

Q

GEM CONSULTING ΑΕ www.consulting-gem.gr 210 72 60 960 • GENNET ΑΕ www.gennetsa.com 210 74 58 300 • GONET www.gonet.gr 2721 0 81 381 • GREEK
GEEKS ΑΕ www.greekgeeks.com 210 65 95 650

HELLAS ON LINE www.hol.gr 213 00 04 000 • HEWLETT-PACKARD HELLAS ΕΠΕ www.hp.com 210 61 41 371 • HIPAC ΑΕΒΕ www.hipac.gr 210 93 70 265 • HOME
NET HELLAS AE www.homenet.gr 210 36 61 200 • HYPERSYSTEMS ΑΕ www.hypersystems.gr 210 21 12 370

IBM ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.ibm.com/gr 210 68 81 111 • IDALCOM HELLAS AEBE www.idalcom.com 210 99 26 250 • IFS HELLAS ΑΕ www.ifs.gr 210 74 86 590-1 iKnowHow
ΑΕ www.iknowhow.gr 210 60 41 425 • IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.imsgr.com 210 98 52 534-6 • INFO - TECHNOLOGY www.info-technology.gr 24210 86 384 •
INFOGRAPH ΕΠΕ www.infograph.net 211 100 3000 • INFOMAP AE www.infomap.gr 210 67 56 008 • INFONET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ www.infonetpliroforiki.gr 2682 0 29
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Τ

740 • INFONORTH COMPUTER SYSTEMS www.infonorth.gr 2541 0 29 323, 76 612, 25 656 • INFO-QUEST ΑΕΒΕ www.quest.gr 210 92 99 400 • INFORMACY
AE www.ilc.gr 210 69 02 600 • INFORMATION SYSTEMS IMPACT ΑΕ www.impact.gr 210 88 33 624 • INFOSYS www.koz.forthnet.gr 2461 0 24 720 •
INFOSYSTEMS ΕΠΕ 210 72 37 320 • INFOTECHNICA AE www.infotechnica.gr 2741 0 80 200 • INFOWARE www.infoware.gr 2661 0 26 268, 25 846, 42 503 •
INTE*LEARN ΕΠΕ www.intelearn.gr 210 95 91 810 • INTEL ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.intel.com 210 67 52 000 • INTELLISOFT ΕΠΕ www.intellisoft.
gr 210 68 96 616 • INTELLISOLUTIONS AE www.intellisolutions.gr 210 95 70 983 • INTER ENGINEERING www.inter.gr 2410 67 00 30 • INTERFACE ΑΕ www.
interface.gr 210 48 55 000 • INTERSYS AE www.intersys.gr 210 95 54 000 • INTRACOM IT SERVICES www.intracom-it.com 210 66 79 000 • INVENSYS ΕΠΕ
www.invensys.gr 210 92 40 902,4 • IRIDO www.irido.gr 210 89 53 324 • ISL COMPUTERS ΕΠΕ www.isl.gr 210 77 99 968 • IST ΑΕ www.ist.com.gr 210 74 88
678 • ISTOS NET www.istos.com 210 64 59 172 • ITEAM AE www.iteam.gr 210 60 19 460 • ITEC ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ www.itec.edu 210 94 84 800

K|

KEY SYSTEMS AE www.keysystems.gr 210 68 39 090 • KEYSTONE www.keystone.gr 210 86 61 142 • KINTEC ΑΕ 210 89 58 634 • KNOWLEDGE BROADBAND

L|

LASERLOCK ΑΕ www.laserlock.com 2310 907 222 • LAVISOFT ΑΕ www.lavisoft.gr 210 66 91 551 • LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑE www.lexis.gr 210 67 77 007 • LG

SERVICES AE www.knowledge.gr 2610 45 28 20 • KOPAR ΑΕ 210 82 04 000, 410

ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.hellas.lge.com 210 48 00 500 • LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ www.lhlogismiki.gr 210 38 37 260 • LOGIN ΕΠΕ www.login.gr 210 65 60 360 •
LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS AE www.lps.gr 210 66 97 500

M|

MARLEX SOFT www.marlexsoft.gr 210 95 23 335 • MEDIALAB 210 36 37 495 • MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE www.mednautilus.gr 210 81 02 633 •
MEKANOTEKNIKA www.mekanoteknika.gr 210 97 60 036 - 210 94 27 070 • MELLON TECHNOLOGIES www.mellon.com.gr 210 33 12 500 • META MANAGEMENT
SERVICES www.metams.com 210 65 40 681 • METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕ.Ε. www.byte.gr 210 90 02 180 • MGE UPS SYSTEMS ΕΛΛΑΣ www.mgeups.gr,
www.mgeups.com 210 28 56 750 • MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.microsoft.com/hellas 211 12 06 000 • MOBIUS AE www.mobius.gr 210 60 47 000 • MOTION
HELLAS www.motion.gr 210 68 58 455 • MULTIMEDIA CENTER AE www.msc.gr 2821 0 88 447

N|
O|

NET SALES ABEE www.net-sales.gr 210 68 33 672 • NETRIX AE www.netrix.gr 210 61 80 657 • NETWAVE AE www.netwave.gr 210 99 37 377 • NEUROPUBLIC AE www.
neuropublic.gr 210 41 01 010 • NIKAM www.nikam.gr 210 88 30 674 • NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ www.noisisdev.gr 210 72 50 800 - 2310 45 52 99

OBJECTIVE TECHNOLOGIES ΑΕ www.objectivetech.gr 210 69 11 193 • OFFICE LINE ΕΠΕ www.officeline.gr 210 97 60 200 • OKTABIT AE www.oktabit.gr 210
60 11 901 • OPEN SYSTEM SOFTWARE www.opensystem.gr 210 72 33 622 • OPEN TEC www.opentec.gr 210 66 14 515 • OPTIMEDIA ΟE www.optimedia.
gr 210 95 78 294 • OPTIMUM www.optimum.gr 210 25 88 100 • OPTISOFT www.optisoft.gr 210 93 74 470 - 2 • ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ.Ε. www.oracle.com/gr
210 67 89 200 • ORANGE BUSINESS SERVICES www.orange-business.com 210 68 82 800 • OTEGLOBE ΑΕ www.oteglobe.gr 210 87 62 500 • OTS AE www.
ots.gr 231 0 555 045

P|

PANSYSTEMS AE www.pansystems.gr 210 95 71 971 • PARTNERS IN BUSINESS www.pib.gr 210 70 10 040 • PC SERVICES www.pcservices.net.gr 210 52 34 231 52 48 086 • PC SYSTEMS AE www.pcsystems.gr 210 81 23 000 • PI - SYSTEMS www.pi.gr 210 75 69 600 • PLANET FOUR NETWORKING ΑΕ www.cbnetworks.
gr 210 80 50 260 • PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.plusinfo.gr 210 86 65 555 • POSTSCRIPTUM www.postscriptum.gr 210 72 92 288-9 • PRINTEC ΑΕ www.
printecgroup.com 210 92 09 000 • PROFILE AEΒΕ www.profile.gr 210 93 01 200 • PRONET ΑΕ www.pronet.com.gr 210 92 49 750

Q-R|

RADIANT ΑΕ www.radiant-tech.gr 210 94 00 936 • RAINBOW SERVICES ΑΕ www.rainbow.gr 210 90 12 892 • RAINBOW ΑΕ www.rainbow.gr 210 90 12 892 •
RAINBOW ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ www.rainbow.gr 210 90 29 208 • RAINBOW ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕ www.rainbow.gr 210 90 12 892 • RAM ΕΠΕ www.ram.
gr 241 0 549 332 • REAL CONSULTING AE www.realconsulting.gr 210 63 81 000 • RTEL www.rtel.gr 2241 0 61 031

S|

SAP HELLAS AE www.sap.com/greece 210 94 73 800 • SCAN INFORMATION SYSTEMS www.scan.gr 210 62 68 400 • SECURE ΕΠΕ www.secure.com.gr 210 60
80 395 • SIBA SOFT ΑΕ www.sibasoft.gr 210 99 48 210 • SIEBEN www.sieben.gr 213 01 79 000 • SIEM ΑΕ www.siem.gr 210 72 99 571 • SIEMENS AE www.
siemens.gr 210 6864111 • SILICON COMPUTER SYSTEMS 231 0 240 077 • SIMPLEX INFORMATICS ΕΠΕ www.simplex.gr 210 92 45 900 • SINGULARLOGIC AE
www.singularlogic.eu 210 62 66 100 • SMARTEC www.smartec.gr 210 58 20 000 • SOFT ONE TECHNOLOGIES AE www.softone.gr 210 94 84 790 • SPACE
HELLAS ΑΕ www.space.gr 210 65 04 100 • SUN MICROSYSTEMS www.sun.gr 210 61 88 111 • SUNSOFT ΕΠΕ www.sunsoftgr.com 210 93 17 811 • SWIFT LOGIC
www.swiftlogic.gr 210 88 41 520, 210 88 40 321 • SYMMETRICS ΑΕ www.symmetrics.gr 210 67 42 090 • SYNED www.syned.gr 210 66 02 200 • SYNET ΑΕΒΕ
www.synet.com.gr 210 61 29 500 • SYNTAX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕ.Ε. www.syntax.gr 210 65 43 100 • SYSCO ΑΕ www.sysco.gr 210 93 19 551 • SYSCOM ΑΕ
www.syscom.gr 210 45 88 000 • SYSTEMA TECHNOLOGIES ΑΕ www.systema.gr 210 67 43 243

Τεύχος 32
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Σ Ε Π Ε

T|

TALENT www.talent.gr 210 32 17 720 • TECHNOLIFE ΕΠΕ www.technolife.gr 231 0 32 24 64 • TECHNOSYS www.technosys.gr 2321 0 58 558 • TEKA
SYSTEMS www.tekasystems.com 210 95 84 035 • TELENAVIS HELLAS ΑΕ www.telenavis.com 210 81 24 111 • TOPOLOGYMEDIA ΑΕ www.TopologyMedia.gr

Μ Ε Λ Η

210 65 60 281

U|
V-Z|

Ε. www.unixfor.gr 210 99 87 500 • USABLEWEB ΕΠΕ www.usableweb.gr 2810 22 90 00 • UTELIT ΕΠΕ www.utelit.com 22940 31 111

VALUENET ΑΕ www.valuenet.gr 210 82 56 956 - 9 • VELLUM www.VELLUM.gr 210 94 16 622 • VELTI www.velti.com 210 63 78 800 • VODAFONE - PANAFON
www.vodafone.com 210 67 02 000 • WINCOR NIXDORF ΑΕ www.wincor-nixdorf.com 210 62 40 800 • WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ www.wind.com.
gr 210 61 58 000, 210 61 58 906 • WORLDNET - INTELLISHOP 210 49 28 600 • XEROX HELLAS ΑΕ.Ε. www.xerox.gr 210 93 07 000

Σ Ε Π Ε
Μ Ε Λ Η

UNI - NORTEL AE www.uninortel.gr 210 74 73 580 • UNI SUPPORT ΕΠΕ 210 92 10 622-3 • UNISYSTEMS ΑΕ www.unisystems.gr 211 99 97 000 • UNIXFOR ΑΒΕ.

A|

ΑΒΑΞ COMPUTER APPLICATIONS www.cha.gr 2821 0 97027 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ www.algorithmos.gr 2461 0 24486 • ΑΛΦΑΣΟΦΤ ΑΕ www.lavisoft.gr 210 66 91
551 • ΑΝΚΟ ΑΕ www.anco.gr 210 92 09 200 • ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ www.anodos.gr 210 97 17 016 • ΑΠΟΨΗ ΑΕ www.apopsi.gr 210 46 12 299 • ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ AE
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ www.archetypon.gr 210 95 36 410 • ΑΤΟΣ ΟΡΙΤΖΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.atosorigin.com 210 68 89 000

B-Γ|
Δ|

ΒΑΣΙΣ ΑΕ www.basisae.gr 210 74 88 781 • ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ www.stamatiou-cons.gr 210 98 13 425 • Β-ΛΟΓΚΙΝ ΑΕ www.blogica.gr 210 34
22 290 • Γ. ΝΑΣΑΙΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ www.acumen.gr;www.argosnet.net.gr 2751 0 61 572 • ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS www.gnosis.gr 2231 0 24 445 - 45 468

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕ www.adconet.gr 2325 0 24 340 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ www.diadikasia.gr 210 67 29 040 • ΔΙΑΛΟΓΟΣ - SPEECH COMMUNICATIONS
www.speech.gr 2821 0 70 250 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΙΣ www.diasfalisis.gr 210 93 23 237 - 238 • ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.dienekis.gr 210 60 17 382 •

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

ΔΙΚΤΥΟ 2842 0 27 772

Ε|

ΕΘΝΟDATA ΑΕ www.ethnodata.gr 210 67 83 300 • ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.Ε. www.newsphone.gr 210 94 72 222 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ www.hotech.
gr 210 52 30 355 • ΕΛΜΗ SYSTEMS www.elmisystems.gr 210 20 02 200 - 300 • ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ www.epafos.gr 210 69 90 401 • ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΑΕ www.eranet.gr 210 38 17 315 • ΕΡΓΟΝ ΙΡΙΣ www.iris.gr 231 0 469 250 • ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.ericsson.com 210 66 95 100

Η-Ι|
Κ-Λ|

ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ www.electrografiki.gr 210 67 11 248 • ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ www.iapetos.gr 210 61 45 400 • ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ www.intralot.com 210 61 56 000
ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ www.infogroup.gr 210 32 23 630

ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ www.kestrel-is.gr 210 67 47 000 • ΚΟΡΡΕ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ 2541 0 77 157, 76 505 • ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ
ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ www.cosmo-one.gr 210 27 23 810 • ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2341 0 29 085 • ΚΡΥΠΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ.Ε. www.crypto.gr 210 61 22 513 •

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ IMAGE COMPUTERS www.image.gr 210 34 10 940-1 • ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ www.lannet.gr 210 57 08 300, 210 67 05 115

Μ|
Ν-Ο|

ΜΑΡΑΚ ΑΒΕ.Ε. www.marac.gr 210 43 14 361 • ΜΑΤΖΕΝΤΑ www.magenta.gr 210 33 03 920 • ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ www.mentorhellas.gr 210 60 31 121 •
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ www.mlyseis.gr 210 53 16 660 • ΜΙΚΡΟΕΛΛΑΣ ΑΕ www.micropolis.gr 210 88 35 300 • ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΛΥΦΑΣ ΟΕ 2251 0 44 292

ΝΕΣΣΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.nessos.gr 210 88 47 000 • ΝΕΤΣΜΑΡΤ ΑΕ www.netsmart.gr 210 32 40 940 • ΟΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ www.odos.gr 210 93
74 800 • ΟΜΗΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-MULTIMEDIA www.omiros.gr 210 36 38 562 - 38 31 455 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΕ www.organosi.gr 2831 0 50 922 • ΟΡΟΣΗΜΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.orosimo.com.gr 231 0 805 205-9 • ΟΤΕ ΑΕ www.ote.gr 210 61 11 511

Π-Ρ|

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ www.papasotiriou.gr 210 33 23 300 • ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ www.plaisio.gr 210 28 92 275 •
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΕΠΕ www.multiland.gr 210 61 86 000 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΕΒΕ 210 4828901 • ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.pylones.gr 210 74 83 700

Μ Ε Λ Η

Σ Ε Π Ε

• ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ www.rodosnet.gr 2241 0 67 979

Σ|

ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 231 0 546 247 • ΣΕΜΑΝΤΙΞ ΑΕ www.semantix.gr 210 64 12 065 • ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ AΕ www.sony.gr 210 67 82 000 • ΣΠΟΡΤΣ - ΚΟΜΜ
www.sports-comm.gr 210 2702000 • ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΕ www.stirixis.gr 210 90 12 892 • ΣΥΝΠΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ www.synpan.gr 210 32 44 087- 8,
210 32 14 507

Τ-Ω|

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ www.open.gr, www.techlink.gr

210 90 91000 • ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 210 33 04 960 - 1 • ΧΡΟΝΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ www.chronos.com.gr 210 75 22 500 • ΨΑΛΛΙΔΑΚΗ - HELP PC www.helppc.gr 210 26 91 823

EKTAKTA ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ www.livanis.gr 210 36 61 200 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ www.cti.gr 2610 96 03 00
ΜΕΛΗ
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