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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΠΗΗ
Σο ςύγχρονο οικονομικό περιβϊλλον χαρακτηρύζεται από την αυξημϋνη ςημαςύα που
λαμβϊνει η γνώςη, ωσ μϋςο βελτύωςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ μιασ οικονομύασ. Η
ϋννοια τησ «οικονομύασ τησ γνώςησ» δύνει ϋμφαςη ακριβώσ ςτη ςπουδαιότητα των
δραςτηριοτότων μϊθηςησ, ςτισ διαδικαςύεσ και ςτουσ μηχανιςμούσ απόκτηςησ και
διϊχυςησ τησ γνώςησ. Καταλυτικό όμωσ ρόλο ςτισ διαδικαςύεσ που ςτηρύζουν τη
μετϊβαςη προσ την οικονομύα τησ γνώςησ, διαδραματύζει τα τελευταύα χρόνια ο βαθμόσ
υιοθϋτηςησ και ενςωμϊτωςησ των τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών (ΣΠΕ)
ςτην οικονομύα, καθώσ αυτϋσ προςφϋρουν το τεχνολογικό υπόβαθρο για να
ςυντελεςτούν οι απαιτούμενεσ διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ ςτισ ςυνθόκεσ παραγωγόσ και
διϊχυςησ τησ γνώςησ.
Με την Ελλϊδα ςε οικονομικό κρύςη και εν όψει τησ πραγματοπούηςησ ςημαντικών
διαρθρωτικών αλλαγών ςτο επόμενο διϊςτημα που θα επηρεϊςουν τον παραγωγικό /
κοινωνικό ιςτό τησ χώρασ, οι νϋεσ τεχνολογύεσ μπορούν να υποςτηρύξουν τη δημιουργύα
ενόσ νϋου αναπτυξιακού προτύπου, το οπούο θα δύνει ϋμφαςη ςτισ επενδύςεισ, ςτην
εξωςτρϋφεια και ςτην καινοτομύα. υνολικϊ η αναβϊθμιςη τησ ανταγωνιςτικότητασ
τησ ελληνικόσ οικονομύασ, η βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ των επιχειρόςεων και του
δημοςύου τομϋα, η βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των πολιτών, αλλϊ και επιμϋρουσ
ςτόχοι όπωσ η καταπολϋμηςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, εξυπηρετούνται και
διευκολύνονται

από την υιοθϋτηςη

νϋων εφαρμογών,

που ςτηρύζονται

ςε

αναβαθμιςμϋνεσ ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ.
τη διεθνό βιβλιογραφύα ϋχουν καταγραφεύ αρκετϋσ εμπειρικϋσ μελϋτεσ που
αποδεικνύουν το ςημαντικό ρόλο τησ διϊχυςησ των ΣΠΕ ςτισ κοινωνικοοικονομικϋσ
δραςτηριότητεσ μιασ χώρασ και ςτη βελτύωςη βαςικών μακροοικονομικών – και όχι
μόνο – δεικτών. Ενδεικτικϊ αναφϋρεται ότι οι ευνοώκϋσ επενϋργειεσ των ΣΠΕ ςτην
οικονομικό μεγϋθυνςη των 7 πλϋον ανεπτυγμϋνων χωρών ςχεδόν διπλαςιϊζονται ςτην
επταετύα 1995-2001 ϋναντι των αντύςτοιχων ςτο διϊςτημα 1989-1995 (Jorgenson,
D.W. (2006)).
Αλλϊ και ςτο ελληνικό περιβϊλλον, ςε ϋρευνα πεδύου που πραγματοπούηςε το ΙΟΒΕ ςε
1.200 ςυνδεδεμϋνεσ ςτο διαδύκτυο επιχειρόςεισ από 10 κλϊδουσ τησ ελληνικόσ
οικονομύασ, προϋκυψε ότι οι ελληνικϋσ επιχειρόςεισ που ϋχουν προχωρόςει ςε
επενδύςεισ ςε υποδομϋσ πληροφορικόσ και δικτύων ϋχουν μετρόςιμα οφϋλη από την
υιοθϋτηςη των νϋων τεχνολογιών ςε όρουσ παραγωγικότητασ, αλλϊ και εςόδων /
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κερδών. Οι οργανωςιακϋσ αλλαγϋσ που απαιτούνται για τη λειτουργικό ενςωμϊτωςη
των νϋων τεχνολογιών δεν εύναι εύκολεσ, ϋχουν κόςτοσ ςτα πρώτα ςτϊδια και
ενδεχομϋνωσ αλλϊζουν τισ προδιαγραφϋσ των νϋων

θϋςεων εργαςύασ που

δημιουργούνται ςε ςχϋςη ύςωσ με παλιότερεσ που καταργούνται. Η ευρεύα πλειονότητα
όμωσ ςυμφωνεύ ότι τα μεςοπρόθεςμα οφϋλη εύναι πολύ ςημαντικϊ και υπερβαύνουν το
όποιο κόςτοσ προςαρμογόσ.
Βαςικόσ ςτόχοσ του ΙΟΒΕ με την παρούςα μελϋτη εύναι αφού αποτυπώςει την τρϋχουςα
κατϊςταςη ςε όρουσ ενςωμϊτωςησ και χρόςησ των νϋων τεχνολογιών, με ϋμφαςη ςτισ
Κινητϋσ Επικοινωνύεσ (ΚΕ) ςε ςύγκριςη με την Ευρωπαώκό Ϊνωςη και αναδεύξει τισ
υςτερόςεισ ό τα πλεονεκτόματα τησ Ελλϊδασ, να προχωρόςει ςε μια ποςοτικοπούηςη
των ωφελειών που μπορεύ να ϋχει η ενύςχυςη τησ διεύςδυςησ εφαρμογών ΚΕ ςε
επιχειρόςεισ (δημόςιεσ και ιδιωτικϋσ), πολύτεσ, αλλϊ και ςτο περιβϊλλον.
Η ποςοτικοπούηςη φανερώνει ότι ςτην παρούςα δυςμενό οικονομικό ςυγκυρύα οι
επενδύςεισ ςε ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ και δύκτυα επικοινωνιών δεν ςυνιςτούν περιττό
πολυτϋλεια. Αντύθετα, αποτελούν προώπόθεςη ώςτε η κοινωνύα ςυνολικϊ να απολαύςει
όςο δυνατόν μεγαλύτερο φϊςμα των δυνητικών ωφελειών. Απαιτούνται επομϋνωσ
πρόςθετεσ ενϋργειεσ ςε επύπεδο δημόςιων πολιτικών που μπορούν να αμβλύνουν τα
υφιςτϊμενα εμπόδια και να υποςτηρύξουν την περαιτϋρω αξιοπούηςη των τεχνολογιών
αυτών ςτην εγχώρια οικονομύα.
Εννοιολογικϊ η προςϋγγιςη που υιοθετεύται ςτη μελϋτη αυτό διαφοροποιεύται από τισ
ςυνόθεισ αναλύςεισ των επιπτώςεων των νϋων τεχνολογιών γενικϊ, ό ειδικότερα
μεμονωμϋνων εφαρμογών πληροφορικόσ, χρόςησ Η/Τ, κτλ. Αντύθετα εςτιϊζει ςτισ
«ςυνδεδεμϋνεσ» εφαρμογϋσ ΣΠΕ οι οπούεσ βαςύζονται ςε νϋα, αναβαθμιςμϋνα και με
μεγαλύτερεσ δυνατότητεσ, δύκτυα επικοινωνύασ. Ο προςανατολιςμόσ τησ μελϋτησ
οριοθετεύται ςτην προςπϊθεια ποςοτικοπούηςησ των ωφελειών από την προςτιθϋμενη
αξύα των τεχνολογιών επικοινωνύασ και ιδιαύτερα των κινητών επικοινωνιών, όταν
αυτϋσ ςυνδυϊζονται με τισ τεχνολογύεσ πληροφορικόσ. Αναφϋρεται δηλαδό ςτο ρόλο
των ϋξυπνων εφαρμογών (smart systems), που ςτην πλειοψηφύα τουσ υποςτηρύζονται
από M2M (machine to machine) ςυςτόματα τεχνολογύασ αςύρματησ επικοινωνύασ
ςυςκευών, που λειτουργούν εύτε ωσ πομπόσ εύτε ωσ δϋκτησ. Μϋςω αυτών των ϋξυπνων
ςυςτημϊτων που ςυνδϋονται ςε ςύγχρονα υψηλόσ ταχύτητασ δύκτυα γύνεται η
μεταφορϊ δεδομϋνων κϊθε εύδουσ.
Η μελϋτη επιχειρεύ να αναδεύξει τουσ τρόπουσ με τουσ οπούουσ αυτϋσ οι ϋξυπνεσ
εφαρμογϋσ διευκολύνουν την πρόοδο ςε όλα τα επύπεδα, και ϋχουν ςυγκεκριμϋνα
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ποςοτικϊ οφϋλη για τα ϊτομα, τισ επιχειρόςεισ και γενικϊ τουσ οργανιςμούσ (δημόςιουσ
και ιδιωτικούσ), αλλϊ και το περιβϊλλον.
το πλαύςιο αυτό καταρχόν μελετόθηκε η πρόοδοσ τησ Ελλϊδασ ωσ προσ την Κοινωνύα
τησ Πληροφορύασ. Σο ερμηνευτικό ςχόμα που υιοθετεύται, αναπτύςςεται ςε τϋςςερισ
πυλώνεσ:
Ανϊπτυξη ευρυζωνικών υποδομών
Ζότηςη ευρυζωνικών ςυνδϋςεων
Φρόςη Η/Τ και διαδικτύου
Εφαρμογϋσ ΣΠΕ/ΚΕ

χόμα 1: Οι πυλώνεσ ανϊπτυξησ τησ ψηφιακόσ εποχόσ

Επενδφςεισ ςε
ευρυηωνικζσ
υποδομζσ

Ζιτθςθ
ευρυηωνικϊν
ςυνδζςεων

Εφαρμογζσ
(ΣΠΕ & ΚΕ)

Χριςθ Η/Τ Διαδικτφου

Η πρόοδοσ ςε κϊθε ϋνα από τα παραπϊνω πεδύα προώποθϋτει, αλλϊ ταυτόχρονα
ενιςχύει την πρόοδο και ςτα υπόλοιπα. Ϊτςι, η ζότηςη ευρυζωνικών ςυνδϋςεων μπορεύ
να περιορύζεται από την πτώςη ςτην προςφορϊ τουσ, ενώ ταυτόχρονα η αυξημϋνη
ζότηςη τροφοδοτεύ τη βελτύωςη των ευρυζωνικών υποδομών και μϋςω αυτών, την
ενύςχυςη τησ προςφορϊσ των παρεχόμενων υπηρεςιών / εφαρμογών. ε αυτό το
ςύνθετο πλϋγμα που ςυνθϋτει την εικόνα τησ προόδου προσ τη ψηφιακό εποχό, η
Ελλϊδα φαύνεται να ϋχει διαφορετικούσ δεύκτεσ ωρύμανςησ ςε κϊθε πυλώνα και
διαφορετικούσ ρυθμούσ ανϊπτυξησ.
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Ϊτςι μϋςα ςε 5 χρόνια (2004-2009) η κϊλυψη του δικτύου ευρυζωνικών υποδομών
αυξόθηκε με ραγδαύουσ ρυθμούσ από το 9% του πληθυςμού το 2004 ςτο 91% το 2009
με τον ευρωπαώκό μϋςο όρο να κυμαύνεται ςτο 94%. Αντύςτοιχα, η κϊλυψη
ευρυζωνικών δικτύων ςτισ αγροτικϋσ περιοχϋσ αυξόθηκε από το 10% το 2006 ςτο 60%
το 2009 όταν ςτην ΕΕ-27 το ποςοςτό κϊλυψησ του αγροτικού πληθυςμού αγγύζει το
80% το 2009. ημαντικό όταν την ύδια περύοδο η αύξηςη τησ ζότηςησ ευρυζωνικών
ςυνδϋςεων, με τισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ να ξεπερνούν για πρώτη φορϊ το 2009 το
ποςοςτό των επιχειρόςεων ςτην ΕΕ-27 που ϋχουν ευρυζωνικό ςύνδεςη, ενώ την ύδια
ςτιγμό τα ελληνικϊ νοικοκυριϊ, αν και βρύςκονται ςε τροχιϊ ςύγκλιςησ, ςυνεχύζουν να
υπολεύπονται του ευρωπαώκού μϋςου όρου. τον αντύποδα, ςε νηπιακό ςτϊδιο
βρύςκεται ακόμα η ανϊπτυξη και χρόςη κινητών ευρυζωνικών δικτύων (3G) μϋςω
κινητών τηλεφώνων τόςο ςτην Ελλϊδα όςο και διεθνώσ, ενώ η αςύρματη πρόςβαςη ςε
ευρυζωνικϊ δύκτυα μϋςω laptop ςτην Ελλϊδα βρύςκεται το 2009 ςε πρώιμο ςτϊδιο
ανϊπτυξησ (3% του πληθυςμού), όταν ςτην ΕΕ-27 ϋχει μεγαλύτερη διεύςδυςη (17%).
Tο internet από την ϊλλη μεριϊ φαύνεται ςταδιακϊ να διεκδικεύ μια ςημαντικό θϋςη ςτη
ζωό των Ελλόνων, καθώσ το 38% του πληθυςμού δηλώνει τακτικόσ χρόςτησ, ενώ
ταυτόχρονα περιορύζεται το ποςοςτό των ατόμων που δεν το ϋχουν χρηςιμοποιόςει
ποτϋ. Οι περιςςότεροι ςυνδϋονται ςτο διαδύκτυο προκειμϋνου να αναζητόςουν
πληροφορύεσ για προώόντα και υπηρεςύεσ, να διαβϊςουν τον ημερόςιο ό περιοδικό τύπο
και να ψυχαγωγηθούν. Σο πρότυπο αυτό διαφοροποιεύται από το μϋςο όρο ςτην ΕΕ-27,
όπου περιςςότερα ϊτομα αναζητούν πληροφορύεσ όχι μόνο γενικϊ για προώόντα και
υπηρεςύεσ αλλϊ και για ειδικευμϋνη πληροφόρηςη π.χ. ςτον τομϋα τησ υγεύασ, ενώ
επιπλϋον επιλϋγουν το διαδύκτυο για να διενεργόςουν ςυναλλαγϋσ με τισ τρϊπεζεσ.
Η διαθεςιμότητα βαςικών εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ εύναι ςημαντικϊ
μεγαλύτερη ςτην ΕΕ-27, όπου το 66% των βαςικών εφαρμογών διακυβϋρνηςησ για
τουσ πολύτεσ διατύθεται ηλεκτρονικϊ ϋναντι 33% ςτην Ελλϊδα. Επιπλϋον, ςτην ΕΕ-27 το
86% των βαςικών εφαρμογών για τισ επιχειρόςεισ διατύθεται ηλεκτρονικϊ, ϋναντι 63%
ςτην Ελλϊδα. Λογικϊ, λοιπόν, εύναι μικρότερο το ποςοςτό των Ελλόνων (12%) ϋναντι
των Ευρωπαύων (30%) που ϋχει πρόςβαςη ςε εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ,
ενώ αντύθετα ϋκπληξη προκαλεύ το υψηλό ποςοςτό των ελληνικών επιχειρόςεων (81%)
που ϋχουν πρόςβαςη ςε αντύςτοιχεσ εφαρμογϋσ, ποςοςτό αρκετϊ υψηλότερο από τον
ευρωπαώκό μϋςο όρο (71% των επιχειρόςεων) το 2009.
τον τομϋα του ηλεκτρονικού εμπορύου μόλισ το 10% του πληθυςμού προβαύνει ςε
αγορϋσ μϋςω διαδικτύου, όταν ςτην ΕΕ-27 το αντύςτοιχο ποςοςτό εύναι τησ τϊξησ του
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37%. Ωλλωςτε, παρϊ τη βελτύωςη των τελευταύων ετών, οι ελληνικϋσ επιχειρόςεισ
ϋχουν μϋχρι ςόμερα επενδύςει ςε μϊλλον μικρό βαθμό ςε αυτϊ τα κανϊλια προώθηςησ
/ πώληςησ των προώόντων και υπηρεςιών τουσ. Οι ηλεκτρονικϋσ πωλόςεισ αποτελούν
μόλισ το 3% του κύκλου εργαςιών των ελληνικών επιχειρόςεων ϋναντι 10% του τζύρου
των επιχειρόςεων ςτην ΕΕ-27 το 2008. Μόλισ το 9% των επιχειρόςεων αγορϊζουν
πρώτεσ ύλεσ και προώόντα και ακόμα λιγότερεσ πωλούν μϋςω εφαρμογών ηλεκτρονικού
εμπορύου (6%). Σα αντύςτοιχα μεγϋθη για τισ επιχειρόςεισ ςτην ΕΕ-27 εύναι διπλϊςια
ϋωσ και τριπλϊςια, με το 22,4% των επιχειρόςεων να αγορϊζουν ηλεκτρονικϊ και το
13% των επιχειρόςεων να πωλούν μϋςω ηλεκτρονικού εμπορύου.
Διαπιςτώνεται, επομϋνωσ, ότι υπϊρχει μια ςημαντικό μερύδα του πληθυςμού και των
επιχειρόςεων που χρηςιμοποιεύ την τεχνολογύα ςε βαθμό ςυγκρύςιμο με ϊλλεσ χώρεσ
ςτον ευρωπαώκό χώρο. Τπϊρχει όμωσ και μια μεγϊλη μερύδα του πληθυςμού που δε
φαύνεται να παρακολουθεύ τισ εξελύξεισ αυτϋσ, ςτοιχειοθετώντασ το λεγόμενο «ψηφιακό
χϊςμα», ςε πληθυςμό και επιχειρόςεισ: η μύα πλευρϊ του πληθυςμού (νεότερεσ και πιο
καταρτιςμϋνεσ ηλικύεσ), αλλϊ και οι μεςαύεσ και μεγϊλεσ επιχειρόςεισ εμφανύζουν μια
αξιόλογη δυναμικό υιοθετώντασ ταχύτατα τισ νϋεσ τεχνολογύεσ, Από την ϊλλη όμωσ
πλευρϊ, ϋνα μεγϊλο τμόμα τουσ ακόμα υςτερεύ, χωρύσ να ϋχει ενςωματώςει την
τεχνολογύα ςτην καθημερινότητϊ του.
Η μελλοντικό πορεύα τησ διεύςδυςησ τησ ευρυζωνικότητασ εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό
από την ανϊπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων κινητόσ τηλεφωνύασ. Φωρύσ την
κατϊλληλη υποδομό, το ψηφιακό χϊςμα θα διευρυνθεύ, ενώ παρϊλληλα ςημαντικϊ
οφϋλη από τη χρόςη νϋων εφαρμογών ΚΕ δεν θα πραγματοποιηθούν.
Με τη χρόςη εφαρμογών που βαςύζονται ςτισ κινητϋσ επικοινωνύεσ εξοικονομούνται
(χόμα 1):
Κόςτοσ λειτουργύασ για τισ επιχειρόςεισ
Εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου για το περιβϊλλον
Φρόνοσ για τα ϊτομα που χρηςιμοποιούν τισ εφαρμογϋσ ςτην ιδιωτικό τουσ ζωό
Για την ποςοτικοπούηςη των επιπτώςεων πραγματοποιόθηκαν υποθϋςεισ αναφορικϊ
με την ϋνταςη τησ χρόςησ των υπό μελϋτη εφαρμογών, τη διεύςδυςη των εφαρμογών
ςτο πληθυςμό, κ.α. Η ποςοτικοπούηςη πραγματοποιόθηκε ςτη βϊςη τριών ςεναρύων
για τη διϊχυςη και χρόςη των εφαρμογών ΚΕ:
Α) απαιςιόδοξο ςενϊριο, κατϊ το οπούο γύνεται περιοριςμϋνη διϊχυςη των εφαρμογών,
δηλαδό οι ρυθμού χρόςησ παραμϋνουν ςε χαμηλϊ επύπεδα
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Β) βαςικό ςενϊριο, κατϊ το οπούο η χρόςη εξελύςςεται κατϊ τα αναμενόμενα με βϊςη
ιςτορικϊ ςτοιχεύα, προωθητικϋσ ενϋργειεσ, αλλϊ και ρεαλιςτικούσ ςτόχουσ
Γ) αιςιόδοξο κατϊ το οπούο γύνεται ραγδαύα διϊχυςη και εντατικοπούηςη τησ χρόςησ
των εφαρμογών, λόγω ιςχυρότερησ κινητοπούηςησ των εμπλεκομϋνων φορϋων και
ϊρςησ μϋρουσ των εμποδύων
Όςο μϊλιςτα υψηλότερη εύναι η διεύςδυςη αλλϊ και χρόςη των εφαρμογών ςτα
νοικοκυριϊ, ςτισ επιχειρόςεισ και ςτο δημόςιο τομϋα, το ποςοτικό όφελοσ εύναι
πολλαπλαςιαςτικό.
χόμα 2: Επιπτώςεισ των εφαρμογών ςτην καθημερινότητα των ατόμων / ςτη
λειτουργύα των επιχειρόςεων και το περιβϊλλον

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ
Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν
αερίων του
κερμοκθπίου

Εξοικονόμθςθ
χρόνου

Εφαρμογζσ

το πλαύςιο τησ μελϋτησ και με βϊςη τισ ςυγκεκριμϋνεσ υποθϋςεισ για την πορεύα
ενςωμϊτωςησ 14 επιλεγμϋνων εφαρμογών κινητόσ επικοινωνύασ ςε διϊφορουσ τομεύσ
(Πύνακασ 1), εκτιμϊται ότι ςωρευτικϊ μϋχρι το 2020, η μεύωςη του λειτουργικού
κόςτουσ των επιχειρόςεων μπορεύ να φτϊςει τα €23,7 δισ ςτο βαςικό ςενϊριο
εργαςύασ.

Η ςταδιακό ωρύμανςη τησ ενςωμϊτωςησ μπορεύ να οδηγόςει ςε

ετόςια μεύωςη του κόςτουσ τησ τϊξησ των €3 δις. το 2020. Ωσ μϋτρο ςύγκριςησ,
αυτό το ποςό αντιςτοιχεύ ςτο 1% περύπου του αναμενόμενου ΑΕΠ.
Μεγαλύτερη εξοικονόμηςη κόςτουσ λειτουργύασ μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω τησ
εφαρμογόσ τηλεδιϊςκεψησ και των εφαρμογών logistics, ενώ μικρότερη εύναι η
ςυνειςφορϊ των εφαρμογών επικοινωνύασ μϋςω VoIP και εφαρμογών smart buildings (
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Διϊγραμμα 1).

Πύνακασ 1: υνδεδεμϋνεσ εφαρμογϋσ πληροφορικόσ ςε ςύγχρονα δύκτυα
επικοινωνιών

Χηφιοπούηςη υναλλαγών (digitization)
•e-Commerce: αγορϊ προώόντων ηλεκτρονικϊ
•ψηφιακό ψυχαγωγύα:download multimedia content
•VoIP Communication:πραγματοπούηςη ςυνδιαλϋξεων ςε ςταθερϊ/κινητϊ μϋςω
δικτύων υψηλόσ ταχύτητασ
•e- Health: ηλεκτρονικό αποςτολό εξετϊςεων και ςυνταγογρϊφηςη
•e-Work: εξ' αποςτϊςεωσ εργαςύα
•telepresence: ςυμμετοχό ςε τηλεδιϊςκεψη
•e-Government:πραγματοπούηςη
ηλεκτρονικών
ςυναλλαγών
με
το
δημόςιο/τρϊπεζεσ

Δύκτυα διανομόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (smart grids)
•αμφύδρομη
επικοινωνύα
καταναλωτό/μικροπαραγωγό

διαχειριςτό

ηλεκτρικόσ

ενϋργειασ

-

Ευφυό Κτύρια (smart buildings)
•διαχεύριςη τησ ζότηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ

Ευφυεισ Πόλεισ(smart cities)
•διαχεύριςη κυκλοφορύασ και ςύςτημα ϋγκαιρησ ειδοπούηςησ
•διαχεύριςη αναγκών φωτιςμού δημοςύων οδών

Ευφυόσ διαχεύριςη εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ (smart logistics)
•διαχεύριςη ςτόλου οχημϊτων: βελτιςτοπούηςη δρομολόγηςησ και αύξηςη μϋςησ
ταχύτητασ προςπϋλαςησ των οδών
•διαχεύριςη φόρτωςησ: παρακολούθηςη του επιπϋδου φόρτωςησ των οχημϊτων &
επαναδρομολόγηςη
•τηλεματικό: παρακολούθηςη τησ κατϊςταςησ λειτουργύασ των οχημϊτων

Διϊγραμμα 1: Εξοικονόμηςη κόςτουσ λειτουργύασ των επιχειρόςεων το 2020
(εκατ. ευρώ)
Εξοικονόμθςθ κόςτουσ

1.337
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395
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eGovernment ςτισ επιχειριςεισ
Onboard telematics

55

Smart buildings ςτισ επιχειριςεισ

50

Mobile delivery of VoIP communication
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τον τομϋα του περιβϊλλοντοσ η ςυμβολό των εφαρμογών ΚΕ ςτη μεύωςη των αερύων
του θερμοκηπύου εκτιμϊται ότι θα ανϋλθει το 2020 ςτουσ 4,9 εκατ. τόνουσ CO2eq ςτο
βαςικό ςενϊριο εργαςύασ, μϋγεθοσ που αντιςτοιχεύ ςε 3,7% των εκπομπών τησ χώρασ
για το 2005 (4,6% των εκπομπών για το 1990). Οι ΚΕ μπορούν να ςυνειςφϋρουν
ϋτςι κατϊ 15% ςτην απαιτούμενη μεύωςη των εκπομπών για την επύτευξη του
ςτόχου «20-20» το 2020.1
Από τισ τρεισ ομϊδεσ εφαρμογών τη μεγαλύτερη επύπτωςη ςτη μεύωςη των εκπομπών
CO2 ϋχει η αναδιϊρθρωςη των διαδικαςιών και κυρύωσ η εφαρμογό smart grids.
χόμα 3:Μεύωςη των εκπομπών αερύων θερμοκηπύου το 2020 (‘000 τόνουσ
CO 2 eq)

Σο ποςοςτό μεύωςησ των εκπομπών δύναται να διευρυνθεύ περαιτϋρω αν επιτευχθεύ
ακόμα μεγαλύτερη διεύςδυςη των νϋων τεχνολογιών ςτον πληθυςμό. Από την ανϊλυςη
των εναλλακτικών ςεναρύων διεύςδυςησ προκύπτει ότι ςυνολικϊ δύναται να επιτευχθεύ
περαιτϋρω εξοικονόμηςη εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου τησ τϊξησ του 30%
που αντιςτοιχεύ ςε εξοικονόμηςη 6,3 εκατ. τόνουσ εκπομπών CO2 το 2020.
Αντύθετα αν η διϊχυςη και χρόςη των ΣΠΕ και κατ’ επϋκταςη των ΚΕ ςτον
πληθυςμό παραμεύνει περιοριςμϋνη, η εξοικονόμηςη θα ανϋλθει ςε μόλισ 3,8
εκατ. τόνουσ. Προκύπτει ϋτςι ϋνα κόςτοσ ευκαιρύασ που αντιςτοιχεύ περύπου ςε
1 εκατ. τόνουσ αερύων του θερμοκηπύου ςε ςχϋςη με το βαςικό ςενϊριο
εργαςύασ.
Με βϊςη την υπόθεςη ότι χωρύσ τη λόψη πρόςθετων μϋτρων (do nothing scenario) οι εκπομπϋσ
τησ χώρασ το 2020 θα αυξηθούν κατϊ 40% ςε ςχϋςη με το 1990.
1
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Επύςησ, ςτη μελϋτη ϋγινε εκτύμηςη για τα οφϋλη που μπορούν να προςφϋρουν οι
κινητϋσ επικοινωνύεσ ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των πολιτών. Τιοθετώντασ 6
εφαρμογϋσ, οι οπούεσ επιλϋχθηκαν ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ, εκτιμόθηκε ότι ϋνα
ϊτομο μπορεύ να εξοικονομόςει κατϊ μϋςο όρο 234 ώρεσ ανϊ ϋτοσ. Αυτόσ ο
χρόνοσ μεταφρϊζεται ςε 2 χρόνια από τη ζωό ενόσ 75-χρονου ανθρώπου. Οι ώρεσ
που το ϊτομο εξοικονομεύ εξαρτώνται, μεταξύ ϊλλων από τον απαιτούμενο χρόνο για
την πραγματοπούηςη μιασ δραςτηριότητασ και τη ςυχνότητα χρόςησ προηγμϋνων
εφαρμογών. Ϊτςι, υψηλότερη εύναι η εξοικονόμηςη χρόνου των χρηςτών e- Health και
των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ κυκλοφορύασ καθώσ οι αποςτϊςεισ για ιατρικϋσ
επιςκϋψεισ εύναι μεγαλύτερεσ, ειδικϊ για τουσ κατούκουσ ορεινών και νηςιωτικών
περιοχών, ενώ η καθημερινό διϋλευςη από οδούσ με εγκατεςτημϋνα ςυςτόματα
διαχεύριςησ κυκλοφορύασ ϋχει την υψηλότερη ςυχνότητα χρόςησ.
την τρϋχουςα εξαιρετικϊ δυςμενό οικονομικό ςυγκυρύα, ςτην οπούα η οικονομικό
κρύςη και οι περιοριςμϋνοι οικονομικού πόροι ϋχουν καταςτόςει αδόριτη την ανϊγκη
για καλύτερη διαχεύριςη των υφιςτϊμενων πόρων ώςτε οι πολύτεσ να απολαμβϊνουν
ποιοτικϋσ υπηρεςύεσ ςε ϋνα πλαύςιο διαφϊνειασ, εύναι ςαφϋσ ότι δεν υπϊρχει η
πολυτϋλεια αναςτολόσ τησ προςπϊθειασ διϊχυςησ αυτών των εφαρμογών, ώςτε να
«προςμετρηθούν» ςτην οικονομύα τα εκτιμώμενα οφϋλη. το νϋο αναπτυξιακό πρότυπο
τησ ελληνικόσ οικονομύασ, οι φόβοι που πιθανόν δημιουργούν οι προκλόςεισ τησ
μετϊβαςησ, αλλϊ και η διϊχυτη «τεχνοφοβύα» πρϋπει να αμβλυνθούν.
Οι δημόςιεσ πολιτικϋσ που εφαρμόζονται επηρεϊζουν με ϊμεςο ό ϋμμεςο τρόπο τη
ζότηςη για ΚΕ, αλλϊ ταυτόχρονα διαμορφώνουν το περιβϊλλον ςτο οπούο
δραςτηριοποιούνται οι επιχειρόςεισ του κλϊδου. Απαιτούνται επομϋνωσ ενϋργειεσ από
την πλευρϊ τησ δημόςιασ πολιτικόσ που θα μπορούςαν να δρϊςουν καθοριςτικϊ ςτην
επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ μετϊβαςησ ςε ϋνα νϋο αναπτυξιακό κύκλο τησ ελληνικόσ
οικονομύασ.Τπϊρχουν ϋτςι ςυγκεκριμϋνεσ προτεραιότητεσ που ςυνιςτούν αντύςτοιχεσ
κατευθύνςεισ και οι οπούεσ πρϋπει να προςανατολύςουν παρεμβϊςεισ, δρϊςεισ και
πρωτοβουλύεσ από το Κρϊτοσ ςε ςυνεργαςύα με τον ιδιωτικό τομϋα:
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1η Προτεραιότητα: Προςϋλκυςη επενδύςεων

(ιδιωτικών και δημόςιων) ςε

ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ, με ϋμφαςη ςε υποδομϋσ δικτύων κινητόσ ευρυζωνικότητασ
τεχνολογύασ 3G και 4G-LTE.

Η ϊμεςη προςϋλκυςη επενδύςεων ςε ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ και ιδιαύτερα ςε
υψηλόσ ταχύτητασ κινητϋσ ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ εύναι επιβεβλημϋνη καθώσ η
περαιτϋρω εξϊπλωςη τησ ευρυζωνικότητασ δεν μπορεύ να υποςτηριχθεύ από το
υπϊρχον δύκτυο χαλκού. Οι αςύρματεσ υποδομϋσ, με την εξϋλιξη των τεχνολογιών 3G
(HSPA και HSPA+) καθώσ και με την 4η γενιϊ κινητών επικοινωνιών (LTE, LTE
Advanced), μπορούν να ανταποκριθούν με ϊκρωσ ικανοποιητικό τρόπο και πολύ
ςυντομότερα ςτισ απαιτόςεισ (ςχεδόν) καθολικόσ κϊλυψησ του πληθυςμού τησ χώρασ.
Διαθϋτουν ϊλλωςτε το πλεονϋκτημα τησ ςχετικϊ ϊμεςησ αντιμετώπιςησ/κϊλυψησ του
ιδιαύτερου γεωγραφικού ανϊγλυφου τησ χώρασ, ενώ με δεδομϋνη την ολοκληρωτικό
διϊδοςη και την εξοικεύωςη του πληθυςμού με το κινητό τηλϋφωνο, διαθϋτουν το
πλϋον κατϊλληλο τεχνολογικό όχημα για ταχύτερη μετϊβαςη ςτη ψηφιακό εποχό.
Με τισ επενδύςεισ αυτϋσ η ελληνικό κοινωνύα και η ελληνικό επιχειρηματικότητα θα
εκμεταλλευθεύ ςε μεγαλύτερο βαθμό τα οφϋλη τησ τεχνολογύασ, μϋςω τησ χρόςησ και
εκμετϊλλευςησ εφαρμογών όπωσ η τηλε-εργαςύα, η τηλε-εκπαύδευςη, τα ευφυό δύκτυα
κοινόσ ωφϋλειασ, η τηλε-υγειονομικό περύθαλψη, η ϊμεςη αντιμετώπιςη ϋκτακτων
περιςτατικών, η ϋξυπνη και ενεργειακϊ αποδοτικό διαχεύριςη των μεταφορών, κτλ.
Με δεδομϋνη όμωσ τη δυςχερό δημοςιονομικό θϋςη τησ χώρασ αυτό την περύοδο και
τουσ περιοριςμϋνουσ διαθϋςιμουσ πόρουσ, η κινητοπούηςη ιδιωτικών επενδυτικών
πόρων εύναι απαραύτητη. Οι εταιρεύεσ κινητόσ τηλεφωνύασ δηλώνουν ϋτοιμεσ να
επενδύςουν 1,8 διςεκ. ευρώ ςτην επόμενη τριετύα ςε υποδομϋσ 3G και 4 G-LTE, οι
οπούεσ θα επιτρϋψουν την παροχό προηγμϋνων ευρυζωνικών υπηρεςιών ςε κϊθε γωνιϊ
τησ χώρασ. Ϊτςι θα μειωθεύ το ψηφιακό χϊςμα ανϊμεςα ςτην περιφϋρεια και ςτισ
μητροπολιτικϋσ περιοχϋσ και θα προκύψουν ύςοι όροι και ύςεσ ευκαιρύεσ τόςο ςτην
μϊθηςη όςο και ςτην ανϊπτυξη για όλο τον πληθυςμό τησ χώρασ.
Όμωσ καταγρϊφονται αυξημϋνεσ δυςκολύεσ ςτην υλοπούηςη αυτών των επενδύςεων
κυρύωσ λόγω των προβλημϊτων ςτην αδειοδότηςη των υφιςτϊμενων και νϋων δικτύων
κινητόσ τηλεφωνύασ. Ο δυςανϊλογα μεγϊλοσ αριθμόσ υπηρεςιών που εμπλϋκονται ςτην
αδειοδότηςη, το αυξημϋνο κόςτοσ επαναδειοδότηςησ των υποδομών και οι ςχετικϋσ
δικαςτικϋσ διαμϊχεσ, ςε ςυνδυαςμό με τη ςυνόθη γραφειοκρατύα αλλϊ και τη
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διαμόρφωςη ενόσ κλύματοσ δαιμονοπούηςησ τησ τεχνολογικόσ αναβϊθμιςησ ςτην κοινό
γνώμη, ϋχουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτισ ςχετικϋσ επενδύςεισ ςε αυτόν τον τομϋα.
ύμφωνα με την ΕΕΚΣ μϋτρα δρϊςησ που θα μπορούςαν να ςυνειςφϋρουν ςτην
επιτϊχυνςη των επενδύςεων εύναι:
Δραςτικό απλοπούηςη τησ διαδικαςύασ αδειοδότηςησ ςταθμών βϊςησ κινητόσ
τηλεφωνύασ.
Ωμεςη επεξεργαςύα και δημοςύευςη όλων των ςχετικών ΚΤΑ που εκκρεμούν
από το 2006
Θεςμοθϋτηςη

παρϊταςησ

τριετύασ

για

περϊτωςη

τησ

διαδικαςύασ

επαναδειοδότηςησ των υφιςταμϋνων ςταθμών βϊςησ
Θϋςπιςη του Παρατηρητηρύου Ηλεκτρομαγνητικόσ Ακτινοβολύασ ωσ ϊμεςο
μϋτρο διαφϊνειασ και μϋςου οικοδόμηςησ κλύματοσ εμπιςτοςύνησ

2η

Προτεραιότητα:

Ολοκλόρωςη

ρυθμιςτικού

πλαιςύου

για

τισ

τηλεπικοινωνύεσ και ϊμεςη εφαρμογό των ρυθμύςεων του νομοθετικού
πλαιςύου

Ζότημα ϊμεςα ςυνδεδεμϋνο όμωσ με την προςϋλκυςη επενδύςεων εύναι και το
ρυθμιςτικό πλαύςιο για τισ τηλεπικοινωνύεσ, που θα πρϋπει πλϋον να εύναι αρκετϊ ευρύ
ώςτε να ςυμπεριλαμβϊνει το χώρο των μϋςων μαζικόσ ενημϋρωςησ (media), καθώσ οι
παραγωγού περιεχομϋνου και οι πϊροχοι ςχετιζόμενων υπηρεςιών, βρύςκονται τα
τελευταύα χρόνια ςε όλο και μεγαλύτερη τεχνολογικό ςύγκλιςη.
Ο ρόλοσ τησ ΕΕΣΣ εύναι καθοριςτικόσ κυρύωσ ωσ προσ την ανϊγκη για ολοκλόρωςη του
ρυθμιςτικού πλαιςύου και ϊμεςη εναρμόνιςό του με το κοινοτικό δύκαιο.

Όμωσ

απαιτεύται παρϊλληλα ταχεύα εφαρμογό των ρυθμύςεων και του νομοθετικού πλαιςύου
(όπωσ ϊμεςη ϋκδοςη απαιτούμενων ΚΤΑ, τόρηςη δικαςτικών αποφϊςεων από τουσ
ΟΣΑ, κλπ.). Θα πρϋπει λοιπόν το Κρϊτοσ να χρηςιμοποιόςει τουσ κατϊλληλουσ νόμουσ
και μηχανιςμούσ που θα επιτρϋψουν την απαγκύςτρωςη από τη γραφειοκρατύα των
διαφόρων Τπουργεύων και την κατϊ το δυνατόν ‘αυτοματοπούηςη’ τησ εφαρμογόσ των
ρυθμύςεων που ειςηγεύται η ΕΕΣΣ. Πρόκειται για ζότημα κρύςιμησ ςημαςύασ για την
επύτευξη του ςτόχου τησ επιτϊχυνςησ τησ ανϊπτυξησ τησ χώρασ μϋςω τησ χρόςησ ΚΕ
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και ΣΠΕ, καθώσ πολλϋσ φορϋσ ςτο παρελθόν αυτό η καθυςτϋρηςη εύναι υπεύθυνη για
την τεχνολογικό υςτϋρηςη (π.χ. ϋκδοςη ΚΤΑ για την αδειοδότηςη ςταθμών βϊςησ ΚΕ
κλπ.).
Απαιτεύται επομϋνωσ:
1. επιτϊχυνςη των διαδικαςιών απελευθϋρωςησ και απόδοςησ διϊφορων ζωνών
του φϊςματοσ ςτισ ΚΕ (όπωσ το ψηφιακό μϋριςμα) ςτουσ ϊμεςα
ενδιαφερόμενουσ (παρόχουσ, παραγωγούσ περιεχομϋνου, Δημόςιο κτλ) ώςτε να
περιοριςτεύ η αβεβαιότητα ςτην αγορϊ και να μπορϋςουν να αναπτυχθούν
αντύςτοιχα επιχειρηματικϊ μοντϋλα και υπηρεςύεσ όπωσ διαδραςτικϋσ
υπηρεςύεσ ςταθερόσ και κινητόσ ευρυεκπομπόσ μϋςα από πολλαπλϋσ
πλατφόρμεσ μετϊδοςησ, αςύρματεσ καινοτόμεσ ευρυζωνικϋσ υπηρεςύεσ,
υπηρεςύεσ ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη δημόςια αςφϊλεια, νϋεσ κινητϋσ
υπηρεςύεσ τηλεοπτικού και πολυμεςικού περιεχομϋνου, υπηρεςύεσ κοινωνικού
χαρακτόρα (π.χ., τηλε-ιατρικό, τηλε-εκπαύδευςη)
2. Θϋςπιςη διαφανών ρυθμιςτικών κανόνων, ςυμβατών με το ευρωπαώκό πλαύςιο,
που να αποτρϋπει την ανϊπτυξη νϋων μονοπωλύων και την ενδεχόμενη
απαξύωςη των υφιςτϊμενων επενδύςεων ςτον αδεςμοπούητο βρόγχο.
3. Ελαχιςτοπούηςη αριθμού εμπλεκομϋνων φορϋων Δημόςιασ Διούκηςησ όςον
αφορϊ ςτην υλοπούηςη / εφαρμογό ρυθμιςτικών αποφϊςεων και ςχετικού
νομοθετικού πλαιςύου για θϋματα που χαρακτηρύζονται θεμελιώδουσ ςημαςύασ
για την επιτϊχυνςη τησ ανϊπτυξησ τησ χώρασ, μετατόπιςη αρμοδιοτότων για τισ
μεγϊλεσ επενδύςεισ ςε δύκτυα ΚΕ όςο το δυνατόν πιο κεντρικϊ, κλπ.
4. Θϋςπιςη μηχανιςμού ελϋγχου ϋγκαιρησ υλοπούηςησ / εφαρμογόσ, ικανού να
αναλαμβϊνει την κατϊςταςη και να περαιώνει το ζότημα, όταν κϊποιοσ από
τουσ φορεύσ καθυςτερεύ τη διαδικαςύα πϋραν κϊποιων (αυςτηρότερων των
ςημερινών) χρονικών ορύων.
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3η Προτεραιότητα: Ενύςχυςη χρόςησ ΚΕ από το Κρϊτοσ

Η παθογϋνεια τησ Δημόςιασ Διούκηςησ, οι αγκυλώςεισ, αλλϊ και η τεχνολογικό αδυναμύα
ςτην υλοπούηςη μεγϊλων ϋργων ΣΠΕ, δεν ϋχει επιτρϋψει την ταχύτερη και
αποτελεςματικότερη εφαρμογό των επιλογών κϊθε Κυβϋρνηςησ.

Ο ρόλοσ του

Δημοςύου εύναι ςημαντικόσ κυρύωσ ωσ διευκολυντό τησ ανϊπτυξησ, μϋςω τησ
παροχόσ προηγμϋνων υπηρεςιών, αλλϊ και ωσ ϋξυπνου αγοραςτό και χρόςτη
νϋων τεχνολογιών (intelligent customer, smart user) και όχι απλώσ ωσ παρόχου
επιδοτόςεων. Σο Κρϊτοσ πρϋπει να μεταςχηματιςτεύ το ύδιο, ώςτε να βελτιώςει την
αποτελεςματικότητα και την παραγωγικότητϊ του, αλλϊ και να περιορύςει τισ εςτύεσ
διαφθορϊσ και γραφειοκρατύασ. Ϊτςι πρϋπει πρώτο να υιοθετόςεισ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ
και να ςυμπληρώςει / αντικαταςτόςει τισ παραδοςιακϋσ υπηρεςύεσ με νϋεσ καινοτόμεσ
υπηρεςύεσ και εφαρμογϋσ που διευκολύνουν την επιχειρηματικό λειτουργύα και
βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολύτη.
Ενδεικτικϊ μϋτρα προσ αυτόν την κατεύθυνςη εύναι:
Εκτϋλεςη πιλοτικών ϋργων μετϊβαςησ ςε αςύρματο περιβϊλλον ςτο Δημόςιο με
ποςοτικοπούηςη των ωφελειών, ώςτε να αναδειχθούν βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ
Ανϊπτυξη νϋων προδιαγραφών ςτα δημόςια ϋργα που να περιλαμβϊνουν και να
αναδεικνύουν την χρόςη ΣΠΕ και ΚΕ, ςτισ καταςκευϋσ κτιρύων, ςτισ προμόθειεσ
νϋων παγύων κτλ,
Τποχρεωτικό χρόςη ςχετικών εφαρμογών από το προςωπικό ςτισ εςωτερικϋσ
λειτουργύεσ του Κρϊτουσ
Προώθηςη χρόςησ των ΚΕ ςτουσ νϋουσ Δόμουσ και Περιφϋρειεσ μϋςω
επικοινωνύασ Μ2Μ (Machine – to – Machine) για:
o

την ανϊπτυξη ϋξυπνων δικτύων κοινόσ ωφϋλειασ

o

την καλύτερη εξυπηρϋτηςη απομακρυςμϋνων περιοχών αλλϊ και
ευπαθών ομϊδων του πληθυςμού (τηλε-εκπαύδευςη, τηλε-εργαςύα,
τηλε-ιατρικό κλπ.)

o

τη βϋλτιςτη διαχεύριςη του ςτόλου οχημϊτων των Δόμων

o

τη βελτιςτοπούηςη των δημοτικών μεταφορών

o

την

αποτελεςματικότερη

αντιμετώπιςη

εκτϊκτων

αναγκών

(πυρκαγιών κ.α.) και τησ Πολιτικόσ Προςταςύασ (π.χ. Ενιαύοσ
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Ευρωπαώκόσ Αριθμόσ Ϊκτακτησ Αναγκόσ-112 , e-call για ατυχόματα με
αυτοκύνητα,

ϊμεςη ειδοπούηςη πολιτών για καταςτϊςεισ ϋκτακτησ

ανϊγκησ, κτλ).

4η Προτεραιότητα: Ενύςχυςη δρϊςεων κατϊρτιςησ ςτη χρόςη νϋων
τεχνολογιών και ΚΕ

Σο ψηφιακό χϊςμα επιβϊλλεται να αμβλυνθεύ, καθώσ όλοι οι πολύτεσ τησ χώρασ πρϋπει
να ϋχουν ύςεσ ευκαιρύεσ να αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ δεξιότητεσ και γνώςεισ με
ςκοπό να ςυμμετϊςχουν ενεργϊ και να επωφεληθούν πλόρωσ από το Διαδύκτυο και την
Οικονομύα τησ Γνώςησ. Πρϋπει επομϋνωσ να δοθεύ ϋμφαςη ςτην οικοδόμηςη ψηφιακών
ικανοτότων ςτο ςύνολο του πληθυςμού, αλλϊ και ςτη ςυνεχό ςχετικό επιμόρφωςη.
Ενδεικτικϊ προτεινόμενα μϋτρα προσ αυτόν την κατεύθυνςη:
Παροχό κινότρων ςε πολύτεσ / επιχειρόςεισ για χρόςη των παρεχόμενων
προηγμϋνων και καινοτόμων εφαρμογών ϋναντι τησ παραδοςιακόσ ςυναλλαγόσ
(π.χ. εκπτώςεισ για ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ, κτλ)
Πραγματοπούηςη ςεμιναρύων ςε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επύπεδο, με ςτόχο
την ενημϋρωςη πολιτών και επιχειρόςεων για τα οφϋλη τησ χρόςησ εφαρμογών
ΣΠΕ/ΚΕ και την κατϊρτιςό τουσ πϊνω ςτη χρόςη τουσ.
Επιτϊχυνςη τησ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών και τησ μετϊβαςησ ςτο Χηφιακό
χολεύο, ούτωσ ώςτε να προετοιμϊζονται ςωςτϊ οι πολύτεσ του αύριο.
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Οι Κινητϋσ Επικοινωνύεσ
απελευθερώνουν τουσ
χρόςτεσ

ΕΙΑΓΨΓΗ

Οι κινητϋσ επικοινωνύεσ (ΚΕ), μϋςω των προώόντων και των υπηρεςιών που προςφϋρουν,
αποτελούν αναπόςπαςτο τμόμα τησ τεχνικόσ, οικονομικόσ και κοινωνικόσ προόδου τησ
ανθρωπότητασ, ςυνειςφϋροντασ δραςτικϊ ςτη βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ των
επιχειρόςεων και του δημοςύου τομϋα, αλλϊ και ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ
των πολιτών. Η επύτευξη των φιλόδοξων ςτόχων για την καταπολϋμηςη τησ κλιματικόσ
αλλαγόσ, θα εύναι πολλαπλώσ πιο δύςκολη χωρύσ την εφαρμογό νϋων τεχνολογιών
πληροφορικόσ και τηλεπικοινωνιών, όπου οι κινητϋσ εφαρμογϋσ αποτελούν την αιχμό του
δόρατοσ.
Εύναι γεγονόσ ότι αυτό τη ςτιγμό, αλλϊ και ςτο αμϋςωσ προςεχϋσ διϊςτημα θα εύναι
διαθϋςιμη μια πληθώρα υπηρεςιών και
Μϋςω

των

επικοινωνιών

κινητών
οι

χρόςτεσ

μπορούν να ϋχουν πρόςβαςη
ςτο internet από:
όποιο ςημεύο και

αν

βρύςκονται

εφαρμογών
ενςωματωθούν
λειτουργύεσ

επιθυμούν

εφ’

ςτισ

του

όςον

οργανωτικϋσ

ιδιωτικού

και

δημοςύου τομϋα, θα μπορούςαν να
μειώςουν

το

διαδικαςιών,
χρόνο

όποια ώρα τησ ημϋρασ

που,

και

κόςτοσ
να

πλόθουσ

εξοικονομόςουν

να

εξαςφαλύςουν

ποιοτικότερα προώόντα και υπηρεςύεσ
ςε πολύτεσ, επιχειρόςεισ και δημόςιο.

ανεξϊρτητα

από

το

μϋςο που χρηςιμοποιούν
o

κινητό τηλϋφωνο,

o

φορητό

Όμωσ, ο βαθμόσ ενςωμϊτωςησ των ΚΕ
ςτην ελληνικό οικονομύα, αν και
βελτιώνεται

με

αργϊ

βόματα,

παραμϋνει χαμηλόσ, εύτε λόγω τησ

ηλεκτρονικό

«τεχνοφοβύασ» που ακόμα υπϊρχει ςε

υπολογιςτό

μεγϊλο τμόμα του πληθυςμού, εύτε
λόγω δυνϊμεων αδρϊνειασ που δεν
ϋχουν υψηλϊ ςτισ προτεραιότητϋσ

τουσ

την

επύτευξη

ςυνθηκών

διαφϊνειασ

και

μεγαλύτερησ

αξιοπιςτύασ

ςτισ

κοινωνικοοικονομικϋσ διαδικαςύεσ τησ χώρασ. Η περαιτϋρω καθυςτϋρηςη ςτην
ενςωμϊτωςη

των

νϋων

τεχνολογιών

ςυνεπϊγεται

απώλεια

οικονομικόσ
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ανταγωνιςτικότητασ, αλλϊ και αποκλειςμό από τισ διαδικαςύεσ κοινωνικόσ και
πολιτιςτικόσ ολοκλόρωςησ που φϋρνουν οι νϋεσ τεχνολογύεσ.

ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ
Σο ΙΟΒΕ επιχειρεύ με την παρούςα μελϋτη να εξετϊςει και να προςδιορύςει:
o

Ση θϋςη τησ Ελλϊδασ όςον αφορϊ ςτην ενςωμϊτωςη των τεχνολογιών ΚΕ ςε
ςύγκριςη με τουσ εταύρουσ τησ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη

o

Σισ τρϋχουςεσ εφαρμογϋσ ΚΕ, με δυνατότητα ευρεύασ χρόςησ ςτην ελληνικό οικονομύα,
τόςο ςτο δημόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομϋα, αλλϊ και ςτην ελληνικό κοινωνύα
ευρύτερα

o

Σα μετρόςιμα καθαρϊ οικονομικϊ και κοινωνικϊ οφϋλη και τη ςυμβολό τησ ευρύτερησ
διεύςδυςησ εφαρμογών ΚΕ ςτην επύτευξη περιβαλλοντικών ςτόχων

o

Σα μϋτρα που ϋχουν εφαρμοςτεύ ό θα μπορούςαν να εφαρμοςτούν για να
ξεπεραςτούν τα εμπόδια ςτην ευρύτερη διεύςδυςη των ΚΕ ςτισ εγχώριεσ
κοινωνικοοικονομικϋσ δραςτηριότητεσ, καθώσ και τισ προώποθϋςεισ για την
υιοθϋτηςη και εφαρμογό των μϋτρων αυτών.

το πλαύςιο αυτό εξετϊςτηκαν αναλυτικϊ: α) η δυνητικό επύδραςη των εφαρμογών ΚΕ
ςτην ανϊπτυξη, ςτην αποτελεςματικότητα και ςτο κόςτοσ λειτουργύασ των επιχειρόςεων,
β) οι εναλλακτικού τρόποι ςυμβολόσ τουσ ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των πολιτών
και γ) η δυνητικό επύδραςό τουσ ςτην ϊμβλυνςη των αρνητικών επιπτώςεων των
ανθρωπογενών δραςτηριοτότων ςτο περιβϊλλον. Κατ’ επϋκταςη, η παρούςα μελϋτη
εντοπύζει και αναδεικνύει εκεύνεσ τισ εφαρμογϋσ ΚΕ που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ
τησ λύςησ ςε μια ςειρϊ από προκλόςεισ που καλεύται να αντιμετωπύςει η Ελλϊδα,
διαχρονικϋσ και ςύγχρονεσ, όπωσ:


Εξυγύανςη δημοςύων οικονομικών και βελτύωςη λειτουργύασ δημόςιου τομϋα



Βελτύωςη ανταγωνιςτικότητασ επιχειρόςεων και επομϋνωσ ςυνειςφορϊ ςτην
ανϊπτυξη τησ ελληνικόσ οικονομύασ



Αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ

Η μελϋτη επικεντρώνεται επύςησ ςτην ανϊδειξη του εύδουσ των πολιτικών που
απαιτούνται για την επιτϊχυνςη του βαθμού ενςωμϊτωςησ των ΚΕ ςτην ελληνικό
οικονομύα και κοινωνύα, ςτο πλαύςιο των όδη υφιςτϊμενων εθνικών και ευρωπαώκών
ςτρατηγικών ςε ςχϋςη με τισ ΚΕ. Διατυπώνονται ςυγκεκριμϋνεσ προτϊςεισ για τη
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διαμόρφωςη τησ επόμενησ μϋρασ ςτην ελληνικό οικονομύα ςτην προςπϊθεια για ϋξοδο
από την παρούςα κρύςη και ςτην επύτευξη του ορϊματοσ τησ πρϊςινησ οικονομύασ.

ΔΟΜΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ
Οι Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) προςφϋρουν το απαραύτητο
τεχνολογικό υπόβαθρο και τισ απαιτούμενεσ υποδομϋσ για την ανϊπτυξη και τη διϊδοςη
των τεχνολογιών και των εφαρμογών ΚΕ. Ουςιαςτικϊ δηλαδό η μελϋτη των κινητών
επικοινωνιών δεν μπορεύ να εύναι ανεξϊρτητη από τη μελϋτη των εξελύξεων ςτον ευρύτερο
τομϋα των ΣΠΕ, καθώσ οι εξελύξεισ ςτον τελευταύο καθοδηγούν και προςδιορύζουν ωσ ϋνα
βαθμό και τισ εξελύξεισ ςτισ κινητϋσ επικοινωνύεσ. Τπό αυτό το πρύςμα :
ςτην πρώτη ενότητα «Η πορεύα προσ την Κοινωνύα τησ Γνώςησ: Η Ελλϊδα ςε
αριθμούσ» περιγρϊφονται οι εγχώριεσ εξελύξεισ ςχετικϊ με τη διεύςδυςη των ΣΠΕ,
ώςτε να διαπιςτωθεύ η πορεύα ςύγκλιςησ ό απόκλιςησ τησ Ελλϊδασ ςτισ
παρατηρούμενεσ τϊςεισ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη ςυνολικϊ ενώ καταγρϊφονται οι
παρϊγοντεσ που δυςχεραύνουν την ταχεύα υιοθϋτηςη και εντατικοπούηςη τησ
χρόςησ των ΣΠΕ. Για την αποτύπωςη και αξιολόγηςη τησ προόδου αξιοποιούνται
οι πλϋον πρόςφατοι ςχετικού δεύκτεσ από ϋνα ςημαντικό εύροσ αξιόπιςτων πηγών
(Παρατηρητόριο για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ, Eurostat κ.ϊ.).
ςτην δεύτερη ενότητα «Θεωρητικό Διερεύνηςη του ρόλου των ΤΠΕ ςτην
ανϊπτυξη και ςτην παραγωγικότητα» γύνεται μια ςυνοπτικό παρουςύαςη των
επιςτημονικών προςεγγύςεων αναφορικϊ με την επύδραςη των ΣΠΕ και τησ ΚΕ
ςτη βελτύωςη των παραγόμενων προώόντων και την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ
των παραγωγικών ςυντελεςτών. Κι αυτό γιατύ η παραγωγικό διαδικαςύα μιασ
οικονομύασ ςυγκαταλϋγεται μεταξύ των βαςικών πεδύων ςτα οπούα οι ΣΠΕ και οι
εφαρμογϋσ ΚΕ χρηςιμοποιούνται για τη βελτύωςη των παραγόμενων προώόντων
και την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ των παραγωγικών ςυντελεςτών.
ςτην τρύτη ενότητα «Εμπειρικό διερεύνηςη του ρόλου των εφαρμογών ΤΠΕ»
προςδιορύζονται οι εφαρμογϋσ ΣΠΕ που χρηςιμοποιούν οι επιχειρόςεισ, ο δημόςιοσ
τομϋασ και τα ϊτομα και αναπτύςςεται ϋνα «μοντϋλο ζότηςησ» για την
ποςοτικοπούηςη των ωφελειών. Οι εξεταζόμενεσ πτυχϋσ των επιδρϊςεων των ΚΕ
εκτεύνονται ςτισ μετρόςιμεσ ϊμεςεσ επιπτώςεισ τουσ ςτη λειτουργύα των
επιχειρόςεων (κόςτοσ λειτουργύασ),ςτη ποιότητα ζωόσ των ατόμων (αύξηςη
διαθϋςιμου χρόνου) και ςτισ μετρόςιμεσ ϋμμεςεσ επιδρϊςεισ τουσ ςτο περιβϊλλον
(π.χ. μεύωςη εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα). Σα αποτελϋςματα του μοντϋλου
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περιγρϊφονται αναλυτικϊ ανϊ εφαρμογό. Για την ολόπλευρη ανϊδειξη των
επιδρϊςεων και των ωφελειών των εφαρμογών ΣΠΕ, παρουςιϊζονται επιλεγμϋνεσ
μελϋτεσ περύπτωςησ ςε επιχειρόςεισ και ςτο δημόςιο τομϋα που ϋχουν όδη
προχωρόςει ςτην υιοθϋτηςη κϊποιων εφαρμογών.
Για την ανϊδειξη των ωφελειών ΣΠΕ ςτουσ φορεύσ (δημόςιο τομϋα/επιχειρόςεισ)
που «φιλοξενούν» τισ εφαρμογϋσ, που χρηςιμοποιούν οι πολύτεσ και οι
επιχειρόςεισ για την διεκπεραύωςη καθημερινών υποθϋςεων, ςυνοψύζονται τα
αποτελϋςματα ϋρευνασ πεδύου αναφορικϊ με τισ επενδύςεισ των επιχειρόςεων ςε
ΣΠΕ και τη ςυμβολό τουσ ςτην παραγωγικότητα. Η έρευνα διεξήχθη τo 2008 ςε
δείγμα 1200 επιχειρήςεων από 10 κλάδουσ τησ ελληνικήσ οικονομίασ οι οποίεσ είναι
ςυνδεδεμένεσ ςτο Διαδίκτυο, έχουν δηλαδή ξεπεράςει το πρώτο ςτάδιο τησ
ςυνδεςιμότητασ. την ενότητα αυτό αναδεικνύεται ο ρόλοσ των ΣΠΕ ωσ εργαλεύο

για την αποτελεςματικότερη λειτουργύα των επιχειρόςεων και κυρύωσ ωσ πόλοσ
καινοτομύασ που ςυντελεύ ςτην αύξηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ των
παραγόμενων προώόντων και υπηρεςιών και ςτην περαιτϋρω ανϊπτυξη των
επιχειρόςεων.
την τϋταρτη

ενότητα «Ο ρόλοσ των ΣΠΕ: υγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα»

αναφϋρονται ςυγκεντρωτικϊ, ανϊ χρόςτη, τα οφϋλη που προςδιορύςτηκαν από
μοντϋλο ζότηςησ που αναπτύχθηκε, και τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ πεδύου
όπωσ αποτυπώθηκαν ςτην τρύτη ενότητα και εξϊγονται χρόςιμα ςυμπερϊςματα
για τη ςυμβολό των ΣΠΕ ςτην παραγωγικότητα και την ανϊπτυξη των
επιχειρόςεων, παρϊλληλα με τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ και την προςταςύα
του περιβϊλλοντοσ.
την πϋμπτη ενότητα «Πολιτικϋσ και δρϊςεισ για την ενύςχυςη των Κινητών
Επικοινωνιών» παρουςιϊζονται οι προτεραιότητεσ για την επϋκταςη τησ χρόςησ

των ΚΕ ςτο τρϋχον κοινωνικοοικονομικό περιβϊλλον ςτην Ελλϊδα και
διατυπώνονται μϋτρα για την υποςτόριξη των πολιτικών.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΚΟ ΙΝΨΝΙΑ ΣΗ ΓΝΨΗ: Η
ΕΛΛΑΔΑ Ε ΑΡΙΘΜΟΤ

Στο κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζεται ςυνοπτικϊ η πρόοδοσ αναφορικϊ με τη διϊχυςη
/εντατικοπούηςη τησ χρόςησ ΤΠΕ/ΚΕ εφαρμογών και η θϋςη τησ Ελλϊδασ ςε ςχϋςη
με τη λοιπό Ευρώπη, αλλϊ και τα εμπόδια που δυςχεραύνουν την ταχύτερη
διεύςδυςη των εφαρμογών ΤΠΕ/ΚΕ ςτην οικονομύα και κοινωνύα. Τα πεδύα που
αναλύονται αφορούν κυρύωσ ςτην Ευρυζωνικότητα και ςτη χρόςη του Internet
που αποτελούν τον κορμό για χρόςη και διϊχυςη εφαρμογών

Σο ςύγχρονο οικονομικό περιβϊλλον χαρακτηρύζεται από την αυξημϋνη ςημαςύα που
λαμβϊνει η γνώςη, ωσ παρϊγοντασ ανϊπτυξησ και βελτύωςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ
μιασ οικονομύασ. Η ϋννοια τησ «οικονομύασ τησ γνώςησ» δύνει ϋμφαςη ακριβώσ ςτη
ςπουδαιότητα των δραςτηριοτότων μϊθηςησ, με τισ διαδικαςύεσ και τουσ μηχανιςμούσ
απόκτηςησ και διϊχυςησ τησ γνώςησ να καθύςτανται κεντρικϋσ πτυχϋσ τησ οικονομικόσ
διαδικαςύασ. Βαςικόσ ϊξονασ ανϊπτυξησ μιασ οικονομύασ τησ γνώςησ εύναι η καινοτομύα, η
δυνατότητα δηλαδό μιασ οικονομύασ και των φορϋων που τη ςυνθϋτουν, να απορροφϊ και
να μετατρϋπει τη γνώςη ςε νϋουσ τρόπουσ βελτύωςησ τησ ανταγωνιςτικότητϊσ τησ. Ειδικϊ
για τισ λιγότερο αναπτυγμϋνεσ οικονομύεσ, η καινοτομύα μπορεύ να υποςτηρύξει τη
διαδικαςύα ςύγκλιςησ με τισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ και να επιτρϋψει ϊλματα αντύ βημϊτων,
καλύπτοντασ ταχύτερα την απόςταςη που τισ χωρύζει από αυτϋσ.
Καταλυτικό ρόλο ςτισ διαδικαςύεσ που ςτηρύζουν τη μετϊβαςη προσ την οικονομύα τησ
γνώςησ, φαύνεται να παύζει τα τελευταύα χρόνια το επύπεδο ανϊπτυξησ των τεχνολογικών
κλϊδων ςε μια οικονομύα. Οι τεχνολογύεσ πληροφορικόσ και επικοινωνιών (ΣΠΕ)
αποτελούν κινητόριο μοχλό ανϊπτυξησ ςτισ οικονομύεσ τησ γνώςησ, καθώσ προςφϋρουν
το τεχνολογικό υπόβαθρο για να ςυντελεςτούν οι διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ ςτισ ςυνθόκεσ
παραγωγόσ και διϊχυςησ τησ γνώςησ. υγκεκριμϋνα ϊλλωςτε, χαρακτηριςτικϊ των ΣΠΕ
αναδεικνύουν τον ιδιαύτερο ρόλο τουσ ςτην οικονομικό ανϊπτυξη. Καταρχϊσ επιτρϋπουν
την ευκολότερη κωδικοπούηςη και διϊχυςη τησ γνώςησ και διευκολύνουν την πρόςβαςη
ςε αυτόν, καθιςτώντασ τελικϊ ςπουδαιότερο όχι το πώσ αυτό θα εντοπιςτεύ, αλλϊ το πώσ
θα αξιοποιηθεύ καλύτερα. Επιπλϋον, οι ΣΠΕ εύναι τεχνολογύεσ υποδομόσ που επηρεϊζουν
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οριζόντια το ςύνολο τησ οικονομικόσ και κοινωνικόσ δραςτηριότητασ τησ χώρασ και
αφορούν όλουσ τουσ κλϊδουσ. Η διϊχυςη των νϋων τεχνολογιών ςε διϊφορουσ κλϊδουσ
επιτρϋπει τελικϊ να αναδιαρθρωθεύ ολόκληρη η θεώρηςη περύ κλϊδων υψηλόσ
τεχνολογύασ. Η ςυζότηςη μπορεύ να αφορϊ πλϋον περιςςότερο επιχειρόςεισ και
οργανιςμούσ υψηλόσ τεχνολογύασ που δραςτηριοποιούνται ακόμη και ςε παραδοςιακούσ
κλϊδουσ. Αυτό ςημαύνει τελικϊ ότι μπορεύ να υπϊρχουν επιχειρόςεισ υψηλόσ τεχνολογύασ
ςε κλϊδουσ χαμηλόσ τεχνολογύασ, ό/και επιχειρόςεισ χαμηλόσ τεχνολογύασ ςε κλϊδουσ με
ϋντονο τεχνολογικό περιεχόμενο2.
Γενικότερα όμωσ οι νϋεσ τεχνολογύεσ ΣΠΕ επιφϋρουν ριζικϋσ αλλαγϋσ ςτην καθημερινό
ζωό, επιδρώντασ ςτην ποιότητα ζωόσ των πολιτών, αλλϊ και ςτον τρόπο οργϊνωςησ και
λειτουργύασ των επιχειρόςεων. Η διεθνόσ κοινότητα θεωρεύται ότι βρύςκεται ςτο αρχικό
ςτϊδιο τησ ψηφιακόσ εποχόσ, καθώσ οι νϋεσ τεχνολογύεσ εύναι ςχετικϊ καινούριεσ, ϋχοντασ
ουςιαςτικϊ ξεκινόςει από τα μϋςα τησ προηγούμενησ δεκαετύασ. Ο ΟΟΑ θεωρεύ για
παρϊδειγμα ότι το πρότυπο εξϋλιξησ θα φτϊςει ςε ικανοποιητικό ςημεύο εξϋλιξησ το 2020.
ε κϊθε περύπτωςη η υιοθϋτηςη και επϋκταςη τησ χρόςησ εφαρμογών Κινητόσ
Επικοινωνύασ (ΚΕ) αποτελεύ ςυνϊρτηςη τησ προόδου που ςυντελεύται ςτην ενςωμϊτωςη
υπηρεςιών που βαςύζονται ςε Σεχνολογύεσ Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) από τισ
ελληνικϋσ επιχειρόςεισ. Τπό αυτό την ϋννοια, η δυνατότητα και το επύπεδο αξιοπούηςησ
των εφαρμογών ΚΕ εξαρτϊται ςε ςημαντικό βαθμό από την πρόοδο που ϋχει επιτευχθεύ ό
αναμϋνεται να επιτευχθεύ τα αμϋςωσ επόμενα χρόνια ςτη χρόςη ΣΠΕ, οι οπούεσ
ςχετύζονται με την Ευρυζωνικότητα και τη χρόςη του Internet. Περιςςότερα ςτοιχεύα
αναφορικϊ με το ρόλο τησ τεχνολογύασ παρατύθενται ςτο Παρϊρτημα 1.
Η

ανϊπτυξη

τησ

ευρυζωνικότητασ

καθορύζει

επομϋνωσ ςε ςημαντικό βαθμό τη δυνατότητα
ανϊπτυξησ ηλεκτρονικών εφαρμογών ΚΕ για τον
τελικό χρόςτη3, και ϊρα ευνοεύ πρωτύςτωσ την

Η ευρυζωνικότητα
προώπόθεςη για την
ανϊπτυξη προηγμϋνων
εφαρμογών ΤΠΕ /ΚΕ

επϋκταςη τησ προςφορϊσ υπηρεςιών ΚΕ.

Α. Σςακανύκασ, Μ.Φ Πολυκρϋτη, Γ. Μαραγκού «Καινοτομύα των ελληνικών επιχειρόςεων και
Κλϊδοι Τψηλόσ Σεχνολογύασ», Κλαδικό Μελϋτη 219, ΙΟΒΕ, Μϊρτιοσ 2008.
2

3

Οι εφαρμογϋσ θα επεξηγηθούν αναλυτικϊ ςτη ςυνϋχεια.
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Η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιςτό και η χρόςη του internet αποτελεύ τη γϋφυρα για τη
μετϊβαςη από τη χρόςη απλών εφαρμογών ΚΕ ςτη χρόςη προηγμϋνων εφαρμογών,
λειτουργώντασ καταλυτικϊ ςτη διεύρυνςη τησ ζότηςησ εφαρμογών ΚΕ. Ο τρόποσ χρόςησ
του internet αλλϊ και το εύδοσ του χρόςτη (φυςικό ό νομικό πρόςωπο), οριοθετούν τουσ
εξειδικευμϋνουσ τομεύσ ςτουσ οπούουσ δύναται να αναπτυχθούν ηλεκτρονικϋσ εφαρμογϋσ
που ενςωματώνουν ό υποςτηρύζονται από ΚΕ.
Για παρϊδειγμα, τα πεδύα εφαρμογών e-Commerce και e-Government, που εύναι τα πρώτα
πεδύα ςτα οπούα αναπτύχθηκαν εφαρμογϋσ ΚΕ για τον τελικό χρόςτη, αφορούςαν και
ςυνεχύζουν να αφορούν τη λειτουργύα του κρϊτουσ

Η ευρεύα χρόςη του internet
προώπόθεςη για διεύρυνςη
και εντατικοπούηςη τησ
χρόςη των εφαρμογών ΤΠΕ
/ΚΕ

και το εμπόριο κϊθε φύςησ. τη ςυνϋχεια,
ακολούθηςαν τα πεδύα e-learning, e-health κ.ϊ.,
που αξιοποιούν τισ δυνατότητεσ τησ τεχνολογύασ
ςτουσ τομεύσ τησ εκπαύδευςησ και τησ υγεύασ, με τισ
εξελύξεισ να εύναι πλϋον ταχύτατεσ και να
επεκτεύνονται

ςε

πλόθοσ

ϊλλων

κοινωνικοοικονομικών δραςτηριοτότων (smart buildings, smart meters κ.α).
Πϊντωσ αν και η Ελλϊδα ϋχει κϊνει ςημαντικϊ βόματα ςτην κατεύθυνςη τησ
εκμετϊλλευςησ των δυνατοτότων των νϋων τεχνολογιών, δεν μπορεύ ακόμα να
ςυμπεριληφθεύ ςτισ χώρεσ που ϋχουν μϋχρι ςτιγμόσ αξιοποιόςει δυναμικϊ τισ νϋεσ
τεχνολογύεσ ωσ αγαθό ευρεύασ χρόςησ. Για παρϊδειγμα, ςύμφωνα, με το EITO, οι δαπϊνεσ
τισ χώρασ για ΣΠΕ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ εύναι ςημαντικϊ μικρότερεσ από αυτϋσ ϊλλων
χωρών. Σο Διϊγραμμα 2 εύναι ενδεικτικό τησ ςχετικϊ χαμηλόσ εκμετϊλλευςησ των ΣΠΕ
ςτην Ελλϊδα, καθώσ φαύνεται ότι οι δαπϊνεσ ςε υπηρεςύεσ τεχνολογιών πληροφορικόσ
εύναι κατϊ πολύ χαμηλότερεσ από αυτϋσ ϊλλων ευρωπαώκών χωρών.
Αλλϊ και ςτο γνωςτό δεύκτη “Networked Readiness Index” του World Economy Forum ςε
ϋνα ςύνολο 133 χωρών η Ελλϊδα βρύςκεται ςταθερϊ ςτην 55η με 56η θϋςη, καθώσ
εμφανύζει μεγϊλεσ αδυναμύεσ ςτην αφομούωςη των ΣΠΕ για οικονομικό και κοινωνικό
όφελοσ. Αν και ςτισ τηλεπικοινωνύεσ, η θϋςη τησ Ελλϊδασ εύναι υψηλότερη, η χώρα
βρύςκεται ςτισ τελευταύεσ θϋςεισ όςον αφορϊ ςτισ ςυνθόκεσ δημιουργύασ νϋων
επιχειρόςεων, ςτο νομικό πλαύςιο τησ ψηφιακόσ οικονομύασ, ςτη διαςύνδεςη του άντερνετ
ςτα ςχολεύα, ςτισ δαπϊνεσ για καινοτομύα, ςτισ δαπϊνεσ των επιχειρόςεων ςε ϋρευνα και
τεχνολογύα, ςτην ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη, ςτην ύπαρξη πολυνομύασ, αλλϊ και ςτην
ποιότητα του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ, καθώσ και ςτη ςύνδεςη πανεπιςτημύων και
αγορϊσ εργαςύασ.
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Διϊγραμμα 2:Δαπϊνεσ ςε υπηρεςύεσ τεχνολογιών Πληροφορικόσ ανϊ χώρα 2006 2011 (εκατ. €)
160.000 €
140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ην. Βαζίλειο

26.149 €

27.720 €

29.449 €

31.466 €

33.802 €

36.427 €

Δλβεηία

4.281 €

4.515 €

4.754 €

5.007 €

5.288 €

5.589 €

Σοςηδία

3.920 €

4.139 €

4.367 €

4.623 €

4.910 €

5.225 €

Ιζπανία

2.914 €

3.079 €

3.258 €

3.457 €

3.681 €

3.921 €

Σλοβενία

78 €

83 €

89 €

95 €

102 €

108 €

Σλοβακία

83 €

90 €

97 €

104 €

113 €

123 €

Ποπηογαλία

232 €

242 €

254 €

268 €

283 €

299 €

Πολωνία

402 €

429 €

461 €

496 €

536 €

580 €

Νοπβηγία

1.797 €

1.891 €

2.002 €

2.126 €

2.265 €

2.417 €

Ολλανδία

7.493 €

7.907 €

8.351 €

8.853 €

9.413 €

10.032 €

9€

9€

9€

10 €

10 €

11 €

Λοςξεμβούπγο

267 €

282 €

299 €

318 €

339 €

362 €

Λιθοςανία

42 €

44 €

47 €

51 €

55 €

59 €

Μάληα

Λεηονία

37 €

39 €

42 €

45 €

49 €

53 €

7.635 €

7.992 €

8.406 €

8.862 €

9.383 €

9.943 €

Ιπλανδία

422 €

445 €

471 €

500 €

531 €

565 €

Οςγγαπία

197 €

208 €

220 €

234 €

250 €

266 €

Ιηαλία

Δλλάδα

179 €

187 €

197 €

206 €

218 €

230 €

Γεπμανία

24.765 €

26.021 €

27.458 €

29.023 €

30.789 €

32.685 €

Γαλλία

20.708 €

21.828 €

23.047 €

24.366 €

25.853 €

27.445 €

Φινλανδία

1.557 €

1.645 €

1.734 €

1.835 €

1.948 €

2.073 €

42 €

45 €

49 €

53 €

57 €

62 €

Γανία

2.031 €

2.137 €

2.253 €

2.383 €

2.529 €

2.689 €

Τζεσία

411 €

437 €

466 €

499 €

535 €

574 €

Δζθονία

Κύππορ

23 €

24 €

25 €

27 €

28 €

30 €

Βέλγιο

1.397 €

1.463 €

1.537 €

1.619 €

1.712 €

1.813 €

Αςζηπία

1.704 €

1.786 €

1.879 €

1.981 €

2.098 €

2.224 €

Πηγή: Forrester 2008
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Η ΕΤΡΤΖΨΝΙΚΟΣΗΣΑ
Η ϋννοια τησ ευρυζωνικότητασ ςυνύςταται ςτην καταςκευό τησ απαιτούμενησ υποδομόσ
για την ανϊπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και ςτην αύξηςη τησ ζότηςησ ευρυζωνικών
ςυνδϋςεων που παρϋχουν υψηλόσ ταχύτητασ πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο.

Εφόςον

διαςφαλιςτεύ η πρόςβαςη, ςτη ςυνϋχεια ςταδιακϊ προωθεύται η ανϊπτυξη και χρόςη
προηγμϋνων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεςιών για πολύτεσ, δημόςιο τομϋα και
επιχειρόςεισ.
την Ελλϊδα, οι επενδύςεισ ςε ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ και δύκτυα (ιδιόκτητα ό δημόςια)
προωθόθηκε ςημαντικϊ μϋςω των διαρθρωτικών ταμεύων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, τα
οπούα

χορηγούν

πραγματοπούηςη

Οι επενδύςεισ ςε
ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ
προωθόθηκαν ςημαντικϊ
μϋςω των διαρθρωτικών
ταμεύων τησ ΕΕ

πόρουσ

για

την

επενδύςεων

ευρυζωνικότητασ, με ςτόχο την κϊλυψη όλων
των περιφερειών τησ χώρασ. Ψσ αποτϋλεςμα
αυτών των επενδύςεων, η κϊλυψη δικτύου
DSL ςτο ςύνολο τησ χώρασ αυξόθηκε από 9%
το 2004 ςε 91% το 2009, ενώ η κϊλυψη

δικτύου DSL ςε αγροτικϋσ περιοχϋσ (DSL coverage in rural areas) αυξόθηκε από 0% ςε
60%, την ύδια περύοδο.
Αντύςτοιχα ςημαντικό όταν η αύξηςη τησ ζότηςησ ευρυζωνικών ςυνδϋςεων. Η Ελλϊδα
βρύςκεται ςε ςυνεχό τροχιϊ ςύγκλιςησ με την
Ευρωπαώκό

Ϊνωςη

πενταετύα,

οι

ςυνολικϊ.

ενεργού

Σην

χρόςτεσ

τελευταύα

ευρυζωνικών

υπηρεςιών αυξόθηκαν με ταχεύσ ρυθμούσ. Οι

Η ζότηςη ευρυζωνικών
δικτύων βελτιώθηκε

ευρυζωνικϋσ ςυνδϋςεισ (take up) ϋφταςαν ςτην
Ελλϊδα το 19% του πληθυςμού (2009) από 0,5%
(Ιούλιοσ 2004). Οι ςυνδρομητϋσ ςε ευρυζωνικϊ δύκτυα ανόλθαν το 2009 ςε 1,8 εκατ. εκ και
το ςύνολο αυτών χρηςιμοποιούςε δύκτυα με ταχύτητα πϊνω από 2 Mbps το 2009. τισ
επιχειρόςεισ, η βελτύωςη που ςυντελϋςτηκε όταν ακόμα μεγαλύτερη. Ψςτόςο, η διεύςδυςη
ευρυζωνικών δικτύων ςτισ επιχειρόςεισ εξακολουθεύ να κινεύται χαμηλότερα από τον
ευρωπαώκό μϋςο όρο.
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Διϊγραμμα 3: Διεύςδυςη ευρυζωνικοτητασ (% του πληθυςμού)
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Πθγι: Επεξεργαςία τοιχείων Commission Staff Working Document, Europe’s Digital Competitiveness
Report, Vol 2, i2010-ICT country profiles, Brussels,2009, 2010

Παρϊ την αυξητικό τϊςη τησ ευρυζωνικότητασ η οπούα ςτηρύζεται και ςτισ επενδύςεισ ςε
υποδομϋσ των εναλλακτικών παρόχων, ςτην απελευθϋρωςη τησ αδεςμοπούητησ
πρόςβαςησ ςτον τοπικό βρόχο, αλλϊ και την ϋντονη ςχετικό επιχειρηματικό
δραςτηριότητα, η πορεύα τησ ευρυζωνικότητασ ςτη χώρα δεν εύναι ικανοποιητικό, εϊν
ςυγκριθεύ με το επύπεδο των ϊλλων ευρωπαώκών
χωρών.

Βϊςει

του

νϋου

Δεύκτη

Επιδόςεων

Ευρυζωνικότητασ (Broadband Performance Index)
που δημοςιεύτηκε το καλοκαύρι του 2008 από την
Ευρωπαώκό Επιτροπό, η Ελλϊδα βρύςκεται ςτην 24
θϋςη μεταξύ 28 χωρών (ΕΕ-27 και Νορβηγύα),

Κατϋχουμε μόλισ την 24η
θϋςη( ςε ςύνολο 28 χωρών)
ςτο Broadband Perform
Index

ξεπερνώντασ μονϊχα την Πολωνύα, την Ρουμανύα,
την Κύπρο και την Βουλγαρύα. Ο δεύκτησ αυτόσ λαμβϊνει μια ςειρϊ από παρϊγοντεσ, όπωσ,
μεταξύ ϊλλων, η γεωγραφικό και η πληθυςμιακό κϊλυψη με ευρυζωνικϊ δύκτυα, η
ταχύτητα και η ποιότητα των ςυνδϋςεων, ό το ενδιαφϋρον και την ικανοπούηςη των
καταναλωτών από τισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ.
Από την ϊλλη πλευρϊ η κινητό ευρυζωνικότητα βρύςκεται ακόμα ςτο αρχικό ςτϊδιο
ανϊπτυξησ, με τισ κινητϋσ ευρυζωνικϋσ ςυνδϋςεισ να αποτελούν μόλισ το 10% τησ αγορϊσ
τησ ςταθερόσ ευρυζωνικότητασ. Σο 2009 υπόρχαν 1.753.434 ςταθερϋσ ευρυζωνικϋσ
ςυνδϋςεισ, κατϊ βϊςη τεχνολογύασ DSL, ϋναντι μόλισ 180.372 ενεργών ευρυζωνικών
ςυνδϋςεων μϋςω δικτύων κινητόσ τηλεφωνύασ (Data Cards). Ενδεικτικό εύναι ότι μόλισ το
3% του πληθυςμού ϋχει αςύρματη πρόςβαςη ςε ευρυζωνικϊ δύκτυα μϋςω laptop το 2009
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όταν ςτην ΕΕ-27 ϋχει μεγαλύτερη διεύςδυςη (17%). ταδιακϊ, όμωσ, η κινητό
ευρυζωνικότητα φαύνεται να αποκτϊ μεγαλύτερη δυναμικό και εύναι βϋβαιο ότι με την
ϋλευςη και νϋων προώόντων και ςυςκευών κινητόσ τηλεφωνύασ που ςυνδυϊζουν
υπηρεςύεσ και τεχνολογύεσ, θα προςελκυςθούν ακόμα περιςςότεροι χρόςτεσ ςε αυτϊ.

ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
Η επύδοςη τησ Ελλϊδασ ςτισ επενδύςεισ τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών
εύναι ακόμα χαμηλό ςε ςύγκριςη με την ΕΕ-27, χωρύσ να παρουςιϊζει αιςθητϋσ ενδεύξεισ
βελτύωςησ τα τελευταύα χρόνια. Οι δαπϊνεσ για ΣΠΕ την πενταετύα 2004-2008 ςτην
Ελλϊδα ωσ ποςοςτό επύ του ΑΕΠ, διαμορφώθηκαν κατϊ μϋςο όρο ςτο 2,8-3% ετηςύωσ, 2
εκατοςτιαύεσ μονϊδεσ χαμηλότερεσ του αντύςτοιχου μϋςου όρου ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη
των 27 (5%).
Από την ϊλλη πλευρϊ, ενθαρρυντικϊ εύναι τα

Ενθαρρυντικϊ τα μηνύματα
από το πεδύο τησ χρόςησ Η/Υ
& υπηρεςιών διαδικτύου.

μηνύματα από το πεδύο τησ χρόςησ Η/Τ και
υπηρεςιών

διαδικτύου

κυρύωσ

ςτισ

νεότερεσ

ηλικύεσ. Σο 2009 οι μιςού περύπου Ϊλληνεσ ηλικύασ
16-74 ετών (47,3%), χρηςιμοποιούςαν ηλεκτρονικό

υπολογιςτό, ενώ ςχεδόν το ςύνολο αυτών εύχε πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο (89%). Οι ϊντρεσ
αυτόσ τησ ηλικιακόσ ομϊδασ χρηςιμοποιούν περιςςότερο τον υπολογιςτό και το διαδύκτυο
ςε ςχϋςη με τισ γυναύκεσ (15 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ η διαφορϊ ςτη χρόςη Η/Τ και 20
ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ ςτη χρόςη του διαδικτύου).
Σο ψηφιακό χϊςμα, δηλαδό η διαφορϊ του
επιπϋδου χρόςησ νϋων τεχνολογιών ανϊμεςα ςτο
ςύνολο τησ χώρασ και ςε ομϊδεσ του πληθυςμού
που ςυναντούν οικονομικϊ και ευρύτερα κοινωνικϊ

Το ψηφιακό χϊςμα
παρουςιϊζει ενδεύξεισ
εξαςθϋνηςησ, αλλϊ εύναι
ακόμα ευρύ

εμπόδια για την πρόςβαςη ςε νϋεσ τεχνολογύεσ,
παρουςιϊζει ενδεύξεισ εξαςθϋνηςησ, αν και εύναι ακόμα ευρύ. Η χρόςη του internet ςε
αυτϋσ τισ κοινωνικϋσ ομϊδεσ,

όπωσ το οικονομικϊ ανενεργό τμόμα του πληθυςμού

(inactive), οι ϊνθρωποι χαμηλού μορφωτικού επιπϋδου και οι ηλικιακϊ μεγαλύτεροι, 5564 ετών αυξϊνεται γρόγορα.
Η χρόςη Η/Τ και η δυνατότητα πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο των νοικοκυριών, ςύμφωνα με
τα τελευταύα διαθϋςιμα ςτοιχεύα, ϋχει αυξηθεύ ςημαντικϊ. Η εξϋλιξη αυτό ςυνδϋεται ςτενϊ
με την ανϊλογη αύξηςη του ποςοςτού των νοικοκυριών με Η/Τ, καθώσ αυτόσ αποτελεύ το
βαςικό εργαλεύο για την πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο. Ψσ αποτϋλεςμα, το 2009 το 38% των
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νοικοκυριών εύχε πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο, ϋναντι μόλισ 23% το 2006, όταν ϊλλωςτε
μόλισ το 37% των νοικοκυριών εύχε πρόςβαςη ςε Η/Τ (Πύνακασ 2).
Πύνακασ 2: Χρόςη ηλεκτρονικού υπολογιςτό και διαδικτύου ςτα νοικοκυριϊ
2004

2005

2006

29

33

37

17

22

23

% των νοικοκυριών που
ϋχουν ηλεκτρονικό
υπολογιςτό
% των νοικοκυριών που
ϋχουν πρόςβαςη ςτο
διαδύκτυο
Πθγι: Eurostat
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ε επύπεδο διοικητικών περιφερειών, το ποςοςτό των νοικοκυριών με ςύνδεςη ςτο
internet, την περύοδο 2005-2008, ανόλθε ςημαντικϊ ςτισ περιφϋρειεσ Βορεύου Αιγαύου,
τερεϊσ Ελλϊδασ και Πελοποννόςου, ενώ ςχεδόν ςτϊςιμη παρϋμεινε η κατϊςταςη ςτην
Δυτικό Μακεδονύα (Πύνακασ 3).
Πύνακασ 3: % ςυνδεδεμϋνων νοικοκυριών ανϊ περιφϋρεια
2005

2006

2007

2008

Ανατολικό Μακεδονύα/Θρϊκη

18,1%

24,4%*

25,1%

29,7%*

Αττικό

34,2%

37,5%*

43%*

56%*

Βόρειο Αιγαύο

18,1%

27,5%*

24,1%

38,9%*

Δυτικό Ελλϊδα

16,5%

21,8%*

17,6%

30,7%*

Δυτικό Μακεδονύα

20,1%

20,8%

23,3%

21,6%*

άπειροσ

20,1%

21,7%*

20,9%

26,2%*

Θεςςαλύα

18,3%

19,4%

18,4%

25,3%*

Ιόνια νηςιϊ

19,1%

21%*

27,6%

35%*

Κεντρικό Μακεδονύα

21,9%

24,6%*

27,7%

36,8%*

Κρότη

22%

23,6%*

28,1%

37,5%*

Νότιο Αιγαύο

23,2%

24,4%

39.9%*

44,1%*

Πελοπόννηςοσ

14,8%

21,1%*

22,4%

30,3%*

τερεϊ Ελλϊδα

15,6%

23,7%*

20,4%

32,1%*

Πθγι: Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ

Με βϊςη τα ςτοιχεύα για το 2008, η Περιφϋρεια Αττικόσ κατεύχε το υψηλότερο ςυγκριτικϊ
με τισ ϊλλεσ περιφϋρειεσ ποςοςτό νοικοκυριών ςυνδεδεμϋνων ςτο διαδύκτυο (56%), ενώ
ιδιαύτερα υψηλϊ εύναι τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ ςτισ νηςιωτικϋσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ. Εξ’
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αυτών, η καλύτερη επύδοςη ςημειώθηκε ςτην περιφϋρεια Νότιου Αιγαύου, με 44,1% των
νοικοκυριών. Ακολούθηςαν οι περιφϋρειεσ Βόρειου Αιγαύου και Κρότησ, με 38,9% και
37,5% των νοικοκυριών, αντύςτοιχα. τη χαμηλότερη θϋςη μεταξύ των περιφερειών
βρϋθηκε η Δυτικό Μακεδονύα, όπου μόλισ το 21,6% των νοικοκυριών ϋχουν ςύνδεςη με το
internet.
O αριθμόσ των τακτικών χρηςτών του internet αυξόθηκε από 18% του πληθυςμού το
2005 ςε 38% το 2009. Σο 27% του πληθυςμού εύναι ςυχνού χρόςτεσ και το 53% δεν το
ϋχουν χρηςιμοποιόςει ποτϋ. Από τα ςτοιχεύα, φαύνεται πωσ οι ϋλληνεσ εγκαταλεύπουν
ςταδιακϊ τα παραδοςιακϊ επικοινωνιακϊ πρότυπα και ςτρϋφονται ςε νϋουσ τρόπουσ
επικοινωνύασ. όμερα, ο τρόποσ χρόςησ του διαδικτύου ςτην Ελλϊδα εύναι παρόμοιοσ με
αυτόν του μϋςου ευρωπαύου χρόςτη: οι περιςςότεροι εγχώριοι χρόςτεσ ϋχουν πρόςβαςη
όχι μόνο από την εργαςύα (το χώρο εκπαύδευςησ για μαθητϋσ-φοιτητϋσ), αλλϊ και από το
ςπύτι τουσ. Σα ςχετικϊ ποςοςτϊ επύ του ςυνόλου των χρηςτών φθϊνουν το 37% (13% για
μαθητϋσ-φοιτητϋσ) και 77% αντύςτοιχα το 2008, ϋναντι 39% (12%) και 72% το 2005
(Πύνακασ 4). Μϊλιςτα, ολοϋνα και περιςςότεροι εύναι αυτού που μπαύνουν ςτο διαδύκτυο
κυρύωσ κατϊ τον ελεύθερο προςωπικό τουσ χρόνο.
Πύνακασ 4: Πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο: % ατόμων (χρηςτών) υποδιαιρούμενων ανϊ
θϋςη πρόςβαςησ
2005

2006

2007

2008

2008
EU27

Οικύα

72%

72%

74%

77%

86%

Σόποσ εργαςύασ

39%

41%

37%*

37%

42%

Χώρο εκπαύδευςησ
(ςχολεύο, πανεπιςτόμιο)

22%

12%

12%

13%

13%

Internet café

19%

13%*

15%*

14%

Οικύεσ φύλων/ ςυγγενών

22%

7%*

11%

6%*

Βιβλιοθόκη

4%

1%*

2%

0,7%

ημεύα αςύρματησ
ευρυζωνικόσ πρόςβαςησ
(hot spots)
Δημόςια Τπηρεςύα
(Δημαρχεύο, κοινότητα)

3%
Νϋοι Δεύκτεσ

Νϋοι Δεύκτεσ

Ϊλλοι χώροι

Δεν
υπϊρχουν
διαθϋςιμα
ςτοιχεύα

Νϋοι Δεύκτεσ
0,4%
16%

Πθγι: Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ
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To 2009, το 33% του πληθυςμού χρηςιμοπούηςαν
το

Το διαδύκτυο πολυμϋςο για
την ικανοπούηςη αναγκών
επικοινωνύασ, ψυχαγωγύασ
κτλ

internet

για

αναζότηςη

πληροφοριών

αναφορικϊ με αγαθϊ και υπηρεςύεσ, το 21% για
καθημερινό ενημϋρωςη από τον τύπο και το 19%
για ψυχαγωγύα («κατϋβαςμα αρχεύων μουςικόσ/
ταινιών

κλπ.).

Αιςθητϊ

λιγότεροι

πραγματοπούηςαν διαδικτυακϋσ τραπεζικϋσ ςυναλλαγϋσ, ενώ το 15%

(5%)

αναζητούςε

πληροφορύεσ ςτον τομϋα τησ υγεύασ.

E-GOVERNMENT
το πεδύο τησ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ, την
περύοδο 2004-2007, αυξόθηκαν ςημαντικϊ, από 18%
ςε 33%, οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ δημόςιασ
διούκηςησ που εύναι διαθϋςιμεσ και ηλεκτρονικϊ
αλλϊ παρϋμειναν ςταθερϋσ ςτο ύδιο ποςοςτό ϋωσ το

Σημαντικό η αύξηςη των
εφαρμογών ηλεκτρονικόσ
διακυβϋρνηςησ

2009. Αντύθετα ςτο διϊςτημα 2004-2009 ςυνεχόσ
όταν η αύξηςη του πληθυςμού που χρηςιμοπούηςε το διαδύκτυο για να αξιοποιόςει τη
δυνατότητα ςυναλλαγών με το δημόςιο ηλεκτρονικϊ.
Πύνακασ 5: Ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη
2004
ποςοςτό βαςικών δημοςύων
υπηρεςιών που διατύθενται
ηλεκτρονικϊ
ποςοςτό πληθυςμού που
χρηςιμοπούηςαν το Διαδύκτυο
τουσ 3 τελευταύουσ μόνεσ για
αλληλεπύδραςη με δημόςιεσ
υπηρεςύεσ
Πθγι: Eurostat
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17,0

33,0

9,0
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10,0

2009

2009
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33

66,0

12,0

27,9

ε ό,τι αφορϊ ςτισ επιχειρηματικϋσ ςυναλλαγϋσ με το κρϊτοσ, το ςχετικό ποςοςτό εύναι
πολύ υψηλότερο, 63% το 2009 ϋναντι 50% το 2006. Από την πλευρϊ των επιχειρόςεων
χρηςτών υπηρεςιών e-Government ςτην Ελλϊδα, το
81% επιχειρόςεων ςτην Ελλϊδα το 2009, ϋναντι 81%
των επιχειρόςεων ςτην ΕΕ27 χρηςιμοποιούςαν τισ
αντύςτοιχεσ υπηρεςύεσ. Παρϊ τισ όποιεσ θετικϋσ

Ανϊλογη η αύξηςη των
χρηςτών ηλεκτρονικόσ
διακυβϋρνηςησ

εξελύξεισ, υπϊρχουν ακόμα ςημαντικϊ αναξιοπούητα
περιθώρια βελτύωςησ και επϋκταςησ τησ ψηφιακόσ λειτουργύασ του κρατικού μηχανιςμού,
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καθώσ το 2009 από τουσ ςυνολικϊ 20 βαςικούσ οργανιςμούσ παροχόσ υπηρεςιών του
δημοςύου, μόλισ οι 7 διϋθεταν ηλεκτρονικϊ τισ υπηρεςύεσ τουσ.

E-COMMERCE
Οι ελληνικϋσ επιχειρόςεισ δεν ϋχουν προχωρόςει ςε

Περιοριςμϋνη ακόμα η
ενςωμϊτωςη εφαρμογών
ΤΠΕ ςτην παραγωγικό
διαδικαςύα

εκτεταμϋνη ενςωμϊτωςη προώόντων-εφαρμογών ΣΠΕ
ςτην παραγωγικό διαδικαςύα, και κατ’ επϋκταςη δε
φαύνεται να ϋχουν αλλϊξει ιδιαύτερα τον τρόπο
λειτουργύασ τουσ με την αξιοπούηςη των δυνατοτότων
που τουσ παρϋχουν οι ΣΠΕ. Σο 2008, τα ϋςοδα των

ελληνικών επιχειρόςεων από το e-Commerce ανϋρχονταν κατϊ μϋςο όρο μόλισ ςτο 3%
του τζύρου τουσ (Διϊγραμμα 4). την ΕΕ-27, η χρόςη του e-Commerce από τισ
επιχειρόςεισ εύναι ςαφώσ εντατικότερη, με τισ ςχετικϋσ πωλόςεισ να προςεγγύζουν το 11%
του τζύρου τουσ ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋτοσ. Μϊλιςτα, η διαφορϊ του μεριδύου των πωλόςεων
μϋςω e-Commerce ανϊμεςα ςτην ΕΕ-27 και ςτην Ελλϊδα διευρύνθηκε ςημαντικϊ ςτην
περύοδο 2004-2008: από περύπου 5 εκατοςτιαύεσ μονϊδεσ ςτην αρχό τησ περιόδου,
πληςύαςε τισ 8 εκατοςτιαύεσ μονϊδεσ το 2008 (επύςησ Διϊγραμμα 4) Επιπρόςθετα, μόλισ
το 9% των ελληνικών επιχειρόςεων παραγγϋλνουν ηλεκτρονικϊ τισ προμόθειεσ τουσ, ενώ
ακόμα λιγότερεσ επιχειρόςεισ διαθϋτουν ςύςτημα ηλεκτρονικόσ παραγγελιοληψύασ (6%
των επιχειρόςεων).
Διϊγραμμα 4: % τζύρου των επιχειρόςεων από e-commerce
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Από τη ςκοπιϊ τησ χρόςησ ΣΠΕ για επαγγελματικούσ ςκοπούσ, η διεύςδυςό τησ ςτην
εγχώρια απαςχόληςη φθϊνει το 13% .Σo 2009, με τουσ αμιγώσ εργαζόμενουσ ςτον τομϋα
των ΣΠΕ να αποτελούν το 2% τησ ςυνολικόσ απαςχόληςησ (18,4% και 3,2% τα
αντύςτοιχα ποςοςτϊ ςτην ΕΕ-27 το 2009). υνεπώσ, το επύπεδο ενςωμϊτωςησ των ΣΠΕ
ςτην εργαςύα ςτην Ελλϊδα παραμϋνει χαμηλό. Σο γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με το ότι η
χρηςιμότητα και η αποτελεςματικότητα των ΣΠΕ αυξϊνεται με τη χρόςη τουσ και
αντύςτροφα, ότι δηλαδό η χρόςη ενθαρρύνεται από το βαθμό χρηςτικότητασ και την
αποτελεςματικότητα των τεχνολογιών, οδηγεύ ςτο ςυμπϋραςμα ότι υπϊρχουν ακόμα
ςημαντικϊ περιθώρια προόδου ςε αυτό το επύπεδο, με αντύςτοιχα υψηλϊ δυνητικϊ οφϋλη.
ταδιακϊ, καθώσ η ενςωμϊτωςη των ΣΠΕ θα διευρύνεται, οι καινούργιοι χρόςτεσ θα
διευκολύνονται ςτην υλοπούηςη τησ εργαςύασ τουσ, με ϊμεςο αντύκτυπο ςτη βελτύωςη τησ
παραγωγικότητασ και ςτην εξοικονόμηςη χρόνου. ε ϋνα ευρύτερο πλαύςιο, αυτό η εξϋλιξη
αναμϋνεται να μεταβϊλει το περιεχόμενο τησ εργαςύασ και την επαγγελματικό θϋςη τουσ.
Ειδικότερα, για τουσ επαγγελματύεσ ςτισ επιχειρόςεισ παραγωγόσ ΣΠΕ, η επϋκταςη και ο
ςυνεχόσ εκςυγχρονιςμόσ των υποδομών ςε ΣΠΕ, κινεύται παρϊλληλα με την μεγαλύτερη
εξοικεύωςη και των ύδιων με τισ νϋεσ χρόςεισ και εφαρμογϋσ των τεχνολογιών, γεγονόσ
που θα επιτρϋψει εν ςυνεχεύα να αναπτύξουν την καινοτομικότητϊ τουσ, δημιουργώντασ
νϋα προώόντα και υπηρεςύεσ. Σα καινούργια προώόντα με τη ςειρϊ τουσ, όπωσ θα τύθενται
ςτη διϊθεςη των υπόλοιπων επιχειρόςεων και εργαζομϋνων, θα τροφοδοτόςουν την
επιχειρηματικότητα και την παραγωγικότητα, ςυντελώντασ και με αυτό το τρόπο ςτην
ανϊπτυξη τησ οικονομύασ4.

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΜΠΟΔΙΑ ΔΙΑΔΟΗ ΣΠΕ
Από την παρουςύαςη των παραπϊνω ςτοιχεύων, αλλϊ και τη ςυνεκτύμηςη πλόθουσ
εμπειρικών πηγών για την πρόοδο που ϋχει ςυντελεςτεύ τα τελευταύα χρόνια ςτη
διεύςδυςη των ΣΠΕ ςτην Ελλϊδα, ιδύωσ ςε ότι αφορϊ την επϋκταςη τησ ευρυζωνικότητασ
και τησ χρόςησ του διαδικτύου, προκύπτει μια ςχεδόν ομοιογενόσ εικόνα των εξελύξεων
που ϋχουν ςυντελεςτεύ: παρότι ϋχει ςημειωθεύ πρόοδοσ ςε επύπεδο υποδομών ΣΠΕ για
ευρυζωνικό internet, ςτη χρόςη Η/Τ, ςτη δυνατότητα πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο, ςτον
περιοριςμό του ψηφιακού χϊςματοσ, ςτην παροχό διαδικτυακών υπηρεςιών από το
κρϊτοσ και τισ επιχειρόςεισ, εντούτοισ ςυνεχύζει να υφύςταται, και ςε οριςμϋνεσ
περιπτώςεισ να διευρύνεται, η απόςταςη από την κατϊςταςη που επικρατεύ ςτην ΕΕ-27.

4

Λεπτομερϋςτερη, ανϊλυςη των τρόπων επύδραςησ των ΣΠΕ και των εφαρμογών ΚΕ ςτην παραγωγικότητα
των εργαζομϋνων και ςτη λειτουργύα των επιχειρόςεων γύνεται ςτο επόμενο κεφϊλαιο.
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Αργό ςύγκλιςη: ανϊγκη για επιτϊχυνςη
Ϊτςι από τη μύα πλευρϊ η ψηφιακό πρόοδοσ τησ Ελλϊδασ ςτο πλαύςιο τησ κοινοτικόσ
ςτρατηγικόσ i-2010, θεωρεύται ικανοποιητικό, καθώσ πρϊγματι η Ελλϊδα ϋχει
πραγματοποιόςει ςημαντικό πρόοδο ςτην παροχό των ψηφιακών υπηρεςιών. Αυτό η
πρόοδοσ κατανϋμεται εξύςου ςτισ υπηρεςύεσ προσ τουσ πολύτεσ και προσ τισ επιχειρόςεισ,
αν και η αξιοπούηςη των ψηφιακών υπηρεςιών από τουσ πολύτεσ παραμϋνει χαμηλό. Παρϊ
όμωσ την πρόοδο ςε ςυγκεκριμϋνεσ διαςτϊςεισ τησ Κοινωνύασ τησ Πληροφορύασ η
απόςταςη που μασ χωρύζει από τισ χώρεσ που θϋλουμε τελικϊ να ςυγκρινόμαςτε εύναι
ακόμα μεγϊλη. Τπενθυμύζεται ότι και οι ϊλλεσ χώρεσ εφαρμόζουν αντύςτοιχεσ πολιτικϋσ
ενύςχυςησ τησ ΚτΠ και κινούνται και αυτϋσ ταχύτατα. Ωρα η Ελλϊδα πρϋπει όχι απλώσ να
προοδεύει και να βελτιώνεται, αλλϊ να κινεύται και με ςημαντικϊ καλύτερουσ ρυθμούσ
ώςτε να ςυγκλύνει πραγματικϊ ςτισ επιθυμητϋσ επιδόςεισ.
Σα εμπειρικϊ αποτελϋςματα δεύχνουν ότι αν και αργό, καταγρϊφεται ςαφόσ ανοδικό
πορεύα τησ χρόςησ ΣΠΕ τόςο ςτον πληθυςμό, όςο και ςτισ επιχειρόςεισ. Τπϊρχει μια
ςημαντικό μερύδα του πληθυςμού και των επιχειρόςεων που χρηςιμοποιεύ την τεχνολογύα
ςε βαθμό ςυγκρύςιμο με ϊλλεσ χώρεσ ςτον ευρωπαώκό χώρο. Τπϊρχει όμωσ και μια μεγϊλη
μερύδα του πληθυςμού που δε φαύνεται να παρακολουθεύ τισ εξελύξεισ αυτϋσ,
ςτοιχειοθετώντασ το λεγόμενο ψηφιακό χϊςμα, ςε πληθυςμό και επιχειρόςεισ: η μύα
πλευρϊ του πληθυςμού (νεότερεσ και πιο καταρτιςμϋνεσ ηλικύεσ), αλλϊ και οι μεςαύεσ και
μεγϊλεσ επιχειρόςεισ εμφανύζουν μια αξιόλογη δυναμικό υιοθετώντασ ταχύτατα τισ νϋεσ
τεχνολογύεσ. Από την ϊλλη πλευρϊ όμωσ, ϋνα μεγϊλο τμόμα τουσ ακόμα υςτερεύ, χωρύσ να
ϋχει ενςωματώςει την τεχνολογύα ςτην καθημερινότητϊ του.
Θετικό η δυναμικό των νϋων: «Ακλόνητοι όγκοι» οι μεγαλύτερεσ ηλικύεσ
Σα θετικϊ ςτοιχεύα εκπορεύονται από τη δυναμικό των νεαρότερων ηλικιών που
αναμϋνεται αφενόσ να τονώςει την χρόςη των νϋων τεχνολογιών ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ
οικονομικόσ και κοινωνικόσ ζωόσ τησ χώρασ, καθώσ ειςϋρχονται ςτον παραγωγικό ιςτό
τησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ και αφετϋρου μπορούν να αποτελϋςουν πυρόνεσ γνώςησ
για το οικογενειακό και εργαςιακό περιβϊλλον. Από την ϊλλη πλευρϊ υπϊρχουν
«ακλόνητοι όγκοι», μεγϊλεσ κατηγορύεσ πληθυςμού – ςυνόθωσ μεγαλύτερεσ ηλικύασ και
χαμηλότερου μορφωτικού επιπϋδου - και επιχειρηματιών, που εύναι ξεκϊθαροι «αρνητϋσ»
των ΣΠΕ λόγω τεχνοφοβύασ. Εύναι αυτού που δηλώνουν ςε διϊφορεσ ςχετικϋσ ϋρευνεσ ότι
δεν υπϊρχει κανϋνα κύνητρο ό ενϋργεια ό απόφαςη που θα τουσ ϋκανε να αλλϊξουν την
ϊποψό τουσ για την αναγκαιότητα των ΣΠΕ. Ωρα αποτελούν το πλϋον δύςκολο τμόμα των
πολιτών να προςελκυςτεύ.
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Προςδιοριςτικόσ παρϊγοντασ το μϋγεθοσ των επιχειρόςεων
Ειδικϊ ςτο χώρο των επιχειρόςεων ϋνασ ςημαντικόσ προςδιοριςτικόσ παρϊγοντασ
υιοθϋτηςησ και χρόςησ των τεχνολογιών εύναι το μϋγεθοσ τησ επιχεύρηςησ:

οι

μεγαλύτερεσ επιχειρόςεισ εύναι ςυνόθωσ πιο πιθανόν να ϋχουν υιοθετόςει ςε κϊποιο
βαθμό τισ ΣΠΕ, ωςτόςο το μεγϊλο πλόθοσ των μικρών επιχειρόςεων δεύχνει πιο
διςτακτικό. Ωλλωςτε εύναι πιθανότερο οι μικρϋσ επιχειρόςεισ να πϊςχουν και από την
ϋλλειψη ειδικευμϋνου προςωπικού που να εύναι ςε θϋςη να αξιοποιόςει τισ νϋεσ
τεχνολογύεσ με αποτϋλεςμα να προκύπτουν πρόςθετεσ ανϊγκεσ εκπαύδευςησ /
κατϊρτιςησ, το κόςτοσ των οπούων ενδεχομϋνωσ να λειτουργεύ αποτρεπτικϊ. Ψςτόςο το
γεγονόσ όμωσ ότι ςχεδόν το 100% των μεγϊλων επιχειρόςεων εύναι ςυνδεδεμϋνο ςτο
Διαδύκτυο και ϋνα μεγϊλο μϋροσ αυτών υιοθετεύ ςταδιακϊ κϊποια εργαλεύα του
ηλεκτρονικού επιχειρεύν εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικό ςε δύο επύπεδα: καταρχϊσ, ςτισ
μεγϊλεσ επιχειρόςεισ τησ χώρασ εργϊζεται μεγϊλο τμόμα τησ απαςχόληςησ, κϊτι που
ςημαύνει ότι ϋνα μεγϊλο τμόμα των εργαζομϋνων ϋρχονται ςε επαφό με την τεχνολογύα,
μϋςα από την εργαςύα του. ε δεύτερο επύπεδο, οι μεγϊλεσ επιχειρόςεισ λειτουργούν ωσ
πόλοι ΣΠΕ που αναγκϊζουν το πλόθοσ των μικρότερων επιχειρόςεων, οι οπούεσ
λειτουργούν ςτα όρια τησ παραγωγικόσ τουσ αλυςύδασ ωσ προμηθευτϋσ ό ωσ πελϊτεσ, να
ςυμπορευτούν με τουσ ιςχυρούσ πελϊτεσ τουσ. Όςο δηλαδό οι μεγϊλεσ επιχειρόςεισ τησ
χώρασ γύνονται εντατικότεροι χρόςτεσ ΣΠΕ και κατ΄ επϋκταςη ΚΕ, ςταδιακϊ και οι
μικρότερεσ θα πιεςτούν να ακολουθόςουν, με θετικϊ οφϋλη για το ςύνολο τησ οικονομύασ.
Πελϊτεσ χαμηλόσ ωριμότητασ: αδυναμύα αντύληψησ ωφελειών
τα αρνητικϊ ςημεύα τησ χώρασ θα πρϋπει να επιςημανθεύ ότι παρϊ την ευρεύα διϊδοςη
των κινητών τηλεφώνων οι καταναλωτϋσ προώόντων ΣΠΕ εύναι ακόμα περιοριςμϋνοι,
παρϊ τισ μειώςεισ κόςτουσ ςύνδεςησ και χρόςησ του διαδικτύου καθώσ και κόςτουσ
απόκτηςησ του ςχετικού εξοπλιςμού τεχνολογύασ. Η τεχνοφοβύα και η πληροφοριακό
κουλτούρα των καταναλωτών, αλλϊ και το επύπεδο οργϊνωςησ των επιχειρόςεων δεν
φαύνεται να βρύςκονται ςε τϋτοιο επύπεδο που να επιτρϋπει να δρϊςει ωσ μοχλόσ
ενδυνϊμωςησ τησ αγορϊσ. Οι χρόςτεσ νϋων τεχνολογιών, καταναλωτϋσ και επιχειρόςεισ,
δεν εύναι εξοικειωμϋνοι επαρκώσ με την τεχνολογύα, ενώ επιπροςθϋτωσ δεν
αντιλαμβϊνονται ορατϊ οφϋλη, ςε βαθμό που οι νϋεσ τεχνολογύεσ να θεωρούνται ακόμα
και περιττό πολυτϋλεια.

Ο δυνητικόσ πελϊτησ δηλαδό δεν δεύχνει διατεθειμϋνοσ να

πληρώςει εύκολα ϊυλεσ αξύεσ, δεν επενδύει εύκολα ςε υπηρεςύεσ, το όφελοσ των οπούων
δεν μπορεύ να μεταφραςτεύ ςε οικονομικό ό ϋςτω ϊλλου τύπου όφελοσ αμϋςωσ. Ωλλωςτε
ο μϋςοσ χρόςτησ και δυνητικόσ πελϊτησ ϋχει - εκ των πραγμϊτων - περιοριςμϋνεσ γνώςεισ
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ςτην Πληροφορικό, δεν αντιλαμβϊνεται τα οφϋλη που μπορούν να προκύψουν από τισ
τυχόν επενδύςεισ του ςε ΣΠΕ και εύναι ϋτςι χαμηλόσ ωριμότητασ: δε «ζητϊ» νϋα καινοτόμα
προώόντα / υπηρεςύεσ, γεγονόσ που οδηγεύ και τον κλϊδο ςε εξαςθϋνιςη τησ προςπϊθειασ
για καινοτομύα.
Ευθύνη των επιχειρόςεων του κλϊδου
Ενδεχομϋνωσ βϋβαια εδώ να προκύπτει και μύα ευθύνη των επιχειρόςεων του κλϊδου ωσ
προσ την επιτυχό προώθηςη των προώόντων / υπηρεςιών τουσ ςτην εγχώρια αγορϊ, η
οπούα μπορεύ να μην ςυνδϋεται αποκλειςτικϊ με την ανταπόκριςη τησ ύδιασ τησ αγορϊσ,
αλλϊ γιατύ ενδεχομϋνωσ τα τυποποιημϋνα προώόντα / υπηρεςύεσ που οι ύδιεσ προςφϋρουν
εύναι δυςανϊλογεσ με το μϋγεθοσ των ελληνικών επιχειρόςεισ και τισ ανϊγκεσ των
ελλόνων

χρηςτών.

Οι επιχειρόςεισ δηλαδό δε θα πρϋπει να προςεγγύζουν τουσ

δυνητικούσ πελϊτεσ με διϊθεςη πώληςησ του ςυςτόματοσ, αλλϊ τησ υπηρεςύασ που αυτό
προςφϋρει. Ενδεχομϋνωσ ςτο παρελθόν η ϋμφαςη ςτο ςύςτημα και την τεχνολογικό του
αρτιότητα να εύχε λειτουργόςει ωσ ϋνα βαθμό θετικϊ ςτην επύτευξη πωλόςεων. Εύναι
όμωσ ςαφϋσ ότι ςόμερα αυτό που πρϋπει να επικοινωνηθεύ εύναι τα απτϊ οφϋλη που η
υιοθϋτηςό του ςυςτόματοσ θα επιφϋρει ςτη ζωό του πολύτη ό τησ επιχεύρηςησ. Η
αποδοτικότητα τησ επϋνδυςησ πρϋπει να ςτοιχειοθετηθεύ ςε όρουσ κόςτουσ,
παραγωγικότητασ, όπωσ και ευκολύασ ςτην καθημερινότητα του πολύτη ό ακόμα και τη
διαςκϋδαςό του, πεδύο που φαύνεται να ςυγκεντρώνει ιςχυρϋσ προοπτικϋσ ανϊπτυξησ.
ύνηθεσ ςφϊλμα ςτο Δημόςιο η μη λειτουργικό

ενςωμϊτωςη των

ςυςτημϊτων
Σα εμπόδια διϊδοςησ των νϋων τεχνολογιών ςτη Δημόςια Διούκηςη ϋχουν – πϋραν από τα
παραπϊνω - επιπρόςθετεσ αδυναμύεσ και αγκυλώςεισ, οριςμϋνεσ από τισ οπούεσ εύναι
ακόμα και νομοθετικϋσ. άςωσ και λόγω τησ ελλιπούσ επύβλεψησ των ϋργων από ειδικούσ
επιςτόμονεσ, φαύνεται να μην δύνεται ϋμφαςη ςτην υπηρεςύα και ςυνόθωσ να γύνεται
μεταφορϊ ϋγγραφων διαδικαςιών ςε ηλεκτρονικό περιβϊλλον (ηλεκτρονικοπούηςη
γραφειοκρατύασ). Η απλό εμφύτευςη ενόσ ςυςτόματοσ ςτο Δημόςιο κινδυνεύει ϋτςι να
«νεκρωθεύ», εφόςον δεν ςυνοδεύεται από οργανωςιακό αλλαγό και μεταςχηματιςμό τησ
ύδιασ τησ υπηρεςύασ. Σαυτόχρονα δε θα πρϋπει να αγνοεύται η περιοριςμϋνη διϊθεςη για
μεγαλύτερη διαφϊνεια και απλοπούηςη διαδικαςιών, καθώσ αυτό ενδεχομϋνωσ να
αντιςτρατεύεται ςυμφϋροντα που ϋχουν αναπτυχθεύ γύρω από τισ υφιςτϊμενεσ
διαδικαςύεσ.
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τόχευςη πολιτικών ςτην ϊρςη αυτών των εμποδύων
ε κϊθε περύπτωςη πϊντωσ, κϊθε καθυςτϋρηςη ςτην υλοπούηςη των απαραύτητων
επενδύςεων αποτελεύ πρόςκομμα τόςο για την ανϊπτυξη υπηρεςιών-εφαρμογών ΚΕ, όςο
και για την πρόςβαςη ςε αυτϋσ από τουσ δυνητικούσ χρόςτεσ, ιδιώτεσ, επιχειρόςεισ και
τον κρατικό μηχανιςμό. Ψςτόςο, καθύςταται ςαφϋσ ότι η επιτϊχυνςη τησ διεύςδυςησ των
νϋων τεχνολογιών, εφόςον ςυντελεςτεύ, θα προλειϊνει το ϋδαφοσ και θα αποτελϋςει το
υπόβαθρο για τη δυνατότητα εφαρμογόσ μιασ πλειϊδασ υπηρεςιών-εφαρμογών ΚΕ, οι
οπούεσ ςτην τρϋχουςα κατϊςταςη δεν εύναι υλοποιόςιμεσ και ωσ εκ τούτου εύναι δύςκολο
να γύνουν αιςθητϊ-κατανοητϊ τα αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ τουσ. (βλ. αναλυτικότερα
το κεφϊλαιο των πολιτικών).
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Πύνακασ 6: Εξϋλιξη δεικτών διϊχυςησ και χρόςησ ΣΠΕ
2004

2005

2006

2007

2008

2009

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

9,0

81,3

12,0

83,3

18,0

86,0

86,3

91,1

88,0

92,2

91,0

94,0

0,0

64,0

10,0

69,2

50,0

71,0

55,0

75,5

60,0

79,7

1,4

12,1

4,4

15,3

9,1

19,2

13,4

21,8

17,0

24,8

0,0

14,3

9,7

22,5

30,0

39,0

43,7

57,9

100,0

Broadband
Total DSL coverage (as % of total population)
DSL coverage in rural areas (as % of total population)
Broadband penetration (as % of population)

0,5

8,1

Speed - % of broadband subscriptions above 2 Mbps
3G+ coverage (as % of total population)

89,0

% of households with an internet connection

17,0

33,9

22,0

43,3

23,0

46,6

25,0

51,9

31,0

57,8

38,0

65,0

% of households with a broadband connection

0,0

11,0

1,0

22,3

4,0

29,8

7,0

40,0

22,0

47,2

33,0

56,0

% of enterprises with a (fixed) broadband access

21,0

46,3

44,0

60,9

58,0

69,6

72,0

74,5

71,0

78,7

84,0

83,0

0,0

1,0

1,0

2,3

1,0

3,1

1,0

4,0

1,0

8,6

3,0

11,2

3,0

17,0

% of pop. using a mobile phone via UMTS (3G) to access
the Internet
% of pop. using a laptop via wireless connect. away from
home/work to access the inter.
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

17,0

36,0

18,0

43,8

23,0

46,4

28,0

51,7

33,0

56,4

38,0

60,0

9,0

22,6

11,0

29,6

13,0

32,8

19,0

38,3

23,0

43,0

27,0

48,0

73,0

44,8

65,0

42,9

62,0

38,4

56,0

33,8

53,0

30,0

17,0

37,6

23,0

40,9

28,0

45,1

31,0

49,1

33,0

51,0

4,0

10,2

9,0

20,0

Internet Usage
% pop. who are regular internet users (using the
internet at least once a week)
% pop. who are frequent internet users (using the
internet every day or almost every day)
% population who have never used the internet
Take up of internet services (as % of population)
looking for information about goods and services

14,0

30,1

uploading self-created content
reading online newspapers/magazines

11,0

18,7

9,0

22,0

14,0

23,6

16,0

25,2

19,0

30,8

21,0

31,0

internet banking

1,0

16,2

1,0

21,3

2,0

23,4

4,0

27,2

5,0

30,9

5,0

32,0

19,0

26,0

playing or downloading games, images, films or music
seeking health information on injury, disease or

11,0

15,0

6,0

14,6

2,0

16,2

6,0

18,6

8,0

22,6

10,0

25,9

15,0

33,0

2,0

8,0

2,0

9,8

4,0

10,7

5,0

11,1

5,0

12,1

6,0

15,0

nutrition
looking for a job or sending a job application
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2004
GR

EU27

2005
GR

EU27

2006
GR

EU27

2007

2008

2009

GR

EU27

GR

EU27

GR

EU27

doing an online course

2,0

3,1

2,0

3,5

2,0

4,0

looking for information about education, training or

12,0

12,0

24,0

13,0

course offers
e-Government Indicators
% basic public services for citizens fully available online

18,0

30,2

17,0

38,3

33,0

51,4

33,0

66,0

% basic public services for enterprises fully available

50,0

58,5

50,0

68,0

63,0

72,0

63,0

86,0

8,0

20,9

9,0

25,3

12,0

28,8

12,0

30,0

4,0

13,0

online
% of population using e-Government services

7,0

23,0

% of population using e-Government services for

2,0

5,0

10,0

27,9

4,0

returning filled in forms
% of enterprises using e-Government services

77,0

59,2

81,0

63,7

84,0

67,0

82,0

70,3

78,0

74,1

81,0

71,0

% of enterprises using e-Government services for

45,0

31,8

56,0

38,5

76,0

44,0

77,0

49,1

62,0

53,6

61,0

55,0

10,0

37,0

returning filled in forms
e-Commerce
% pop. ordering goods or services for private use

5,0

8,0

9,0

23

2004
GR

EU27

2005
GR

EU27

2006
GR

EU27

2007
GR

EU27

% pop. ordering goods or services from sellers from

2008
GR

EU27

3,0

2009
GR

EU27

4,0

8,0

1,0

10,0

1,0

10,0

others EU countries
% pop. selling goods and services (e.g. via auctions)

0,0

% pop. ordering or buying online content

2,0

1,0

1,0

e-Commerce as % of total turnover of enterprises

2,0

7,0

2,0

6,2

3,0

7,7

2,0

8,5

3,0

10,8

13,0

% enterprises purchasing online

14,0

20,0

14,0

19,5

11,0

23,1

8,0

23,7

9,0

22,4

24,0

% enterprises selling online

6,0

11,7

7,0

11,8

7,0

12,9

6,0

13,2

6,0

13,0

6,0

12,0

46,0

38,0

41,0

72,0

61,0

71,0

eBusiness: % of enterprises
using applications for integrating internal business
processes (all enterprises)
using applications for integrating internal business
processes (large enterprises)
exchanging automatically business documents with

20,0

26,6

18,0

26,0

15,0

21,3

12,0

23,0

customers/suppliers
sending/receiving e-invoices

10,0

24

2004
GR
sharing

information

electronically

EU27

2005
GR

EU27

2006
GR

EU27

2007
GR

EU27

with

2008

2009

GR

EU27

GR

EU27

21,0

18,1

12,0

15,0

15,0

15,8

16,0

17,0

customers/suppliers on Supply Chain Manag.
using analytical Customer Relation Manag.

15,0

15,5

Indicators on the ICT sector, ICT skills and R&D
ICT sector share of total GDP

3,1

5,0

4,8

5,2

5,0

ICT sector share of total employment

1,5

2,7

2,9

3,0

2,7

ICT R&D expenditure by the business sector, as % of GDP

0,1

0,2

0,1

0,3

ICT R&D expenditure by the business sector, as % of

54,5

24,9

36,1

25,8

% of ICT exports on total exports

1,2

9,9

1,0

10,3

2,0

2,1

% of ICT imports on total imports

4,7

10,6

4,2

10,7

5,8

5,5

% of persons employed with ICT user skills.

12,1

18,4

12,3

18,0

13,0

18,3

12,7

18,6

12,9

18,7

12,9

18,4

% of persons employed with ICT specialist skills

2,4

3,1

2,2

3,0

2,1

3,0

2,2

3,1

2,0

3,2

2,0

3,2

0,3
35,7

36,2

25,0

total R&D expenditure

Πθγι: Επεξεργαςία τοιχείων European Commission (2010), (2009) -“Europe’s Digital Competitiveness Report, ICT Country Profiles” Vol II
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΨΡΗΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΨΝ ΣΠΕ /ΚΕ
ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΟΣΗΣΑ

Στο κεφϊλαιο αυτό γύνεται βιβλιογραφικό επιςκόπηςη του ρόλου των ΤΠΕ και
ειδικότερα τησ ΚΕ ςτην παραγωγικότητα των επιχειρόςεων και ςτην οικονομικό
ανϊπτυξη των χωρών. Αναδεικνύεται ϋτςι ο καθοριςτικόσ ρόλοσ τησ λειτουργικόσ
ενςωμϊτωςόσ

τουσ

ςτη

βελτύωςη

τησ

ανταγωνιςτικότητασ

και

τησ

αποτελεςματικότητασ τουσ

Η εκτύμηςη τησ επύδραςησ τησ παραγωγόσ και χρόςησ των ΣΠΕ ςτην οικονομικό
μεγϋθυνςη και ςτην παραγωγικότητα, αποτελεύ αντικεύμενο ενόσ διευρυνόμενου
αριθμού μελετών την τελευταύα δεκαετύα. Οι ϋρευνεσ που προςπαθούν να αποτιμόςουν
τα αποτελϋςματα ςε όρουσ παραγωγικότητασ, παρουςιϊζουν μεγϊλη ποικιλομορφύα
κυρύωσ ωσ προσ την οικονομικό μονϊδα ςτην οπούα επιχειρεύται αυτϊ να υπολογιςτούν,
δηλαδό ςτο μϊκρο επύπεδο (οικονομύα), μϋςο επύπεδο (κλϊδοσ), ό μύκρο επύπεδο
(επιχεύρηςη). Παρϊλληλα, ςχετικό διαφοροπούηςη μεταξύ των μελετών παρατηρεύται
ωσ προσ το θεωρητικό υπόβαθρο και ωσ εκ τούτου ωσ προσ το οικονομετρικό
υπόδειγμα βϊςει του οπούου μετρώνται οι επιδρϊςεισ των ΣΠΕ5. Βαςικό εύρημα τησ
μεγϊλησ πλειοψηφύασ των ερευνών εύναι η κατϊρριψη του λεγόμενου «Παρϊδοξου του
Solow» (Solow R., 1987), το οπούο αποδύδεται ςτην πολύ χαμηλό αναλογύα του
κεφαλαύου ςε ΣΠΕ ωσ προσ το ςυνολικό κεφϊλαιο κατϊ την χρονικό περύοδο που
καλύπτει η ϋρευνϊ του, γεγονόσ που δεν επϋτρεπε τη ςημαντικό επύδραςη των ΣΠΕ
ςτην οικονομικό μεγϋθυνςη.
ύμφωνα με τισ πλϋον ϋγκυρεσ θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ, η ςυνειςφορϊ των ΣΠΕ ςτην
οικονομικό μεγϋθυνςη μπορεύ να θεωρηθεύ ότι προϋρχεται από τρεισ διακριτϋσ
κατευθύνςεισ (Jalava, J. – Pohjola, Μ., 2005):
α) πρωτογενώσ, μϋςω τησ προςτιθϋμενησ αξύασ παραγωγόσ από τουσ κλϊδουσ που
δραςτηριοποιούνται ςτην παραγωγό προώόντων και υπηρεςιών ΣΠΕ,

Για εκτεταμϋνη αναςκόπηςη τησ ςχετικόσ βιβλιογραφύασ ςτουσ Draca, M., Sadun, R. και Van
Reenen, J. (2006)
5
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β) δευτερογενώσ από τη χρηςιμοπούηςη των υπηρεςιών ΣΠΕ ωσ παραγωγικών
ειςροών ςτην παραγωγό των υπόλοιπων κλϊδων τησ οικονομύασ και
γ) πολλαπλαςιαςτικϊ από τη ςυμβολό των ΣΠΕ ςτη ςυνολικό παραγωγικότητα των
ςυντελεςτών που χρηςιμοποιούνται ςτην παραγωγικό διαδικαςύα (multi-factor
productivity).
ε ότι αφορϊ ειδικότερα την επύδραςη ςτην παραγωγικότητα τησ εργαςύασ, προκύπτει
όφελοσ:
α) από τισ μεταβολϋσ ςτο μϋγεθοσ των υπηρεςιών ΣΠΕ που χρηςιμοποιούνται από
κϊθε μονϊδα εργαςύασ,
β) από την επύδραςη του ύψουσ των υπηρεςιών ΣΠΕ ςτη χρόςη υπηρεςιών των
υπόλοιπων ειδών κεφαλαύου
γ) από τη βελτύωςη τησ ποιότητασ τησ εργαςύασ εξαιτύασ τησ χρόςησ ΣΠΕ και
δ) από το ςυνδυαςτικό αποτϋλεςμα των τριών αυτών παραγόντων ςτη ςυνολικό
παραγωγικότητα εξαιτύασ των προηγούμενων μεταβολών, που με τη ςειρϊ τησ
επύςησ επηρεϊζει την παραγωγικότητα τησ εργαςύασ.
Οι ςχετικϋσ εκτιμόςεισ των Jalava, J. – Pohjola, Μ. (2005) για την Υινλανδικό οικονομύα
την περύοδο 1995-2002 καταλόγουν ςε ςημαντικό θετικό ςυνειςφορϊ των ΣΠΕ, ςτην
οικονομικό

ανϊπτυξη,

μϋςω

των

τριών

κατευθύνςεων που αναλύθηκαν παραπϊνω, ςτην
από

κοινού

παραγωγικότητα

παραγωγικότητα
τησ

εργαςύασ.

και

ςτην

Επιπλϋον,

οι

εκτιμόςεισ τουσ για τη ςυμβολό των υπηρεςιών ΣΠΕ

Κομβικόσ ο ρόλοσ των ΤΠΕ
ςτην οικονομικό
μεγϋθυνςη των 7 πλϋον
ανεπτυγμϋνων χωρών

ςτο ΑΕΠ από τη χρόςη τουσ ωσ παραγωγικών
ειςροών ςτο προώόν κλϊδων εκτόσ του τομϋα ΣΠΕ, επαληθεύουν προγενϋςτερεσ
εκτιμόςεισ, όπωσ των Timmer, M., Ypma, G. και Van Ark, B. (2003) για την Υινλανδικό
οικονομύα.
Εξϊλλου, κομβικό ρόλο διαδραμϊτιςαν οι ΣΠΕ ςτην

Διπλϊςιεσ οι ευνοώκϋσ
επενϋργειεσ των ΤΠΕ
(1995-2001) ςε ςχϋςη με
προηγούμενη επταετύα

οικονομικό μεγϋθυνςη των 7 πλϋον ανεπτυγμϋνων
χωρών την περύοδο 1980-2001, με τισ ευνοώκϋσ
επενϋργειεσ τουσ ςτην οικονομικό δραςτηριότητα
να

ενιςχύονται

ιδιαύτερα,

ςχεδόν

να

διπλαςιϊζονται, ςτην επταετύα 1995-2001 ϋναντι των αντύςτοιχων ςτο διϊςτημα 1989-
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1995 (Jorgenson, D.W. (2006)). Μϊλιςτα ςτον Καναδϊ, ςτο Ην. Βαςύλειο και ςτην
Ιαπωνύα, το μερύδιο των ΣΠΕ ςτην αύξηςη του ΑΕΠ ξεπϋραςε αυτό όλων των
υπόλοιπων κατηγοριών κεφαλαύου. Διαχρονικϊ υψηλότερη ςυμβολό των ΣΠΕ ωσ
παραγωγικών ειςροών ςτη ςυνολικό παραγωγικότητα, ςε ςύγκριςη με το λοιπό
ςχηματιςμό κεφαλαύου, ςημειώθηκε ςτη Γαλλύα, ςτο Ην. Βαςύλειο και ςτην Ιταλύα, που
επεκτϊθηκε ςτισ υπόλοιπεσ χώρεσ-μϋλη του G7 πλην του Καναδϊ ςτο διϊςτημα 19952001. Σϋλοσ, ςε ό,τι αφορϊ την παραγωγικότητα τησ εργαςύασ, οι υπηρεςύεσ ΣΠΕ ανϊ
μονϊδα εργαςύασ αποτελούν τη βαςικό αιτύα τησ μεγϋθυνςησ την ύδια χρονικό περύοδο
ςτισ ΗΠΑ και ςτον Καναδϊ, θϋςη που κατϋχει η επύδραςη των ΣΠΕ ςτη ςυνολικό
παραγωγικότητα ςτο Ην. Βαςύλειο, ςτη Γαλλύα και ςτην Ιαπωνύα. Ϊπονται ςε
ςπουδαιότητα παρϊγοντεσ όπωσ η ποιότητα τησ εργαςύασ, η επϋκταςη του υπόλοιπου
κεφαλαιακού εξοπλιςμού και η επύδραςό του ςτη ςυνολικό παραγωγικότητα. Η
διεύρυνςη των κατϊ κεφαλό υπηρεςιών ΣΠΕ ςυγκαταλϋγεται ςτο ςύνολο των ετών
1980-2001 μεταξύ των δύο ςημαντικότερων παραγόντων που βελτύωςαν την
παραγωγικότητα τησ εργαςύασ ςτισ ΗΠΑ και ςτον Καναδϊ.
Θετικϋσ ςυνϋπειεσ για την οικονομικό μεγϋθυνςη ϋχουν προκύψει και από τον
υπολογιςμό επιδρϊςεων κατηγοριών κεφαλαύου που υπϊγονται ςτα προώόνταυπηρεςύεσ ΣΠΕ, όπωσ η κινητό τηλεφωνύα. ύμφωνα με τουσ Waverman, L., Meschi,
M. και Fuss, M. (2005), η ελαςτικότητα του κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ ωσ προσ τη
διεύςδυςη τησ κινητόσ τηλεφωνύασ εύναι ςτατιςτικϊ ςημαντικό και φθϊνει το
0,03 ςτισ ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ, ενώ ςτισ αναπτυςςόμενεσ εύναι διπλϊςια, τησ
τϊξησ του 0,066. Η οικονομικό ερμηνεύα αυτού του αποτελϋςματοσ εύναι ότι μια
ετόςια αύξηςη των ςυςκευών κινητόσ τηλεφωνύασ κατϊ 5% θα επιτϊχυνε κατϊ
0,15% την κατϊ κεφαλόν οικονομικό μεγϋθυνςη ςε μια ανεπτυγμϋνη χώρα και
κατϊ 0,3% ςε μια αναπτυςςόμενη
Οι επιδρϊςεισ τησ ανϊπτυξησ των τηλεπικοινωνιών και ευρύτερα των ΣΠΕ ςτο προώόν
των επιχειρόςεων ανιχνεύονται από τον Stiroh, K.J. (2004). τη βϋλτιςτη μεταξύ ϊλλων
κατϊ τον Stiroh εξειδύκευςη του υποδεύγματόσ του για τη ςχϋςη ανϊμεςα ςτο ύψοσ του
προώόντοσ μιασ επιχεύρηςησ και τουσ βαςικούσ προςδιοριςτικούσ του παρϊγοντεσ, η
ελαςτικότητα τησ αξύασ παραγωγόσ ωσ προσ τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό φθϊνει
το 0,03 και ωσ προσ το hardware το 0,04. Αυτϋσ οι εκτιμόςεισ, ςε ςυνδυαςμό με το ότι η
αναλογύα των δύο κατηγοριών κεφαλαύου ςτο μϋςα ϋςοδα των επιχειρόςεων
εκτιμόθηκε χαμηλότερη των ελαςτικοτότων τουσ, ςτο 0,009 και 0,013 αντύςτοιχα,
Η ελαςτικότητα ενόσ μεγϋθουσ ωσ προσ κϊποιο ϊλλο, ορύζεται από το λόγο τησ ποςοςτιαύασ
μεταβολόσ του πρώτου μεγϋθουσ εξαιτύασ μιασ μεταβολόσ ςτο δεύτερο.
6
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ςυνεπϊγονται δεδομϋνων των βαςικών υποθϋςεων του υποδεύγματοσ (ανταγωνιςτικϋσ
αγορϋσ-ςταθερϋσ αποδόςεισ κλύμακασ), ότι αμφότερεσ οι κατηγορύεσ κεφαλαύου
παρουςιϊζουν «υπερβϊλλουςεσ αποδόςεισ» (excess returns).
Σα ευρόματα του Stiroh για τη ςυμβολό των ΣΠΕ ςτην παραγωγό, που αφορούν ςτισ
αμερικϊνικεσ επιχειρόςεισ, επιβεβαιώνει ο Hempell, Σ. (2005) για τισ επιχειρόςεισ
υπηρεςιών ςτη Γερμανύα. O Hempell εκτιμϊ την ελαςτικότητα του προώόντοσ ωσ
προσ το ςυνολικό κεφϊλαιο ςε ΣΠΕ ελαφρϊ
χαμηλότερη από τον Stiroh (0,06 ϋναντι
περύπου 0,07). Δεδομϋνου του μεριδύου του
κεφαλαύου ΣΠΕ ςτο προώόν των γερμανικών

Θετικϋσ οι ςυνϋπειεσ για την
οικονομικό μεγϋθυνςη από
την κινητό τηλεφωνύα

επιχειρόςεων υπηρεςιών (6,2%), η εκτιμώμενη
ελαςτικότητα αντανακλϊ την ύπαρξη αυξουςών αποδόςεων από τη χρόςη ΣΠΕ: κϊθε
ευρώ που επενδύεται ςε ΣΠΕ ϋχει απόδοςη 1,96 ευρώ. Αφαιρώντασ ωςτόςο το
κόςτοσ χρόςησ των ΣΠΕ, που ςύμφωνα με το Hempell φτϊνει το 40% τησ αξύασ των
ΣΠΕ, καθώσ και τισ ςυνοδευτικϋσ δαπϊνεσ για την προςαρμογό τουσ ςτη λειτουργύα τησ
επιχεύρηςησ, όπωσ το κόςτοσ εκπαύδευςησ όςων τισ χρηςιμοποιούν, οι εναπομεύναςεσ
αποδόςεισ εύναι πολύ χαμηλότερεσ. Η ςυμπερύληψη τησ ποιότητασ του εργατικού
δυναμικού ςτουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την παραγωγό μιασ επιχεύρηςησ,
αποδυναμώνει ελαφρϊ την – υψηλό – ςυμβολό τησ εργαςύασ ςε αυτό, αυξϊνοντασ
ωςτόςο την επύδραςη των ΣΠΕ ςτο προώόν, ενώ αμετϊβλητη παραμϋνει η ςυνειςφορϊ
των

υπόλοιπων

κατηγοριών

κεφαλαύου.

Ιδιαύτερα

ςημαντικό

εκτιμϊται

η

αλληλεπύδραςη μεταξύ ΣΠΕ και εργαζόμενων με υψηλϋσ εργαςιακϋσ ικανότητεσ.
Οι ϋρευνεσ ςε κλαδικό επύπεδο για το ρόλο που διαδραματύζουν ςυνολικϊ και κατϊ εύδοσ
οι ΣΠΕ ςτην παραγωγικό διαδικαςύα, παρϊ τη ςυνεπαγόμενη δυςκολύα για την ϊντληςη
ςτοιχεύων, πολλαπλαςιϊζονται με γοργούσ ρυθμούσ, και περιλαμβϊνουν πλϋον αρκετϋσ
χώρεσ. Ενδεικτικϊ, η μελϋτη των Crepon, Β. & Heckel, Σ. (2002), που αφορϊ γαλλικϋσ
επιχειρόςεισ, κατϋληξε ςτο αποτϋλεςμα ότι από τη μϋςη ετόςια ϊνοδο του προώόντοσ
των επιχειρόςεων κατϊ 2,6% το ϋτοσ κατϊ την περύοδο τησ ϋρευνασ, 0,7 ποςοςτιαύεσ
μονϊδεσ προόλθαν από τισ ΣΠΕ, με την επιμϋρουσ ςυμβολό από το προώόν των κλϊδων
παραγωγόσ ΣΠΕ και από τη χρηςιμοπούηςό τησ ωσ παραγωγικό ειςροό να εύναι 0,4 και
0,3 μονϊδεσ αντύςτοιχα. Οι ερευνητϋσ υπολόγιςαν επύςησ ότι οι ΣΠΕ ςυγκρϊτηςαν
την ϊνοδο του κόςτουσ παραγωγόσ κατϊ μϋςο όρο κατϊ 0,7 ποςοςτιαύεσ
μονϊδεσ ετηςύωσ, περιορύζοντϊσ τη ςτο 1,4%.
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Η επύδραςη τησ χρόςησ προώόντων-υπηρεςιών ΣΠΕ ϋχει θετικό αντύκτυπο ςτο προώόν
και ςτην παραγωγικότητα του δημόςιου τομϋα. Ο όμιλοσ επιχειρόςεων Telstra
διεξόγαγε το 2009 ςτην Αυςτραλύα ϋρευνα για τουσ
παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την παραγωγικότητα
και την αποτελεςματικότητα των κυβερνητικών
υπηρεςιών και των κρατικών οργανιςμών. Μεταξύ
αυτών

των

παραγόντων,

την

πρώτη

Οι επιχειρόςεισ ςτην
Αυςτραλύα ….

θϋςη

καταλαμβϊνουν οι επενδύςεισ ςε τεχνολογύεσ πληροφορικόσ και επικοινωνιών, όπωσ
εκτιμϊται από το 55% των δημόςιων οργανιςμών. Ϊπονται ςε ςημαςύα για τη
βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ οι επενδύςεισ ςε βελτύωςη διαδικαςιών (43% θετικϋσ
κρύςεισ) και ςε εκπαύδευςη προςωπικού (42%) κλπ. Οι ςτατιςτικϋσ αρχϋσ και οι
αντύςτοιχεσ διευθύνςεισ δημόςιων οργανιςμών θεωρούν ςε ποςοςτό 65% ότι ο
εξοπλιςμόσ τουσ με ΣΠΕ ενύςχυςε την παραγωγικότητϊ τουσ, αξιολόγηςη που εύναι η
πλϋον θετικό μεταξύ των βαςικών κατηγοριών φορϋων που υπϊγονται ςτο κρϊτοσ. Η
ςυμβολό των ΣΠΕ ςτην παραγωγικότητα κρύνεται

…. εκτιμούν ότι οι ΤΠΕ
επιδρούν θετικϊ ςτο προώόν
και ςτην παραγωγικότητα

ωσ ιδιαύτερα ενιςχυτικό και ςτισ υπόλοιπεσ
κατηγορύεσ: από το 62% των τοπικών αρχών, το
60% των υπηρεςιών τησ κεντρικόσ κυβϋρνηςησ και
το 52% των ομοςπονδιακών αρχών.

ε ό,τι αφορϊ τισ επιμϋρουσ κατηγορύεσ επενδύςεων ςε ΣΠΕ, οι δαπϊνεσ για πρόςβαςη
ςε ευρυζωνικό internet και δύκτυο IP κρύνονται ωσ οι πλϋον επωφελεύσ για την
παραγωγικότητα, με 54% των υπηρεςιών του δημοςύου να δηλώνουν πωσ οι
ςυγκεκριμϋνεσ υποδομϋσ οδόγηςαν ςτην τόνωςό τησ. Ακολουθούν ςε απόςταςη οι
επενδύςεισ για τη ςυγχώνευςη χώρου αποθόκευςησ δεδομϋνων ςε λιγότερα ό ςε ϋνα
site (40%) και η χρόςη υποδομών IT για τη δημιουργύα πλατφόρμασ αρχεύων εικόνασ
και όχου (30%). Οι επενδύςεισ ςε ΣΠΕ ςυγκαταλϋγονται και ςτισ κυριότερεσ
επενδυτικϋσ προτεραιότητεσ του δημόςιου τομϋα για το μϋλλον. Θα εςτιαςτούν κατϊ
κύριο λόγο ςτην βελτύωςη των ικανοτότων των μϋςα από την αξιοπούηςη υψηλότερων
ταχυτότων

διαδικτύου

και

ευρύτερησ

κϊλυψησ,

αλλϊ

και

ςτην

υποδομό

πραγματοπούηςησ videoconferencing. ε αντύθεςη με το παρελθόν, τα υψηλότερα
ποςοςτϊ υλοπούηςόσ τουσ ςτο μϋλλον αναμϋνεται να παρουςιϊςουν οι τοπικϋσ αρχϋσ,
καθώσ 72% των αυτοδιοικητικών οργανιςμών δόλωςαν πρόθεςη επϋνδυςησ ςε ΣΠΕ,
ενώ τα προςκόμματα για την πραγματοπούηςη επενδύςεων ΣΠΕ εντοπύζονται ςτο
κόςτοσ τουσ από το 55% των απαντόςεων και δευτερευόντωσ, ςτην πολυπλοκότητα
τησ διαχεύριςησ των εργαςιακών αλλαγών που επιφϋρει η ειςαγωγό ΣΠΕ (37%).
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Η ειςαγωγό των ΣΠΕ ςτον τρόπο οργϊνωςησ και παροχόσ υπηρεςιών του δημόςιου
τομϋα, πϋραν του πολύ θετικού αντύκτυπου που ϋχει ςτην παραγωγικότητϊ του,
παρουςιϊζει εξωτερικότητεσ ςτη λειτουργύα του ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ. Αυτϋσ
αντανακλώνται ςτον περιοριςμό του απαιτούμενου χρόνου και κόςτουσ για την
πραγματοπούηςη των ςυνηθιςμϋνων ςυναλλαγών των επιχειρόςεων με το κρϊτοσ,
μϋςω πχ. των υπηρεςιών e-Government, ςτην εξϊλειψη των κρουςμϊτων διαφθορϊσ
που εκδηλώνονται κατϊ την ϊμεςη επαφό των επιχειρόςεων με ςτελϋχη τησ δημόςιασ
διούκηςησ, και ςυνεπώσ τησ επιβϊρυνςησ που ςυνεπϊγονται για αυτϋσ, ςτην επιτϊχυνςη
τυπικών διαδικαςιών (διαγωνιςμού, παραχωρόςεισ αδειών κλπ.). Ψσ αποτϋλεςμα των
παραπϊνω αλλαγών ςτο δημόςιο τομϋα, διευκολύνεται/επιταχύνεται η λειτουργύα των
επιχειρόςεων, αυξϊνεται η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητϊ τουσ. ύμφωνα με
ςχετικό ϋρευνα του London School of Economics (2010), η ςυςχϋτιςη τησ ϋνταςησ
χρόςησ ΣΠΕ από τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ με τη χρηςιμοπούηςη εφαρμογών eGovernment από τισ επιχειρόςεισ εύναι ιδιαύτερα υψηλό ςε δεύγμα 13 ευρωπαώκών
χωρών7.
Από την ϊλλη πλευρϊ, καθώσ η επϋκταςη των δημόςιων δαπανών ςε ΣΠΕ δημιουργεύ
παρϊλληλα την ανϊγκη πραγματοπούηςησ υψηλότερων εςόδων από το κρϊτοσ, πρϋπει
να αφαιρούνται από τα όποια οφϋλη για τισ επιχειρόςεισ, οι επιπτώςεισ τησ
επιβεβλημϋνησ φορολογύασ για την κϊλυψη του κόςτουσ των ΣΠΕ ςτο δημόςιο τομϋα
που αυτϋσ καταβϊλλουν. Επιπρόςθετα, η επενδυτικό-επεκτατικό δραςτηριότητα του
δημόςιου τομϋα εύναι πολύ πιθανό να επιφϋρει οριςμϋνησ ϋκταςησ εκτόπιςη (crowding
out) του ιδιωτικού τομϋα, με αλυςιδωτό αρνητικό επύδραςη ςτο προώόν του, και
ςυνεπώσ ςτα φορολογικϊ ϋςοδα του κρϊτουσ. Σην κατεύθυνςη και την ϋνταςη
ποικύλων επιδρϊςεων από την υιοθϋτηςη των ΣΠΕ ςτο δημόςιο τομϋα ςτην παραγωγό
των επιχειρόςεων επιχειρεύ να ποςοτικοποιόςει η προαναφερθεύςα ϋρευνα του LSE με
την εκτύμηςη οικονομετρικόσ εξύςωςησ. Η ςυνδυαςμϋνη επύδραςη τησ ϋνταςησ χρόςησ
ΣΠΕ ςτο δημόςιο τομϋα και τησ ϋνταςησ χρόςησ τουσ ςε επύπεδο επιχεύρηςησ ςτισ
πωλόςεισ ανϊ εργαζόμενο εκτιμόθηκε θετικό. Όμωσ, το μϋγεθοσ τησ επύδραςησ δεν εύναι
ιδιαύτερα μεγϊλο (ελαςτικότητα ωσ προσ τη ςυνδυαςμϋνη ϋνταςη χρόςησ ΣΠΕ: 0,02),
ενώ η ςτατιςτικό ςημαντικότητϊ τησ εύναι οριακό. Η ενςωμϊτωςη τησ ςυγκεκριμϋνησ
επύδραςησ ςτην αλγεβρικό ςχϋςη ανϊμεςα ςτισ πωλόςεισ ανϊ εργαζόμενο και ςτουσ
προςδιοριςτικούσ τουσ παρϊγοντεσ, εξαςθενεύ ελαφρϊ τη μεμονωμϋνη επύδραςη των
εταιρικού κεφαλαύου ΣΠΕ ςτισ πωλόςεισ (από το 0,16 ςτο 0,14 η ςχετικό
Αυςτρύα, Γαλλύα, Γερμανύα, Δανύα, Ελβετύα, Ιταλύα, Μεγϊλη Βρετανύα, Νορβηγύα, Ολλανδύα,
Πολωνύα, ουηδύα και Υινλανδύα.
7

32

ελαςτικότητϊ). Αυτό η εξϋλιξη εύναι όμωσ αναμενόμενη, καθώσ τμόμα τησ ώθηςησ ςτισ
πωλόςεισ εξαιτύασ των ΣΠΕ ςε επύπεδο επιχεύρηςησ διοχετεύεται πλϋον μϋςω τησ
αλληλόδραςόσ τουσ με τισ ΣΠΕ του δημοςύου. τατιςτικϊ αςόμαντη εύναι η από κοινού
επύδραςη τησ εξϋλιξησ των ΣΠΕ ςτο δημόςιο τομϋα και του κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ,
αποτϋλεςμα που αποτελεύ ϋνδειξη τησ μη ύπαρξησ crowding out από τισ επενδύςεισ ςε
ΣΠΕ του δημόςιου τομϋα ςτο προώόν των ιδιωτικών επιχειρόςεων.
Δυνατότητεσ αύξηςησ τησ αποδοτικότητασ του δημόςιου τομϋα, βελτύωςησ των
υπηρεςιών που προςφϋρει ςτισ επιχειρόςεισ και τουσ ιδιώτεσ προκύπτουν από ϋνα
μικρό ςύνολο δημοςιευμϋνων ερευνών που εξετϊζουν την υιοθϋτηςη εφαρμογών ΣΠΕ
από υπηρεςύεσ του ελληνικού κρϊτουσ. Οι Costopoulou, C., Ntaliani, M. και Karetsos, S.
(2008) παρουςιϊζουν δυνητικϋσ εφαρμογϋσ m-Government και πιο ςυγκεκριμϋνα mGovernment to business (mG2B) ςε υποκλϊδουσ του αγροτικού τομϋα (π.χ. δαςοπονύα,
οργανικό γεωργύα) και τα οφϋλη τουσ. Οι εφαρμογϋσ που περιγρϊφονται
αναπτύςςονται ςε λογιςμικϊ περιβϊλλοντα GSM και UMTS και διατύθενται μϋςω SMS. Η
οικονομικό αποτύμηςη των εφαρμογών ϋγινε με ανϊλυςη κόςτουσ-οφϋλουσ,
ςυνεκτιμώντασ τα δεδομϋνα που υφύςτανται και θα δημιουργηθούν ςε πϋντε θεματικϋσ
περιοχϋσ: 1) ςτρατηγικϊ ζητόματα 2) ςχεδιαςμόσ υπηρεςιών 3) ζότηςη των
παρεχόμενων υπηρεςιών 4) διαχεύριςη του ςυςτόματοσ παροχόσ υπηρεςιών και των
υπηρεςιών αυτών καθ’ αυτών 5) κόςτη λειτουργύασ και χρεώςεισ και κατϋληξε ςε
θετικό αποτϋλεςμα. Επιπλϋον, υλοποιόθηκαν πιλοτικϊ mG2B εφαρμογϋσ με τη χρόςη
open-source SMS πύλησ δικτύου (gateway) και open-source κϋντρου SMS, που εύναι τα
ελϊχιςτα προαπαιτούμενα για την παραγωγό και παροχό τϋτοιων υπηρεςιών.
Για την αξιοπούηςη όμωσ των δυνατοτότων αύξηςησ του προώόντοσ και βελτύωςησ τησ
παραγωγικότητασ από τη χρόςη προώόντων-υπηρεςιών ΣΠΕ που αναφϋρθηκαν
παραπϊνω, απαιτούνται τα ακόλουθα ςτϊδια από τη πλευρϊ τησ προςφορϊσ προώόντοσ
ςτην οικονομύα:
1) επενδύςεισ των εταιρειών ςε προώόντα και υπηρεςύεσ ΣΠΕ και
2)ταχύρυθμη προςαρμογό των εργαζομϋνων ςτισ ΣΠΕ και ςταδιακό
εντατικοπούηςη τησ χρόςησ αυτών.
Οι επενδύςεισ ςε ΣΠΕ πρϊγματι δεν αποδύδουν οφϋλη

Μεςοπρόθεςμα τα οφϋλη
από την χρόςη ΤΠΕ ςτισ
επιχειρόςεισ

ϊμεςα, με την ϋννοια τησ βραχυπρόθεςμησ απόδοςησ,
καθώσ απαιτούν ϋνα χρονικό διϊςτημα λειτουργικόσ
ενςωμϊτωςησ.

ε

πρώτο

ςτϊδιο

απαιτεύται
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αναδιϊρθρωςη των επιχειρόςεων,

προκειμϋνου να ενςωματώςουν τισ ΣΠΕ ςτην

καθημερινό επιχειρηςιακό λειτουργύα. Ψσ εκ τούτου, οι επιπτώςεισ των ΣΠΕ ςτην
οικονομύα παρουςιϊζονται περιςςότερο ςε μεςοπρόθεςμο και μακροπρόθεςμο χρονικό
ορύζοντα. Από την ϊλλη πλευρϊ, μεςοπρόθεςμα οι τεχνολογικϋσ εξελύξεισ ςτην
βιομηχανύα πληροφορικόσ χαμηλώνουν τισ τιμϋσ των προώόντων και υπηρεςιών ΣΠΕ,
ευνοώντασ τισ επενδύςεισ ςε αυτϊ. ε βϊθοσ χρόνου τα προώόντα και οι υπηρεςύεσ ΣΠΕ
ενςωματώνονται ςτην καθημερινό λειτουργύα των επιχειρόςεων, οι επιχειρόςεισ
αναδιαρθρώνονται και παρϊλληλα καινοτομούν, αναπτύςςοντασ νϋα προώόντα και
υπηρεςύεσ ό νϋεσ διαδικαςύεσ παραγωγόσ. Η παραπϊνω αλληλουχύα εξελύξεων και
επιδρϊςεων αντανακλϊται ςτο γεγονόσ ότι τη μεγαλύτερη αύξηςη παραγωγικότητασ
ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη την περύοδο 2000-2003 παρουςύαςαν οι επιχειρόςεισ ςτισ
οπούεσ οι τεχνολογύεσ ΣΠΕ εύχαν την μεγαλύτερη διεύςδυςη και δευτερευόντωσ αυτϋσ
ςτισ οπούεσ οι δαπϊνεσ για επενδύςεισ ςε ΣΠΕ όταν οι πιο υψηλϋσ.
Οι ΣΠΕ ϋχουν αντύκτυπο και ςε ϋνα ϊλλο βαςικό,
καθοριςτικό για τισ επιδόςεισ τουσ χαρακτηριςτικό
των επιχειρόςεων, των κλϊδων παραγωγόσ αλλϊ
και

εθνικών

οικονομιών

ςυνολικϊ,

την

Σημαντικόσ ο αντύκτυποσ
των ΤΠΕ και ςτην
ανταγωνιςτικότητα

ανταγωνιςτικότητα. Η ςημαςύα που αποδύδεται
ςτισ ΣΠΕ ωσ παρϊγοντα που διαμορφώνει την ανταγωνιςτικό θϋςη μιασ οικονομύασ,
αντανακλϊται ςτο γεγονόσ ότι ςυμπεριλαμβϊνεται ςε ςύνθετουσ δεύκτεσ αποτύμηςησ
τησ ανταγωνιςτικότητασ που υπολογύζονται κϊθε χρόνο από διεθνεύσ οργανιςμούσ.
Δεύκτεσ υιοθϋτηςησ και χρόςησ ΣΠΕ επηρεϊζουν το ςύνθετο δεύκτη τησ ετόςιασ ϋρευνασ
του World Economic Forum (WEF), ο οπούοσ αξιολογεύ και βαθμολογεύ τα επιτεύγματα
ςτον πεδύο τησ ανταγωνιςτικότητασ ςε επύπεδο χώρασ από το 1979.
Αναλυτικότερα, οι παρακϊτω υποδεύκτεσ που ςχετύζονται με τισ ΣΠΕ, αλλϊ και εν μϋρει
με το βαθμό διεύςδυςησ τησ κινητόσ επικοινωνύασ, υπειςϋρχονται ςτο δεύκτη
«τεχνολογικόσ ετοιμότητασ», ο οπούοσ μαζύ με ϊλλουσ εννϋα δεύκτεσ, όπωσ αυτού που
αξιολογούν την «αποτελεςματικότητα των αγορών αγαθών»,

τουσ «θεςμούσ», τισ

«υποδομϋσ», το «βαθμό εξϋλιξησ χρηματοπιςτωτικών αγορών», ςυνθϋτουν το δεύκτη
«ολικόσ ανταγωνιςτικότητασ» που εκτιμϊ το WΕF:
διαθεςιμότητα εφαρμογών τελευταύασ τεχνολογύασ (availability of latest
technologies)
απορρόφηςη τεχνολογιών ςε επύπεδο επιχεύρηςησ (firm-level technology
absorption)
νομοθεςύα αναφορικϊ με ΣΠΕ (laws relating to ICT)
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ξϋνεσ ϊμεςεσ επενδύςεισ και μεταφορϊ τεχνολογύασ (FDI and technology
transfer)
ςυνδρομϋσ κινητόσ τηλεφωνύασ (mobile telephone subscriptions)
χρόςτεσ διαδικτύου (internet users)
ςυνδρομητϋσ διαδικτύου ευρεύασ πρόςβαςησ (broadband Internet subscribers)
χρόςτεσ προςωπικών Η/Τ (personal computers users)
Εςτιϊζοντασ ςτισ επιδόςεισ τησ Ελλϊδασ ςτο δεύκτη «τεχνολογικόσ ετοιμότητασ», η
χώρα κατετϊγη ςτην 71η θϋςη το 2009 ςε ςύνολο 133 χωρών, υποχωρώντασ ελαφρϊ
από τη θϋςη την οπούα εύχε καταλϊβει το 2008 (67η ςε 134 χώρεσ). τουσ επιμϋρουσ
δεύκτεσ, η καλύτερη θϋςη (22η θϋςη) επιτεύχθηκε ςτον υποδεύκτη «ςυνδρομητϋσ
κινητόσ τηλεφωνύασ», ενώ οι χαμηλϋσ ξϋνεσ ϊμεςεσ επενδύςεισ και η περιοριςμϋνη
μεταφορϊ τεχνολογύασ από το εξωτερικό, εύχαν ωσ αποτϋλεςμα τη χειρότερη κατϊταξη
τησ χώρασ ςτο ςυγκεκριμϋνο υποδεύκτη (101η θϋςη). Η δεύτερη χαμηλότερη επύδοςη
ςημειώθηκε ςτην «απορρόφηςη τεχνολογιών ςε επύπεδο επιχεύρηςησ», αναδεικνύοντασ
τισ περιοριςμϋνεσ επενδύςεισ και διεργαςύεσ που ϋχουν γύνει από τισ επιχειρόςεισ για
την ενςωμϊτωςη ΣΠΕ ςτην παραγωγό τουσ. ε θϋςη κϊτω από το μϋςο όρο βρϋθηκε η
Ελλϊδα και ςτουσ υποδεύκτεσ «διαθεςιμότητα εφαρμογών τελευταύασ τεχνολογύασ»,
«νομοθεςύα αναφορικϊ με ΣΠΕ» και «ξϋνεσ ϊμεςεσ επενδύςεισ και μεταφορϊ
τεχνολογύασ».
Πύνακασ 7: ύνθετοσ δεύκτησ: Σεχνολογικό Ετοιμότητα
Μ.Ο.
Xωρών

Θϋςη

Βαθμόσ

64

4.9

4,9

Απορρόφηςη τεχνολογιών ςε επύπεδο επιχεύρηςησ (Firmlevel technology absorption)

98

4,3

4,8

Νομοθεςύα αναφορικϊ με ΣΠΕ (Laws relating to ICT)

78

3,7

4,0

Ξϋνεσ ϊμεςεσ επενδύςεισ και μεταφορϊ τεχνολογύασ (FDI
and technology transfer)

101

4,3

4,7

υνδρομϋσ κινητόσ τηλεφωνύασ ανϊ 100 ϊτομα (Mobile
telephone subscriptions per 100 population)

22

123,5

Χρόςτεσ διαδικτύου ανϊ 100 ϊτομα ( Internet users per 100
population)

52

32,5

Χρόςτεσ διαδικτύου ευρεύασ πρόςβαςησ ανϊ 100 ϊτομα
(Broadband Internet subscribers per 100 population)

63

13,5

Χρόςτεσ προςωπικών Η/Τ ανϊ 100 ϊτομα (Personal
computers per 100 population)

35

9,4

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ (ύνολο)

71

Διαθεςιμότητα εφαρμογών τελευταύασ
(Availability of latest technologies)

τεχνολογύασ

Πθγι: Global Competititveness Report, 2009-2010
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ΑΝΑΚΕΥΑΛΑΙΨΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ανακεφαλαιώνοντασ, τα αποτελϋςματα των εμπειρικών ερευνών για την επύδραςη των
ΣΠΕ ςτην οικονομικό ανϊπτυξη, ςτο προώόν και ςτην παραγωγικότητα των
επιχειρόςεων, δεύχνουν την ύπαρξη θετικόσ ςυςχϋτιςόσ τησ και με τα τρύα μεγϋθη, παρϊ
τα εννοιολογικϊ αλλϊ και μεθοδολογικϊ προβλόματα που υπϊρχουν λόγω των
διαφορετικών προςεγγύςεων μϋτρηςησ. Οι θετικϋσ επιπτώςεισ των ΣΠΕ φαύνεται πωσ
εκτεύνονται πϋρα από την υποςτόριξη τησ λειτουργύασ και τησ αποδοτικότητασ του
ιδιωτικού τομϋα τησ οικονομύασ, ςτην αποτελεςματικότητα και τον εκςυγχρονιςμό τησ
δημόςιασ διούκηςησ, ωςτόςο οι ϋρευνεσ ςε αυτό το ςκϋλοσ τησ οικονομικόσ
δραςτηριότητασ εύναι ςυγκριτικϊ περιοριςμϋνεσ.
Αυτϊ τα αποτελϋςματα αναιρούν το «Παρϊδοξο του Solow», επαληθεύοντασ
παρϊλληλα τη βαςικό ερμηνεύα που ϋχει δοθεύ για αυτό, ςύμφωνα με την οπούα η
χαμηλό αναλογύα των ΣΠΕ ςτο ςυνολικό κεφϊλαιο των επιχειρόςεων, δεν επϋτρεπε,
παρϊ τη ραγδαύα επϋκταςη τουσ ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του ’80, την καταγραφό
ςημαντικών αποδόςεων. Η μετϋπειτα ςυνεχόσ, κλιμακούμενη διεύρυνςη του
ςυςςωρευμϋνου κεφαλαύου ςε ΣΠΕ, που βελτύωςε ςημαντικϊ την αναλογύα του ςε
ςύγκριςη με τισ υπόλοιπεσ κατηγορύεσ κεφαλαύου, κατϋςτηςε δυνατό την εκδόλωςη
αφενόσ των ιςχυρών αποτελεςμϊτων κλύμακασ, αφετϋρου των παραγωγικών
αλληλεπιδρϊςεων μεταξύ των ΣΠΕ και των υπόλοιπων κατηγοριών πϊγιου κεφαλαύου.
Ψςτόςο, αρκετϊ περιοριςμϋνα παραμϋνουν τα ευρόματα ςτη βιβλιογραφύα ςχετικϊ με
τα οφϋλη ςε όρουσ παραγωγικότητασ από την διϊχυςη και ενςωμϊτωςη των ΣΠΕ ςτην
ελληνικό οικονομύα και κατ’ επϋκταςη ςτισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ. Μύα ενδιαφϋρουςα
ςχετικό μελϋτη για το βαθμό ςυμβολόσ των προώόντων και των εφαρμογών ΣΠΕ ςτη
βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ των ελληνικών επιχειρόςεων, τόςο ςυνολικϊ, όςο και
ςε κλαδικό επύπεδο, παρουςιϊζεται ςτη ςυνϋχεια.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3:ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΣΟΤ ΡΟ ΛΟΤ ΣΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ
ΣΠΕ/ΚΕ

Στο κεφϊλαιο αυτό γύνεται παρουςύαςη των ευρημϊτων
μοντϋλου ζότηςησ εφαρμογών ΤΠΕ ό ΚΕ που αναπτύχθηκε ειδικϊ για τισ
ανϊγκεσ τησ παρούςασ μελϋτησ.
εμπειρικόσ ϋρευνασ ςε 1200 ςυνδεδεμϋνεσ ςτο διαδύκτυο επιχειρόςεισ από
10 κλϊδουσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ που διεξόχθη τηλεφωνικϊ από το
ΙΟΒΕ ςτα τϋλη του 2008, με ςτόχο την αποτύπωςη τησ ςυμβολόσ των ΤΠΕ
ςτη βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ
Το μοντϋλο ζότηςησ αποτιμϊ τη ςυμβολό των εφαρμογών ΤΠΕ/ΚΕ ςτην αλλαγό
του τρόπου ζωόσ και λειτουργύασ των επιχειρόςεων που ςυντελούν ςε:
αύξηςη του ελεύθερου χρόνου των ατόμων, ϊρα ςτη βελτύωςη τησ
ποιότητασ ζωόσ,
μεύωςη του κόςτουσ λειτουργύασ των επιχειρόςεων/δημόςιου τομϋα, ϊρα
ςτην αύξηςη τησ αποτελεςματικότητασ τουσ
μεύωςη των εκπομπών αερύων των θερμοκηπύων και ϊρα ςτην προςταςύα
του περιβϊλλοντοσ

Η οικονομικό δραςτηριότητα των επιχειρόςεων αλλϊ και η καθημερινό δραςτηριότητα
των πολιτών περιλαμβϊνει ϋνα ςύνθετο πλϋγμα ςχϋςεων όπου πολύτεσ, δημόςιοσ
τομϋασ και ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ αλληλεπιδρούν/ ςυναλλϊςςονται(Διϊγραμμα 5).
ε αυτό το ςύνθετο πλϋγμα των ςχϋςεων διακρύνονται δύο κατηγορύεσ φορϋων:
1) οι φορεύσ που ζητούν προώόντα/υπηρεςύεσ (η πλευρϊ τησ ζότηςησ)
2) οι φορεύσ που προςφϋρουν προώόντα/υπηρεςύεσ (η πλευρϊ τησ προςφορϊσ).
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Διϊγραμμα 5: Πλϋγμα ςχϋςεων του ιδιωτικού/δημόςιου τομϋα και των πολιτών

Σην ύδια ςτιγμό μια επιχεύρηςη ό μια υπηρεςύα του δημόςιου τομϋα μπορεύ να ϋχει και
τουσ δύο ρόλουσ, αλλϊ για διαφορετικϊ προώόντα/ υπηρεςύεσ. Για παρϊδειγμα, μια
βιομηχανικό εταιρεύα για να παρϋχει προώόντα προμηθεύεται πρώτεσ ύλεσ τισ οπούεσ
επεξεργϊζεται για την παραγωγό προώόντων προςτιθϋμενεσ αξύασ.
Οι εφαρμογϋσ ΣΠΕ επιδρούν αφενόσ ςτον τρόπο που οι εμπλεκόμενοι φορεύσ
επικοινωνούν

και

ςυναλλϊςςονται,

αφετϋρου

ςτον

τρόπο

λειτουργύασ

των

επιχειρόςεων για την παραγωγό των προώόντων/υπηρεςιών που προςφϋρονται. Οι
επιπτώςεισ από τη χρόςη των ΣΠΕ κατϊ κύριο λόγο εςτιϊζονται ςτη πλευρϊ τησ
ζότηςησ, τουσ αποδϋκτεσ των υπηρεςιών, δηλαδό τισ επιχειρόςεισ/το δημόςιο τομϋα
και τα ϊτομα που χρηςιμοποιούν τισ εφαρμογϋσ για να αγορϊςουν ϋνα προώόν, για να
διεκπεραιώςουν μια ςυναλλαγό, να λϊβουν μια υπηρεςύα κτλ. Ανϊλογα όμωσ, με το
βαθμό που οι φορεύσ που παρϋχουν προώόντα/υπηρεςύεσ (από τη πλευρϊ τησ
προςφορϊσ)

ϋχουν

αναδιαρθρώςει

την

εςωτερικό

λειτουργύα

των

επιχειρόςεων/οργανιςμών για την παροχό τουσ, επιπτώςεισ από τη χρόςη των ΣΠΕ/ΚΕ
ςυνυπϊρχουν και ςτην πλευρϊ τησ προςφορϊσ. Μϊλιςτα ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ οι
τεχνολογύεσ αυτϋσ δεν αναδιατϊςςουν μόνο την οργϊνωςη των επιχειρόςεων, αλλϊ
ενςωματώνονται και ςτο ύδιο το τελικό προώόν αυξϊνοντασ την προςτιθϋμενη αξύα του.
Ϊνα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα εύναι οι επιπτώςεισ από τισ εφαρμογϋσ e-Commerce.
Οι

ςχετικϋσ

εφαρμογϋσ

υιοθετούνται

από

τισ

εμπορικϋσ

επιχειρόςεισ

και

χρηςιμοποιούνται από τουσ πελϊτεσ (επιχειρόςεισ/ϊτομα) για την αγορϊ του
επιθυμητού προώόντοσ. Αν το ςύςτημα τησ παραγγελιοληψύασ περιορύζεται ςτη λόψη
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τησ παραγγελύασ, τότε οφϋλη από τη χρόςη τησ εφαρμογόσ απολαμβϊνουν μόνο οι
χρόςτεσ, οι οπούοι θϋτοντασ ηλεκτρονικϊ την παραγγελύα τουσ δεν απαιτεύται να
μεταβούν ςτο ςημεύο αγορϊσ, μπορούν να παραγγεύλουν και εκτόσ ωραρύου λειτουργύασ
των καταςτημϊτων, να κϊνουν εκτενϋςτερη ϋρευνα αγορϊσ κτλ. Αν όμωσ, η
ηλεκτρονικό παραγγελιοληψύα υποςτηρύζεται από ολοκληρωμϋνεσ εφαρμογϋσ ςτο
εςωτερικό τησ επιχεύρηςησ για τη διεκπεραύωςη τησ παραγγελύασ (τιμολόγηςη,
μεταφορϊ, αποθόκευςη κτλ) τότε οφϋλη απολαμβϊνουν και οι φορεύσ που ϋχουν
εγκαταςτόςει τισ εφαρμογϋσ e-commerce. Αν μϊλιςτα οι τεχνολογύεσ που εφαρμόζονται
αυξϊνουν την προςτιθϋμενη αξύα του τελικού προώόντοσ, τότε οι εμπορικϋσ επιχειρόςεισ
μπορούν μϋςω τησ χρόςησ των εφαρμογών να πουλόςουν τα προώόντα ςε μεγαλύτερη
τιμό ό να προςεγγύςουν περιςςότερουσ πελϊτεσ καθώσ η προςλαμβανόμενη αξύα των
παραγόμενων προώόντων/υπηρεςιών αυξϊνεται.
υνεπώσ οι εφαρμογϋσ ΣΠΕ/ΚΕ ςυμβϊλλουν:
ςτην αναδιϊρθρωςη του τρόπου υλοπούηςησ ςυναλλαγών των εμπλεκόμενων
μερών ςτην οικονομύα και κοινωνύα
ςτην αλλαγό τησ μεθόδου επεξεργαςύασ των πρώτων υλών για την παραγωγό
τελικών προώόντων/υπηρεςιών
ςτην αύξηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ των παρεχόμενων προώόντων/υπηρεςιών
τισ δύο πρώτεσ περιπτώςεισ αλλϊζει η διαδικαςύα, γεγονόσ που οδηγεύ ςτη μεύωςη του
κόςτουσ όπου το κόςτοσ μεταφρϊζεται ςε ευρώ για τισ επιχειρόςεισ και ςε χρόνο για τα
ϊτομα. Επειδό όμωσ, όλεσ οι ενϋργειεσ ϋχουν και ϋνα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η
αλλαγό τησ διαδικαςύασ μπορεύ να μεταφραςτεύ τελικϊ και ςε μεύωςη των εκπομπών
αερύων του θερμοκηπύου (χόμα 4).
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χόμα 4: Επιπτώςεισ των εφαρμογών ΣΠΕ λόγω αλλαγών που ςυντελούνται
ςτην καθημερινότητα των ατόμων / ςτη λειτουργύα των επιχειρόςεων

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ
Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου

Εξοικονόμθςθ
χρόνου

Εφαρμογζσ
ΣΠΕ

τη περύπτωςη που η χρόςη των νϋων τεχνολογιών οδηγεύ ςτην αύξηςη τησ
προςτιθϋμενησ αξύασ του τελικού προώόντοσ/υπηρεςύασ οι επιπτώςεισ από την
υιοθϋτηςη νϋων τεχνολογιών ςυνδϋονται και με την ανϊπτυξη των επιχειρόςεων
δηλαδό την αύξηςη του τζύρου, του κϋρδουσ κτλ (χόμα 5).
χόμα 5: Επιπτώςεισ των εφαρμογών ΣΠΕ λόγω ενςωμϊτωςησ των τεχνολογιών
ςτο τελικό προώόν/αύξηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ

Αφξθςθ κζρδουσ

Αφξθςθ τηίρου

Εφαρμογζσ
ΣΠΕ
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Για τον προςδιοριςμό του ρόλου των εφαρμογών ΣΠΕ/ΚΕ ςτην αναδιϊρθρωςη των
διαδικαςιών, ειδικϊ για τισ ανϊγκεσ τησ ςυγκεκριμϋνησ μελϋτησ, αναπτύχθηκε ϋνα
μοντϋλο ζότηςησ. το πλαύςιο του μοντϋλου αυτού αρχικϊ επιλϋχθηκε μια ςειρϊ από
εφαρμογϋσ, όπου με βϊςη υποθϋςεισ αναφορικϊ με τη διεύςδυςη των εφαρμογών και
τη ςυχνότητα χρόςησ τουσ, ποςοτικοποιόθηκαν οι επιπτώςεισ τουσ, με όρουσ χρόνου,
κόςτουσ και εκπομπών.
Εξϊλλου, για το προςδιοριςμό του ρόλου των ΣΠΕ/ΚΕ ςτην αύξηςη τησ προςτιθϋμενησ
αξύασ των παραγόμενων προώόντων υπηρεςιών μϋςω ενςωμϊτωςησ των νϋων
τεχνολογιών ςτο τελικό προώόν/υπηρεςύα αναλύονται τα αποτελϋςματα εμπειρικόσ
ϋρευνασ ςε 1200, ςυνδεδεμϋνεσ ςτο διαδύκτυο, επιχειρόςεισ από 10 κλϊδουσ τησ
ελληνικόσ οικονομύασ που διεξόχθη τηλεφωνικϊ από το ΙΟΒΕ ςτα τϋλη του 2008. το
πλαύςιο τησ ϋρευνασ αυτόσ αποτυπώνονται και επιμϋρουσ ςυμπερϊςματα αναφορικϊ
με την μεύωςη του κόςτουσ λειτουργύασ των επιχειρόςεων λόγω αναδιϊρθρωςησ τησ
λειτουργύασ τουσ.

ΜΟΝΣΕΛΟ ΖΗΣΗΗ
Για την ποςοτικοπούηςη των επιπτώςεων από τη χρόςη των εφαρμογών αναπτύχθηκε
ϋνα μοντϋλο ζότηςησ. το πλαύςιο του μοντϋλου προςδιορύςτηκαν ςε κϊθε μεταβλητό
οι προςδοκώμενεσ αλλαγϋσ ςτον τρόπο τη λειτουργύασ των επιχειρόςεων που
αναμϋνεται να προκύψουν από τη χρόςη των εφαρμογών αυτών. Για το ςκοπό αυτό
ςυλλϋχθηκε πληροφοριακό υλικό (αναφορϋσ, μελϋτεσ, ϊρθρα, δημοςιεύματα από τον
ελληνικό και ξϋνο τύπο) για τισ επιπτώςεισ / αλλαγϋσ που επιφϋρει η χρόςη των
εφαρμογών ςτα ϊτομα και τισ επιχειρόςεισ.
τη ςυνϋχεια πραγματοποιόθηκε ςύγκριςη του «παραδοςιακού» τρόπου ζωόσ,
εργαςύασ και λειτουργύασ επιχειρόςεων και οργανιςμών με το «ςύγχρονο» τρόπο ζωόσ
και λειτουργύασ που ενςωματώνει τη χρόςη των προηγμϋνων εφαρμογών. Από τη
ςύγκριςη υπολογύςτηκαν οι επιπτώςεισ από τη χρόςη των εφαρμογών ςε όρουσ
εξοικονόμηςησ χρόνου, κόςτουσ και εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου ςε ςχϋςη με
την πρότερη κατϊςταςη. Αναλυτικότερα εξοικονομεύται:
Φρόνοσ, αν οι χρόςτεσ εύναι ϊτομα που χρηςιμοποιούν τισ εφαρμογϋσ ςτην
ιδιωτικό τουσ ζωό
Κόςτοσ λειτουργύασ, αν οι εφαρμογϋσ προορύζονται για τισ επιχειρόςεισ
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Εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου, αν οι εφαρμογϋσ διαφοροποιούν τισ
ανθρωπογενεύσ δραςτηριότητεσ και ςυνεπώσ και το αποτύπωμα τουσ ςτο
περιβϊλλον
Αρχικϊ η εξοικονόμηςη υπολογύςτηκε ανϊ χρόςη τησ εφαρμογόσ. Για το ςκοπό αυτό
ελόφθηςαν υπόψη δεδομϋνα από τη ςύγχρονη ζωό με βϊςη τισ προςωπικϋσ εμπειρύεσ
τησ ομϊδασ εργαςύασ. Για παρϊδειγμα εκτιμόθηκε ότι για τη διεκπεραύωςη μιασ
εργαςύασ με το δημόςιο τομϋα απαιτεύται χρόνοσ τησ τϊξησ των 2 ωρών
(ςυμπεριλαμβανομϋνου του χρόνου μετϊβαςησ, αναμονόσ, εξυπηρϋτηςησ και parking αν
η μετακύνηςη γύνει με ιδιωτικό μεταφορικό μϋςο), ενώ για την πραγματοπούηςη τησ
ύδιασ ςυναλλαγόσ ηλεκτρονικϊ απαιτεύται χρόνοσ τησ τϊξησ των μερικών λεπτών.
Αφού προςδιορύςτηκε η αναμενόμενη εξοικονόμηςη ανϊ χρόςη τησ εφαρμογόσ ςτη
ςυνϋχεια εκτιμόθηκε η αναμενόμενη εξοικονόμηςη ανϊ χρόςτη. Για το ςκοπό αυτό
εκτιμόθηκε η ανϊγκη πραγματοπούηςησ εργαςιών που δύναται να υποκαταςταθούν και
υλοποιηθούν ηλεκτρονικϊ. Για την επιβεβαύωςη των υποθϋςεων που διαμορφώθηκαν
ςυγκεντρώθηκαν ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα χρόςησ των εφαρμογών από επύςημεσ πηγϋσ
(Eurostat, Εθνικό τατιςτικό Τπηρεςύα, Ευρωπαώκό Ϊνωςη). Πραγματοποιόθηκαν
ακόμα ςυνεντεύξεισ ςε βϊθοσ με επιχειρόςεισ του ιδιωτικού/ δημοςύου τομϋα που
διαθϋτουν αντύςτοιχεσ με τισ υπό μελϋτη εφαρμογϋσ. Οι ςχετικϋσ μελϋτεσ περύπτωςησ ςε
εφαρμογϋσ παρατύθενται ςτισ επόμενεσ ενότητεσ τησ μελϋτησ.
Για παρϊδειγμα ςτην περύπτωςη τησ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ εκτιμόθηκε πόςο
ςυχνϊ ϋνασ πολύτησ και μια επιχεύρηςη αντύςτοιχα απαιτεύται να μεταβεύ ςε διϊφορεσ
υπηρεςύεσ του δημόςιου τομϋα για την εκτϋλεςη ςχετικών εργαςιών. τη ςυνϋχεια
εκτιμόθηκε ςε ποιο βαθμό θα όταν εφικτό οι επι τόπου επιςκϋψεισ να υποκαταςταθούν
με την χρόςη των αντύςτοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η ςυχνότητα τησ χρόςησ των
ηλεκτρονικών εφαρμογών εύναι δηλωτικό μϋγεθοσ τησ πλόρουσ υιοθϋτηςησ του νϋου
τρόπου ζωόσ και εργαςύασ. αφώσ, το μϋγεθοσ αυτό, εκτόσ από την επιθυμύα του
χρόςτη να υιοθετόςει αυτϋσ τισ εφαρμογϋσ εξαρτϊται και από τη διαθεςιμότητα των
εφαρμογών, που τελικϊ θα επιτρϋψουν δυνητικϊ την πλόρη χρόςη τουσ.
Για το λόγο αυτό λαμβϊνοντασ υπόψη την προςφορϊ διαθϋςιμων εφαρμογών ςε κϊθε
τομϋα εκτιμόθηκε η ςυχνότητα χρόςησ των ηλεκτρονικών εφαρμογών για το 2011 και
για τα επόμενα χρόνια ϋωσ το 2020. Προβλϋψεισ για την εξϋλιξη τησ ζότηςησ αυτών των
εφαρμογών πραγματοποιόθηκαν με γνώμονα την οικονομικό ςυγκυρύα, τα διαθϋςιμα
ιςτορικϊ ςτοιχεύα και προηγούμενη εμπειρύα τησ ομϊδασ μελϋτησ. το βαθμό που για
ςυγκεκριμϋνεσ εφαρμογϋσ υπόρχαν ςυγκεκριμϋνεσ δεςμεύςεισ -ςτόχοι για το 2020
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πραγματοποιόθηκε η υπόθεςη ότι οι ςτόχοι θα επιτευχθούν, οπότε οι υποθϋςεισ ϋλαβαν
την τιμό του επιδιωκόμενου ςτόχου.
χόμα 6: Διεύςδυςη τησ χρόςησ των εφαρμογών ΣΠΕ

Φρόςτεσ

Πλθκυςμόσ
τόχοσ
Γενικόσ
Πλθκυςμόσ

τη ςυνϋχεια προςδιορύςτηκε η εξοικονόμηςη ςτην ομϊδα των εν δυνϊμει
χρηςτών (target group) ό ςτο γενικό πληθυςμό. Κι αυτό γιατύ όλεσ οι εφαρμογϋσ δεν
αφορούν πϊντα το ςύνολο του πληθυςμού. Ϋδη διακρύναμε τουσ χρόςτεσ ςε ϊτομα και
επιχειρόςεισ. Οι χρόςτεσ όμωσ, μπορεύ να ανόκουν ςε περιςςότερεσ κατηγορύεσ.
Ενδεικτικϊ αναφϋρεται ότι η εφαρμογό ψηφιακόσ ψυχαγωγύασ κατϊ κύριο λόγο
απευθύνεται ςε νεότερεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ. Αυτό δεν ςυνεπϊγεται ότι οι υπόλοιπεσ
ηλικιακϋσ ομϊδεσ δεν θα χρηςιμοποιόςουν την εφαρμογό, αλλϊ ότι οι ςυγκεκριμϋνεσ
ομϊδεσ θα την χρηςιμοποιόςουν κατϊ κύριο λόγο, αφού αποτελεύ ϋναν εναλλακτικό
τρόπο κϊλυψησ τησ υφιςτϊμενησ ανϊγκησ για ψυχαγωγύα που ςε ςημαντικό βαθμό
ϋχουν οι νϋοι και εν μϋρει ικανοποιεύται παραδοςιακϊ με την αγορϊ cd/dvd. Για τον
υπολογιςμό τησ εξοικονόμηςησ ςτην ομϊδα των εν δυνϊμει χρηςτών λαμβϊνεται
υπόψη η εξοικονόμηςη ανϊ χρόςτη, ςε ςυνδυαςμό με τη διεύςδυςη τησ εφαρμογόσ ςτην
ομϊδα των εν δυνϊμει χρηςτών. Τπϊρχουν βϋβαια εφαρμογϋσ όπου η διεύςδυςη
αναφϋρεται ςτο γενικό πληθυςμό ό ςτο ςύνολο των επιχειρόςεων οπότε ςτην
περύπτωςη αυτό η εξοικονόμηςη αφορϊ το ςύνολο του πληθυςμού (χόμα 6).
Φαρακτηριςτικό εύναι το παρϊδειγμα τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ φορολογικόσ
δόλωςησ. Ϊνασ πολύτησ που επιλϋγει να υποβϊλει ηλεκτρονικϊ τη φορολογικό του
δόλωςη (ϋναντι του να την υποβϊλει με φυςικό παρουςύα ςτην εφορύα) εξοικονομεύ
αυτόματα χρόνο τησ τϊξησ τησ 1,5 ώρασ. Δηλαδό αν ςυνολικϊ απαιτούνταν περύπου
2,10 λεπτϊ ςυμπεριλαμβανομϋνου του χρόνου μετϊβαςησ, ςτϊθμευςησ, αναμονόσ και
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ελϋγχου τησ δόλωςησ, για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ μϋςω του internet
απαιτούνται 10 λεπτϊ. Η εξοικονόμηςη ανϊ χρόςη εύναι τησ τϊξησ του 90%. το
ποςοςτό όμωσ, αυτό δεν ϋχει ληφθεύ υπόψη ο παρϊγοντασ ςυχνότητα χρόςησ
εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ευρύτερα. Ϊτςι, αν κϊθε ϊτομο ςτη διϊρκεια
ενόσ ϋτουσ από τισ ςυνολικϊ 18 ςυναλλαγϋσ που πραγματοποιεύ με το δημόςιο
πραγματοποιόςει το 1/3 αυτών ηλεκτρονικϊ, θα εξοικονομόςει χρόνο τησ τϊξησ του
30% ϋναντι αυτού που θα δαπανούςε αν πόγαινε ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ. Αν τώρα
ληφθεύ υπόψη ότι το 2010 το 20% του πληθυςμού το 2011 χρηςιμοποιεύ το διαδύκτυο
για την πραγματοπούηςη ςυναλλαγών με το δημόςιο η εξοικονόμηςη ςε επύπεδο
πληθυςμού εύναι τησ τϊξησ του 3% το 2011.
Η εξοικονόμηςη ανϊ χρόςη, χρόςτη και ςτο ςύνολο των εν δυνϊμει χρηςτών ό ςτο
γενικό πληθυςμό (νοικοκυριϊ, ϊτομα, επιχειρόςεισ κτλ) παρουςιϊζεται ωσ απόλυτο
μϋγεθοσ δηλαδό εξοικονομούνται x ώρεσ, y ευρώ και w τόνοι CO2eq ειδικϊ όμωσ ςτην
περύπτωςη του χρόνου εκτιμϊται και ωσ ποςοςτό ςε ςχϋςη με τον απαιτούμενο χρόνο
αν δεν χρηςιμοποιούνται οι εφαρμογϋσ. ημειώνεται ακόμα ότι ςτον υπολογιςμό τησ
εξοικονόμηςησ κόςτουσ λειτουργύασ των επιχειρόςεων λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ
εργαςύασ που εξοικονομεύται από την χρόςη των εφαρμογών.
υνολικϊ ςυγκεντρώθηκαν 19 εφαρμογϋσ από τισ οπούεσ εκτιμόθηκε ότι οι 14 ϋχουν
ςημαντικϋσ επιπτώςεισ για τουσ χρόςτεσ (ϊτομα, επιχειρόςεισ/δημόςιο τομϋασ) και το
ευρύτερο περιβϊλλον μϋςα ςτο οπούο δραςτηριοποιούνται (χόμα 7). Για την
καλύτερη κατανόηςη του αποτελεςμϊτων του μοντϋλου ζότηςησ, αναλυτικϊ οι
υποθϋςεισ περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα 2.
Εξϊλλου για την καλύτερη απεικόνιςη του ρόλου των εφαρμογών ςτην οικονομύα,
κοινωνύα και το περιβϊλλον αναπτύχθηκαν τρύα ςενϊρια ζότηςησ που περιλαμβϊνουν
τρεισ διαφορετικϋσ προβλϋψεισ αναφορικϊ με τη ζότηςη των εφαρμογών ΣΠΕ/ΚΕ για
το διϊςτημα 2011- 2020:
η εξϋλιξη τησ ζότηςησ των εφαρμογών ΣΠΕ (διεύςδυςη, ϋνταςη χρόςησ) εύναι
περιοριςμϋνη (απαιςιόδοξο ςενϊριο)
η εξϋλιξη τησ ζότηςη των εφαρμογών ΣΠΕ (διεύςδυςη, ϋνταςη χρόςησ) εύναι η
αναμενόμενη με βϊςη ιςτορικϊ ςτοιχεύα, προωθητικϋσ ενϋργειεσ, ρεαλιςτικούσ
ςτόχουσ που ϋχουν τεθεύ (βαςικό ςενϊριο)
η

εξϋλιξη

τησ

ζότηςησ

(διεύςδυςη,

ϋνταςη

χρόςησ)

εύναι

ραγδαύα

αναπτυςςόμενη (αιςιόδοξο ςενϊριο)
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Σα αποτελϋςματα που παρουςιϊζονται αφορούν ςτο βαςικό ςενϊριο.
χόμα 7: Εφαρμογϋσ ΣΠΕ/ΚΕ

Ψθφιοποίθςθ υναλλαγϊν (digitization)
•e-Commerce: αγορά προϊόντων θλεκτρονικά
•e-Learning: αντλθςθ πλθροφοριϊν για διάφορα κζματα μζςω διαδικτφου
•ψθφιακι ψυχαγωγία:download multimedia content
•VoIP Communication:πραγματοποίθςθ ςυνδιαλζξεων ςε ςτακερά/κινθτά μζςω δικτφων
υψθλισ ταχφτθτασ
•e-Health: θλεκτρονικι αποςτολι εξετάςεων και ςυνταγογράφθςθ
•e-Work: εξ' αποςτάςεωσ εργαςία
•telepresence: ςυμμετοχι ςε τθλεδιάςκεψθ
•e-Government:πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν με το δθμόςιο/τράπεηεσ

Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενζργειας (smart grids)
•παρακολοφκθςθ δικτφου διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ
•αμφίδρομθ επικοινωνία διαχειριςτι θλεκτρικισ ενζργειασ -καταναλωτι/μικροπαραγωγό

Ευφυή Κτίρια (smart buildings)
•διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ
•εξ αποςτάςεωσ διαχείριςθ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν

Ευφυεις Πόλεις(smart cities)
•διαχείριςθ κυκλοφορίασ και ςφςτθμα ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ
•διαχείριςθ αναγκϊν φωτιςμοφ δθμοςίων οδϊν

Ευφυής διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (smart logistics)
•εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ λειτουργίασ παραγωγικοφ εξοπλιςμοφ
•διαχείριςθ ςτόλου οχθμάτων: βελτιςτοποίθςθ δρομολόγθςθσ και αφξθςθ μζςθσ ταχφτθτασ
προςπζλαςθσ των οδϊν
•διαχείριςθ φόρτωςθσ:παρακολοφκθςθ του επιπζδου φόρτωςθσ των οχθμάτων &
επαναδρομολόγθςθ
•τθλεματικι: παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ των οχθμάτων
•εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ αποκεμάτων
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ΧΗΥΙΟΠΟΙΗΗ ΤΝΑΛΛΑΓΨΝ
την ενότητα αυτό εξετϊζονται με βϊςη το μοντϋλο ζότηςησ που αναπτύχθηκε, οι
επιπτώςεισ από τη χρόςη των παρακϊτω 7 εφαρμογών. Κϊποιεσ από τισ εφαρμογϋσ
αυτϋσ δύναται να χρηςιμοποιούνται τόςο από τα ϊτομα ςτην ιδιωτικό τουσ ζωό, όςο
και από τισ επιχειρόςεισ, ενώ ϊλλεσ προορύζονται για χρόςη μόνο από τα ϊτομα ό μόνο
από τισ επιχειρόςεισ.

Ψθφιοποίθςθ υναλλαγϊν (digitization)
•e-Commerce: αγορά προϊόντων θλεκτρονικά
•ψθφιακι ψυχαγωγία:download multimedia content
•VoIP Communication:πραγματοποίθςθ ςυνδιαλζξεων ςε ςτακερά/κινθτά μζςω δικτφων
υψθλισ ταχφτθτασ
•e-Health: θλεκτρονικι αποςτολι εξετάςεων και ςυνταγογράφθςθ
•e-Work: εξ' αποςτάςεωσ εργαςία
•telepresence: ςυμμετοχι ςε τθλεδιάςκεψθ
•e-Government:πραγματοποίθςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν με το δθμόςιο/τράπεηεσ

Άτομο
•e-Commerce
•e-Government
•Ψθφιακι ψυχαγωγία
•e-Health

Επιχείρθςθ
•e-Commerce
•e-Government
•VoIP Communication
•e-Work
•telepresence

Με εξαύρεςη την εφαρμογό VoIP Communication για την πραγματοπούηςη
ςυνδιαλϋξεων ςε ςταθερϊ/κινητϊ μϋςω δικτύων υψηλόσ ταχύτητασ, όλεσ οι εφαρμογϋσ
ϋχουν επιπτώςεισ και ςτο περιβϊλλον, ςυμβϊλλουν δηλαδό και ςτη μεύωςη των
εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου.
Οι επιπτώςεισ από τη χρόςη των εφαρμογών περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτη ςυνϋχεια.
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Χηφιακό ψυχαγωγύα
Η εφαρμογό ςυνύςταται ςτο λεγόμενο «κατϋβαςμα» (downloading) κϊθε εύδουσ
multimedia περιεχομϋνου, ςυνηθϋςτερα μουςικόσ ό ταινιών ςτον υπολογιςτό και κατ’
επϋκταςη ςτο κινητό τηλϋφωνο εφόςον υπϊρχει αντύςτοιχη τεχνολογικό υποδομό
(δηλαδό υψηλό ταχύτητα ςύνδεςησ και κατϊλληλη τηλεφωνικό ςυςκευό).
Εύναι πλϋον βϋβαιο ότι όλο και μεγαλύτερο τμόμα των νϋων ανθρώπων (θα) αγορϊζουν
πλϋον δικτυακϋσ υπηρεςύεσ και όχι προώόντα, ενώ μεταβϊλλεται ραγδαύα ο τρόποσ που
ψυχαγωγούνται: όχι μόνο δεν απαιτεύται πλϋον να πραγματοποιούν φυςικό αγορϊ
μουςικών cd και ταινιών, αλλϊ επιπλϋον μπορούν να ενημερώνονται ϊμεςα για τισ πιο
πρόςφατεσ εξελύξεισ ςτη μουςικό ςκηνό και τον κινηματογρϊφο, να κϊνουν κριτικό και
γενικότερα να δϋχονται ειδοποιόςεισ / ενημϋρωςη για τα θϋματα που τουσ
ενδιαφϋρουν, ςύμφωνα με τισ ιδιαύτερεσ προτιμόςεισ τουσ. Ϊχουν ϋτςι την ευκαιρύα να
ικανοποιούν τισ ανϊγκεσ τουσ για ψυχαγωγύα, χωρύσ να χρειϊζεται να μετακινηθούν.
Σαυτόχρονα οι αναβαθμιςμϋνεσ αυτϋσ υποδομϋσ επιτρϋπουν την αυτόνομη παραγωγό
περιεχομϋνου που μπορεύ να διανεμηθεύ ελεύθερα ςτο Διαδύκτυο, χωρύσ τη
διαμεςολϊβηςη των παραδοςιακών ενδιϊμεςων παραγωγών περιεχομϋνου.

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Η αγορϊ / ενοικύαςη ψηφιακού ψυχαγωγικού υλικού υποκαθύςταται
από υπηρεςύεσ downloading .
Φρόςτεσ κϊτω των 40 ετών –δύο ηλικιακϋσ ομϊδεσ
o Ποςοςτό χρηςτών που αγορϊζουν CD-DVD ανϊ ηλικιακό ομϊδα
o Τψηλότερη ςυχνότητα αγορϊσ ςτουσ νεότερουσ χρόςτεσ
Για την εκτύμηςη τησ μεύωςησ τησ εκπομπόσ αερύων θερμοκηπύου
Λαμβϊνονται υπόψη μόνον οι μετακινόςεισ με αυτοκύνητα.
Εκτύμηςη μϋςου όρου οδικών χιλιομϋτρων ανϊ αγορϊ

Εύναι προφανϋσ ότι οι επιπτώςεισ αυτόσ τησ εφαρμογόσ ςτον τρόπο που οι νϋοι
ψυχαγωγούνται εύναι περιςςότερο ποιοτικϋσ, αναμορφώνουν τον ύδιο τον τρόπο
αναψυχόσ και τελικϊ εύναι δύςκολο να μπορούν να αποτιμηθούν ποςοτικϊ, με ενιαύο
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τρόπο. Αυτό που θα μπορούςε να θεωρηθεύ ωσ μια ποςοτικό εκτύμηςη εύναι να
εκτιμηθεύ ο χρόνοσ που εξοικονομεύται για να μεταβεύ το ϊτομο ςε ϋνα κατϊςτημα και
να αγορϊςει το προώόν τησ αρεςκεύασ του ϋναντι του να το κατεβϊςει από το internet8.
Ϊτςι, αν μια επύςκεψη ςτη αγορϊ διαρκεύ πϊνω από μια ώρα ςυμπεριλαμβανομϋνων
των χρόνων μετακύνηςησ από και προσ το κατϊςτημα και το χρόνο αναζότηςησ
ςτϊθμευςησ, αναμονόσ ςτο ταμεύο κτλ, με βϊςη
ςυγκεκριμϋνεσ υποθϋςεισ αναφορικϊ με τη ζότηςη
cd/dvd

και

προβλϋψεισ

για

αλλαγϋσ

Εξοικονόμηςη χρόνου: 20
ώρεσ ετηςύωσ

ςτα

καταναλωτικϊ πρότυπα υπολογύζεται ότι ςόμερα
ϋνασ νϋοσ/νϋα θα κατανϊλωνε περύπου 20 ώρεσ ςτη διϊρκεια ενόσ χρόνου για
την αγορϊ cd/dvd. Από το ςυνολικό αυτό χρόνο, το 2011 ο νϋοσ/νϋα, εν δυνϊμει
χρόςτησ αναμϋνεται να εξοικονομόςει το 28% του χρόνου του/τησ από την αγορϊ
cd/dvd. Με βϊςη το γεγονόσ ότι ϋωσ το 2020 όλο και περιςςότεροι νϋοι θα επιλϋγουν να
ψυχαγωγούνται ψηφιακϊ, η εξοικονόμηςη χρόνου ςτην ηλικιακό ομϊδα πληθυςμού 1539 ετών αναμϋνεται να εύναι περύπου 70%.
Πύνακασ 8: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη χρόνου και εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

% Εξοικονόμθςθ
χρόνου ςτουσ νζουσ
θλικίασ 15-39 ετϊν

53%

69%

84%

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
κερμοκθπίου (χιλ
tn)

7,3

9

10,4

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Κατεβϊζοντασ μουςικό ό ταινύεσ, οι χρόςτεσ τησ εφαρμογόσ εκτόσ από το χρόνο που
εξοικονομούν, ςυμβϊλλουν και ςτην προςταςύα
του περιβϊλλοντοσ. Κι αυτό γιατύ κϊθε μετακύνηςη
με

το

αυτοκύνητο

ό

τα

μϋςα

μεταφορϊσ

ςυνεπϊγεται εκπομπϋσ ρύπων ςτην ατμόςφαιρα.
Με βϊςη κϊποιεσ λογικϋσ υποθϋςεισ για το πλόθοσ

Μεύωςη εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου ϋωσ 64 χιλ
τόνουσ ςωρευτικϊ ϋωσ το
2020

των χρηςτών, τη ςυχνότητα αγορϊσ cd/dvd,
αλλαγϋσ ςτισ ςυνόθειεσ, την απόςταςη από την τοπικό αγορϊ κ.λπ., εκτιμϊται ότι το
8

Τπό την αύρεςη ότι εύναι επιθυμητό από τον χρόςτη η ςυντόμευςη αυτού του χρόνου.
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2011 δύναται να μειωθούν οι εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου κατϊ 3,5 χιλ. τόνουσ που
αντιςτοιχεύ ςε μεύωςη τησ τϊξησ του 30%. Περαιτϋρω διεύρυνςη τησ βϊςησ των
χρηςτών και εντατικοπούηςη τησ χρόςησ τησ εφαρμογόσ δύναται να οδηγόςουν ςε
περαιτϋρω μεύωςη των εκπομπών ϋωσ και 90% το 2020, ότοι κατϊ 9 χιλ. τόνουσ. το
απαιςιόδοξο ςενϊριο εργαςύασ η μεύωςη αυτό περιορύζεται ςτουσ 7,3 χιλ τόνουσ ενώ
ςτο αιςιόδοξο αυξϊνεται ςτουσ 10,4 χιλ τόνουσ, ωρευτικϊ το διϊςτημα από το
2011 μϋχρι το 2020 οι εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου μπορεύ να μειωθούν λόγω
τησ διεύςδυςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ εφαρμογόσ κατϊ 64 χιλ. τόνουσ ςτο βαςικό
ςενϊριο εργαςύασ.
VoIP Communication
Οι εφαρμογϋσ VoIP για την παροχό δεδομϋνων φωνόσ και εικόνασ μϋςω δικτύων
υψηλόσ ταχύτητασ μπορούν να ςυμβϊλουν ςε ςημαντικό βαθμό ςτη μεύωςη του
τηλεπικοινωνιακού κόςτουσ για την πραγματοπούηςη τηλεφωνικών ςυνδιαλϋξεων. Η
εφαρμογό αυτό, λόγω του κοςτοςτρεφό χαρακτόρα τησ, εκτιμϊται ότι θα ϋχει μεγϊλη
χρόςη ςε επιχειρόςεισ που λόγω τησ φύςησ τησ δραςτηριότητϊσ τουσ απαιτεύται να
ϋχουν τακτό και πολύωρη επικοινωνύα με ϊλλεσ επιχειρόςεισ και οργανιςμούσ ό ακόμα
και με ςτελϋχη τουσ που βρύςκονται εκτόσ Ελλϊδασ. Ειδικότερα χρόςιμεσ εκτιμϊται ότι
εύναι οι εφαρμογϋσ αυτϋσ για πολυεθνικϋσ επιχειρόςεισ, πανεπιςτόμια και επιχειρόςεισ
που ςυμμετϋχουν ςε ευρωπαώκϊ προγρϊμματα και γενικϊ ςε επιχειρόςεισ που
δραςτηριοποιούνται ςτον ςυμβουλευτικό τομϋα. Εκτιμϊται μϊλιςτα ότι όλο και
περιςςότερα ανώτερα και ανώτατα ςτελϋχη των επιχειρόςεων θα κϊνουν χρόςη τησ
εφαρμογόσ αυτόσ. ημειώνεται ότι αυτό τη ςτιγμό για τη χρόςη τησ εφαρμογόσ

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ






Η χρόςη VoIP επικοινωνιών υποκαθιςτϊ διεθνεύσ κλόςεισ ςταθερόσ &
κινητόσ τηλεφωνύασ .
Πληθυςμόσ ςτόχοσ: Ανώτερα και ανώτατα διοικητικϊ και διευθυντικϊ
ςτελϋχη του ιδιωτικού και δημόςιου τομϋα.
o Διεύςδυςη ςτον πληθυςμό ςτόχο
Πλόθοσ τηλεφωνικών ςυνδιαλϋξεων ςε ςταθερϊ και κινητϊ δύκτυα ςτο
εξωτερικό
Μϋςη διϊρκεια ομιλύασ
Διαφορϊ κόςτουσ κλόςεων διεθνών ςυνδιαλϋξεων
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απαιτεύται υπολογιςτόσ (ςταθερόσ/φορητόσ) ςταθερόσ ευρυζωνικόσ πρόςβαςησ ό
κινητό τηλϋφωνο υπό την προώπόθεςη ότι η ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα παρϋχεται από
τον πϊροχο και ότι οι ταχύτητεσ των κινητών ευρυζωνικών δικτύων υποςτηρύζουν την
εφαρμογό αυτό.
Με βϊςη τα αποτελϋςματα του μοντϋλου εκτιμϊται ότι η εξοικονόμηςη κόςτουσ
για τουσ χρόςτεσ τησ υπηρεςύασ εύναι τησ τϊξησ του 65% για το 2011. Δηλαδό το
2011 από τα 28 ευρώ το μόνα που αντιςτοιχούν ςε κϊθε ανώτερο ό ανώτατο
ςτϋλεχοσ χρόςτη τησ υπηρεςύασ δύναται να εξοικονομηθούν τα 18 ευρώ για
διεθνεύσ τηλεφωνικϋσ κλόςεισ ςε ςταθερϊ και κινητϊ δύκτυα.
Πύνακασ 9: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη κόςτουσ λειτουργύασ των
επιχειρόςεων το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ (εκατ ευρϊ)

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

16,1

38,0

79,8

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

ταδιακϊ ωσ το 2020 αναμϋνεται να μειωθεύ μεν το κόςτοσ τηλεφωνικών κλόςεων
ςτην μονϊδα του χρόνου υπολογύζεται όμωσ, ότι θα αυξηθεύ η ζότηςη τηλεφωνικών
ςυνδιαλϋξεων. υνολικϊ, εκτιμϊται ότι η τηλεπικοινωνιακό δαπϊνη για τουσ εν δυνϊμει
χρόςτεσ θα πολλαπλαςιαςτεύ από τα 6 εκατ. ευρώ το 2011 ςτα 68 εκατ. ευρώ το 2020.
Αντύςτοιχα η μηνιαύα δαπϊνη ςτο ϊτομο (ανώτερα/ανώτατα ςτελϋχη) για επικοινωνύα
με το εξωτερικό εκτιμϊται ότι θα διπλαςιαςτεύ ςχεδόν, θα ανϋλθει δηλαδό ςτα 50 ευρώ
το μόνα ενώ το όφελοσ ανϊ χρόςτη θα αυξηθεύ ςτα 28 ευρώ το μόνα. Σο 2020 λόγω
χρόςησ τησ εφαρμογόσ οι επιχειρόςεισ δύναται να
εξοικονομόςουν ϋωσ και 38 εκατ. ευρώ ςτο βαςικό
ςενϊριο εργαςύασ που μπορεύ να περιοριςτούν ςε
16,1 εκατ ευρώ ςτο απαιςιόδοξο ςενϊριο ό να
ανϋλθουν ςτα 79,8 εκατ ευρώ ςτο αιςιόδοξο.

Εξοικονόμηςη
τηλεπ/κού
κόςτουσ επιχειρόςεων:
181 εκατ. ευρώ ςωρευτικϊ
ςτο διϊςτημα 2011-2020

ωρευτικϊ το διϊςτημα από το 2011 ϋωσ το
2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ αναμϋνεται να περιοριςτούν οι λειτουργικϋσ
δαπϊνεσ που αφορούν ϋξοδα τηλεπικοινωνιών κατϊ 181 εκατ. ευρώ.
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e-Commerce
Σο ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce ) δύδει
τη

δυνατότητα

ςτουσ

χρόςτεσ

να

πραγματοποιούν απομακρυςμϋνα ϋνα μϋροσ
των αγορών τουσ, ανϊλογα βϋβαια και με τη
διαθεςιμότητα των ςχετικών υπηρεςιών. Σα
εύδη αυτϊ δεν αφορούν το ςύνολο των
μηνιαύων αγορών που πραγματοποιεύ ϋνα
νοικοκυριό, καθώσ οι πωλόςεισ μϋςω internet
κατϊ κύριο λόγο αφορούν τυποποιημϋνα εύδη
τα

οπούα

πωλούνται

διαδικτυακϊ

ενδεχομϋνωσ και ςε καλύτερεσ τιμϋσ από ότι
ςτα καταςτόματα. Σο όφελοσ για το χρόςτη
ςυνύςταται

ςτην

ευκολύα

επιθυμητού

προώόντοσ,

εύρεςησ

μϋςω

τησ

Εφαρμογϋσ e-Commerce
Αγορϊ προώόντων από
καταςτόματα λιανικόσ
Κλεύςιμο ειςιτηρύων για
κινηματογρϊφο/θϋατρο
Αγορϊ
αεροπορικών/ακτοπλοώκών
ειςιτηρύων
Ενοικύαςη θϋςησ παρκινγκ,
Πληρωμό διοδύων

του
αναζότηςησ

διϊφορων

υποκατηγοριών

ό

εναλλακτικών, ςτη δυνατότητα διεξαγωγόσ ϋρευνασ αγορϊσ αναφορικϊ με μϊρκεσ,
προδιαγραφϋσ και τιμϋσ προώόντων, ςτη δυνατότητα αγορϊσ όλο το 24ώρο, ςτον
καλύτερο προγραμματιςμό των αγορών του και τελικϊ ςτην εξοικονόμηςη χρόνου και
κόςτουσ. Οφϋλη από την εφαρμογό μπορεύ να υπϊρχουν και μετϊ την on line αγορϊ,
καθώσ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ παρϋχεται η δυνατότητα ςτον χρόςτη να παρακολουθεύ
τα ςτϊδια τησ παραγγελύασ του. Σελικϊ αν ο χρόςτησ χρηςιμοποιόςει την εφαρμογό για
αςφαλεύσ και τυποποιημϋνεσ αγορϋσ καταλόγει να ϋχει και υψηλότερα επύπεδα
ικανοπούηςησ από την αγορϊ του, ςε ςχϋςη με τη φυςικό διαδικαςύα τησ αγορϊσ.
Μια ςυςκευό κινητού μπορεύ να αποτελϋςει ςτην περύπτωςη του e-Commerce το μϋςο
για τη πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο και την υποβολό τησ παραγγελύασ. Δύναται, όμωσ, να
λειτουργόςει και ωσ ηλεκτρονικό χρόμα, ανεξϊρτητα με ποιον τρόπο ϋχει δοθεύ η
παραγγελύα (ηλεκτρονικϊ ό ςτο κατϊςτημα αγορών). την περύπτωςη αυτό με τη
βοόθεια τησ τεχνολογύασ near field communications (NFC) ο χρόςτησ θα λϊβει την
ειδοπούηςη πληρωμόσ για τισ αγορϋσ του ςτο λογαριαςμό του κινητού του ό
εναλλακτικϊ το ποςό των αγορών θα αφαιρεύται από προπληρωμϋνη κϊρτα (prepaid
credit9).

Τπϊρχουν πολλϊ διαφορετικϊ ςυςτόματα. Περιγραφό αυτών περιϋχεται ςτο report 3G
America (2008) “Security and Trust in Mobile Applications,”
9
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Ποςοτικϊ, ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ, προςδιορύςτηκε ο χρόνοσ που εξοικονομεύ ο
χρόςτησ όταν πραγματοποιεύ αγορϋσ ηλεκτρονικϊ
ϋναντι τησ φυςικόσ μετϊβαςησ ςτο κατϊςτημα. Με
βϊςη

τισ

υποθϋςεισ

που

χρηςιμοποιόθηκαν

εκτιμόθηκε ότι μπορεύ να εξοικονομηθεύ χρόνοσ τησ

Εξοικονόμηςη 20% του
απαιτούμενου χρόνου για
αγορϋσ

τϊξησ τησ 1,5 ώρασ ανϊ επύςκεψη ςτην τοπικό
αγορϊ που αντιςτοιχεύ ςε εξοικονόμηςη τησ τϊξησ του 70% ςε ςχϋςη με το χρόνο που
θα δαπανούνταν αν το ϊτομο χρειαζόταν να επιςκεφθεύ επύ τόπου το κατϊςτημα. Με
βϊςη υποθϋςεισ ςχετικϊ με τη ςυχνότητα χρόςησ εφαρμογών e-Commerce ςε με τισ
πραγματικϋσ ανϊγκεσ πραγματοπούηςησ αγορών υπολογύζεται ότι κϊθε ϊτομο
/χρόςτησ των ηλεκτρονικών εφαρμογών εξοικονομεύ το 20% του χρόνου που
θα χρειαζόταν να επενδύςει ςε αγορϋσ (ϋχει εκτιμηθεύ ο χρόνοσ που απαιτεύται για
τη μετϊβαςη και επιλογό του εύδουσ ϋναντι των αντύςτοιχων χρόνων για την ύδιεσ
εργαςύεσ μϋςω e-Commerce).
Κϊθε φορϊ όμωσ που πραγματοποιεύται μια αγορϊ ηλεκτρονικϊ, γύνεται μια μετϊβαςη
λιγότερη από και προσ την αγορϊ (τοπικό/ κεντρικό ό ςε μερικϋσ περιπτώςεισ διεθνό
αγορϊ). Κι αυτό γιατύ το προώόν ϋτςι και αλλιώσ θα μετακινηθεύ μϋχρι τισ κεντρικϋσ
αποθόκεσ. Αν δηλαδό η διαδρομό που θα ακολουθούςε το προώόν θα όταν κεντρικό
αποθόκη – κατϊςτημα – καταναλωτόσ, η διαδρομό μϋςω ςυςτόματοσ ηλεκτρονικόσ
παραγγελιοδοςύασ θα εύναι αποθόκη – καταναλωτόσ, καθώσ για αγορϋσ ςε τοπικϊ
καταςτόματα η απόςταςη αποθόκη – κατϊςτημα θεωρεύται ύςη με την απόςταςη
αποθόκη – καταναλωτόσ.

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Επιλεγμϋνα προώόντα δύναται να αγοραςτούν με ecommerce





Ποςοςτό νοικοκυριών που παρόγγειλαν / αγόραςαν αγαθϊ ό υπηρεςύεσ για
ιδιωτικό χρόςη, μϋςω διαδικτύου
o Πραγματοπούηςη αγορών ςτην εθνικό και διεθνό αγορϊ.
Πλόθοσ μηνιαύων επιςκϋψεων ςτην εθνικό/ διεθνό αγορϊ
Μϋςοσ όροσ οδικών/αεροπορικών χιλιομϋτρων που διανύονται ανϊ
επύςκεψη ςτην τοπικό/διεθνό αγορϊ
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Με βϊςη υποθϋςεισ για τη διεύςδυςη τησ εφαρμογόσ ςτα ϊτομα, τη ςυχνότητα
πραγματοπούηςησ αγορών και χρόςησ τησ ηλεκτρονικόσ εφαρμογόσ εκτιμϊται ότι το
2011 μπορεύ να εξοικονομηθεύ περύπου το 20% των μετακινόςεων εςωτερικού για τουσ
χρόςτεσ τησ εφαρμογόσ. Οι εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου από μετακινόςεισ
εςωτερικού το 2011 δύναται να περιοριςτούν κατϊ 1,7 χιλ τόνουσ ςε ςύνολο 8,5 χιλ
τόνων περύπου. Λαμβϊνοντασ υπόψη μετακινόςεισ και ςτο εξωτερικό για
πραγματοπούηςη αγορών εκτιμϊται ότι η εξοικονόμηςη εκπομπών μπορεύ να
ανϋλθει ςτο 50% για το 2011, ότοι εξοικονόμηςη 18 χιλ τόνουσ αερύων από τουσ
36 χιλ τόνουσ που θα εκπϋμπονταν χωρύσ την υιοθϋτηςη αυτόσ τησ εφαρμογόσ.
Πύνακασ 10: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη χρόνου και εκπομπών αερύων το υ
θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

%Εξοικονόμθςθ
χρόνου

10%

20%

40%

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

19

42

76

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Σα επόμενα χρόνια προβλϋπεται διεύρυνςη τησ βϊςησ
των

χρηςτών,

αλλϊ

μεύωςη

τησ

ςυχνότητασ

πραγματοπούηςησ αγορών ςε διεθνεύσ αγορϋσ λόγω
τησ οικονομικόσ ύφεςησ, τουλϊχιςτον για την
επόμενη διετύα. Προσ τα τϋλη τησ δεκαετύασ εκτιμϊται

Μεύωςη εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου κατϊ 223 χιλ
τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

ότι η ζότηςη για προώόντα κατανϊλωςησ θα
επανϋλθει ςτα ςημερινϊ επύπεδα. Ϋτςι, το δυνητικό όφελοσ ςε όρουσ μεύωςησ των
εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου από το ηλεκτρονικό εμπόριο ανϋρχεται ςε
42 χιλ. τόνουσ το 2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ, που όμωσ μπορεύ να
διαμορφωθεύ ςτουσ 19 χιλ τόνουσ ό ςτουσ 76 χιλ τόνουσ ςτο απαιςιόδοξο και
ςτο αιςιόδοξο ςενϊριο αντύςτοιχα. ωρευτικϊ, την περύοδο αυτό ςτο βαςικό
ςενϊριο εργαςύασ μπορεύ να επιτευχθεύ μεύωςη των εκπομπών κατϊ 223 χιλ.
tCO2eq (Πύνακασ 10).
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e-Ηealth
To ευρωπαώκό αλλϊ και το εθνικό ςύςτημα
υγεύασ αντιμετωπύζει μεγϊλεσ προκλόςεισ,
καθώσ το δημογραφικό πρόβλημα ιδιαύτερα

Εφαρμογϋσ e- Health

ςτισ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ εντεύνεται. Η

Ηλεκτρονικό ςυνταγογρϊφηςη

γόρανςη

Ηλεκτρονικό αποςτολό

του

πληθυςμού

ςυνεπϊγεται

περιςςότερεσ ανϊγκεσ ιατρικόσ περύθαλψησ

ιατρικών εξετϊςεων

για μεγαλύτερο τμόμα του πληθυςμού και

Εξ αποςτϊςεωσ παρακολούθηςη

αύξηςη

αςθενών με χρόνια προβλόματα

των

περιςτατικών

χρόνιων

αςθενειών. Σα ςτοιχεύα αυτϊ ςε ςυνδυαςμό

υγεύασ

με τισ αυξημϋνεσ προςδοκύεσ για το επύπεδο

Τπενθύμιςη ιατρικών

περύθαλψησ δημιουργεύ όδη και αναμϋνεται

ραντεβού/λόψη φαρμϊκων

να

δημιουργόςει

ακόμα

περιςςότερεσ

πιϋςεισ ςτο ςύςτημα υγεύασ.
Η χρόςη κινητών επικοινωνιών μπορεύ ςε ςημαντικό βαθμό να επιλύςει κϊποια από τα
προβλόματα του ςυςτόματοσ υγεύασ ό να διευθετόςει με πιο ορθολογικό τρόπο την
κατανομό των διαθϋςιμων πόρων. Ϊνασ τρόποσ εύναι η εφαρμογό τησ τηλεώατρικόσ για
τουσ ανθρώπουσ με χρόνια προβλόματα υγεύασ. Ϊνασ ϊλλοσ τρόποσ εύναι η αποςτολό
ςτουσ αςθενεύσ μηνυμϊτων υπενθύμιςησ ιατρικών ραντεβού ό λόψησ των φαρμϊκων
τουσ. Τπϊρχει ακόμα η δυνατότητα απομακρυςμϋνου ελϋγχου / παρακολούθηςησ των
αςθενών (remote monitoring) με τη χρόςη τεχνολογιών machine-to-machine (M2M)10.
Σα κινητϊ τηλϋφωνα μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν επύςησ ωσ μϋςα αποθόκευςησ και

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Μεύωςη των ιατρικών επιςκϋψεων νοικοκυριών ςε απομακρυςμϋνεσ
(ορεινϋσ και νηςιωτικϋσ) περιοχϋσ
 Ποςοςτό απομακρυςμϋνων νοικοκυριών που κϊνουν χρόςη εφαρμογόσ ehealth
 Μϋςη απόςταςη για την πραγματοπούηςη ιατρικών επιςκϋψεων
 Μϋςοσ απαιτούμενοσ χρόνοσ ανϊ επύςκεψη (διϊρκεια ταξιδιού, χρόνοσ
αναμονόσ, επύςκεψησ κ.λπ.)

10

GSMA, (2008) “Embedded Mobile: M2M Solutions and Beyond”
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διακύνηςησ του προςωπικού ιατρικού φακϋλου του αςθενό. Σϋτοιεσ εφαρμογϋσ
μπορούν να ςυμβϊλουν ςτη βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ τησ υγειονομικόσ
περύθαλψησ, εξοικονομώντασ ωφϋλιμο χρόνο ςτο προςωπικό υγεύασ, αλλϊ και
διαθϋςιμο χώρο ςτα νοςοκομεύα.
το πλαύςιο τησ παρούςασ μελϋτησ εκτιμώνται οι επιπτώςεισ των εφαρμογών υγεύασ
που κατϊ κύριο λόγο αφορούν ςτην ηλεκτρονικό αποςτολό ιατρικών εξετϊςεων ςτουσ
θερϊποντεσ, ςτην ηλεκτρονικό ςυνταγογρϊφηςη και παροχό ςυμβουλών υγεύασ. Δεν
επιλϋχθηκε να μελετηθεύ η τηλεώατρικό με την ϋννοια τησ απομακρυςμϋνησ διϊγνωςησ
καθώσ ειδικϊ η τηλεδιϊγνωςη αποτελεύ λύςη ανϊγκησ για επεύγοντα περιςτατικϊ ςτα
οπούα εύτε απαιτεύται ϊμεςη αντιμετώπιςη, εύτε οι αςθενεύσ δεν μπορούν ό δεν
επιτρϋπεται να μετακινηθούν.
Οι εφαρμογϋσ τηλεώατρικόσ, όπωσ προςδιορύζονται ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ, δύνανται
να ςυμβϊλουν ςτην εξοικονόμηςη ιατρικών επιςκϋψεων και κατ’ επϋκταςη ςτην
εξοικονόμηςη του απαιτούμενου χρόνου και τησ δαπϊνησ για τη μετϊβαςη των
αςθενών ςτο ιατρεύο του θερϊποντοσ ό ςτο νοςοκομεύο. ημειώνεται ότι οι επιςκϋψεισ
που εκτιμϊται ότι θα εξοικονομηθούν αφορούν ςτισ επαναληπτικϋσ επιςκϋψεισ, ςτισ
οπούεσ ο αςθενεύσ προςκομύζει τισ εξετϊςεισ και λαμβϊνει τη θεραπευτικό αγωγό αφού
η διαδικαςύα αυτό δύναται να πραγματοποιηθεύ με αςφϊλεια και ηλεκτρονικϊ.
Αναλυτικότερα, επιλϋχθηκε να μελετηθούν τα απομακρυςμϋνα νοικοκυριϊ (ορεινϊ/
νηςιωτικϊ), καθώσ για τη λόψη ςυμβουλών υγεύασ ςυχνϊ απαιτεύται η μετϊβαςη ςτην
πόλη και κυρύωσ ςτα αςτικϊ κϋντρα. Σο γεγονόσ αυτό κατϊ κύριο λόγο οφεύλεται ςτο
ότι δεν υπϊρχουν νοςοκομεύα ςε όλεσ τισ επαρχιακϋσ πόλεισ, δεν εύναι διαθϋςιμεσ όλεσ
τισ ειδικότητεσ ςε όλα τα νοςοκομεύα, ενώ κϊποιοι εξειδικευμϋνοι γιατρού βρύςκονται
ςτα μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα και πολλού αςθενεύσ νιώθουν μεγαλύτερη αςφϊλεια να
επιςκϋπτονται ό ϋςτω να λϊβουν διϊγνωςη από γιατρούσ που ϋχουν την ϋδρα τουσ ςτα
μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα.
Οι μετακινόςεισ από απομακρυςμϋνα ςημεύα ςε μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα ςυνεπϊγονται
ςημαντικό απώλεια χρόνου. υχνϊ, διατύθεται ςημαντικόσ χρόνοσ που κυμαύνεται από
μιςό μϋρα ϋωσ και δύο ημϋρεσ ςτην περύπτωςη μετακύνηςησ το χειμώνα και μϊλιςτα δια
θαλϊςςησ. Με βϊςη το πλόθοσ των νοικοκυριών ςε ορεινϋσ και νηςιωτικϋσ περιοχϋσ, τη
ςυχνότητα μετϊβαςησ ςτα αςτικϊ κϋντρα για ιατρικϋσ επιςκϋψεισ και τον απαιτούμενο
χρόνο για την μετϊβαςη, υπολογύςτηκε ότι κϊθε απομακρυςμϋνο νοικοκυριό
διαθϋτει περύπου 17 μϋρεσ το χρόνο ςε ιατρικϋσ επιςκϋψεισ. Από αυτϋσ μϋςω
ηλεκτρονικών εφαρμογών δύναται να εξοικονομηθούν 3 τουλϊχιςτον μϋρεσ, δηλαδό το
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15% του απαιτούμενου χρόνου. Η εξοικονόμηςη μϊλιςτα δύναται τα επόμενα ϋτη
να αυξηθεύ περαιτϋρω αγγύζοντασ ϋωσ και το 20% το 2020. Για τουσ υπολογιςμούσ
ελόφθη υπόψη ότι η ζότηςη για παροχό ςυμβουλών υγεύασ θα εύναι ςταθερό και ότι
μελλοντικϊ περιςςότεροι ιατρού και νοςοκομεύα θα προςφϋρουν ηλεκτρονικϋσ
εφαρμογϋσ υγεύασ.
Πύνακασ 11: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη χρόνου και εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

%Εξοικονόμθςθ
χρόνου

15%

20%

25%

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

26

52

85

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

το επύπεδο του περιβϊλλοντοσ υπϊρχουν επύςησ ςημαντικϊ οφϋλη που μπορούν να
ποςοτικοποιηθούν, καθώσ οι μετακινόςεισ ςυνεπϊγονται την ϋκλυςη αερύων ρύπων.
υνεπώσ, η μεύωςη των απαιτούμενων ιατρικών επιςκϋψεων και κατ’ επϋκταςη η
μεύωςη των μετακινόςεων οδηγεύ ςε μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου.
Αναλυτικότερα, με βϊςη υποθϋςεισ για τη ςυχνότητα πραγματοπούηςησ ιατρικών
επιςκϋψεων το μόνα, την απόςταςη από τα αςτικϊ κϋντρα και τη διεύςδυςη τησ
εφαρμογόσ ςτα απομακρυςμϋνα νοικοκυριϊ εκτιμϊται ότι το 2011 θα μειωθούν οι
εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου κατϊ 13 χιλ τόνουσ, ότοι μεύωςη κατϊ 15%
ςε ςχϋςη με τισ εκπομπϋσ που θα εκλύονταν αν δεν περιορύζονταν οι ιατρικϋσ
επιςκϋψεισ. Περαιτϋρω διεύρυνςη τησ διεύςδυςησ
των εφαρμογών τηλεώατρικόσ ςτον πληθυςμό τα
επόμενη ϋτη και εντατικοπούηςη τησ χρόςησ τουσ
αναμϋνεται να οδηγόςει ςε περαιτϋρω μεύωςη των
εκπομπών κατϊ 52 χιλ. τόνουσ περύπου το 2020.

Μεύωςη εκπομπών αερύων
του θερμοκηπύου κατϊ 271
χιλ. τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

το απαιςιόδοξο και αιςιόδοξο ςενϊριο αντύςτοιχα
οι εκτιμόςεισ κϊνουν λόγο για εξοικονόμηςη τησ τϊξησ των 26 χιλ. και 85 χιλ τόνων.
ωρευτικϊ την περύοδο αυτό ςτο βαςικό ςενϊριο εκτιμϊται ότι θα επιτευχθεύ
μεύωςη των εκπομπών κατϊ 271 χιλ. tCO2eq ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ.
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Ϋξυπνοσ οικιςμόσ Δόμου Βϋροιασ:
Οι ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ ςτην υπηρεςύα του πολύτη
το δόμο τησ Βϋροιασ ςε ϋκταςη 500 ςτρεμμϊτων αναπτύχθηκε ο ϋξυπνοσ οικιςμόσ τησ
πόλησ τησ Βϋροιασ όπου μϋςα από μια κοινό τεχνολογικό πλατφόρμα - portal παρϋχεται
ςτουσ πολύτεσ μια ςειρϊ από υπηρεςύεσ ςτουσ τομεύσ τησ δημόςιασ διούκηςησ, τησ υγεύασ,
του τουριςμού, τησ εκπαύδευςησ.
Οι πολύτεσ εγγραφόμενοι ςτο portal μπορούν να ϋχουν ϊμεςη πρόςβαςη ςτα
νϋα/δρώμενα του δόμου τουσ αλλϊ και να δημιουργόςουν τον προςωπικό τουσ
ψηφιακό χώρο (ιςτοχώρο/blog) όπου θα μπορούν να προβϊλλουν τουσ
προβληματιςμούσ, τισ ςκϋψεισ ό ϊλλεσ επιλεγμϋνεσ πληροφορύεσ αναφορικϊ με τισ
επαγγελματικϋσ ό προςωπικϋσ τουσ δραςτηριότητεσ. Μϋςα από τα προςωπικϊ blog οι
πολύτεσ δύναται να αλληλεπιδρούν τόςο μεταξύ τουσ όςο και με την τοπικό
αυτοδιούκηςη, ϋχουν τη δυνατότητα να ανταλλϊςουν ψηφιακό οπτικοακουςτικό υλικό,
να ςυμμετϋχουν ςε δύκτυα κοινωνικόσ δικτύωςησ και ςε ςυζητόςεισ/ fora, να λαμβϊνουν
εξατομικευμϋνη ενημϋρωςη για θϋματα του ενδιαφϋροντοσ τουσ κλπ αλλϊ και να
ςυμμετϋχουν ςτα κοινϊ του δόμου. Μϋςω των δρϊςεων αυτών εντεύνεται ο κοινωνικόσ
διϊλογοσ, ο δημόςιοσ προβληματιςμόσ αλλϊ και η αλληλόδραςη τησ δημόςιασ διούκηςησ
με τον πολύτη. Η ϊςκηςη τησ δημόςιασ διούκηςησ δεν γύνεται μόνο ηλεκτρονικϊ αλλϊ και
ςυμμετοχικϊ.
τον τομϋα τησ υγεύασ μϋςω του portal λειτουργεύ πύλη πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ
υγεύασ για την πληροφόρηςη των πολιτών αναφορικϊ με πρόληψη και αντιμετώπιςη
ϋκτακτων περιςτατικών. την πύλη αναρτώνται ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα τησ δημόςιασ
υγεύασ και ςχετικϋσ ενημερωτικϋσ μελϋτεσ ενώ ακόμα ϋχει αναπτυχθεύ βιβλιοθόκη υγεύασ
με χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τη βελτύωςη τησ υγεύασ του πληθυςμού και την υιοθϋτηςη
ορθών πρακτικών ςτην καθημερινό ζωό. Ϊτςι, ενθαρρύνεται η δια βύου εκπαύδευςη και
γενικότερα η μϊθηςη ςτον τομϋα τησ υγεύασ και ταυτόχρονα τροφοδοτεύται η αλυςύδα
μαθαύνω ϊρα γνωρύζω ϊρα προλαμβϊνω/θεραπεύω ϋγκαιρα ϊρα βελτιώνω την
ποιότητα ζωόσ.
Επιπλϋον για εξατομικευμϋνεσ ςυμβουλϋσ οι πολύτεσ μπορούν επιπλϋον να ςυνομιλούν
με επαγγελματύεσ υγεύασ ενώ αν αντιμετωπύζουν χρόνια προβλόματα ό γενικότερα η
υγεύα τουσ εύναι διαταραγμϋνη μπορούν να ενταχθούν ςτο πρόγραμμα κατ’ ούκον
παρακολούθηςησ που υλοποιεύ ο δόμοσ ςε ςυνδυαςμό με τισ μη ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ
που προςφϋρονται «Βοόθεια ςτο ςπύτι», «Κϋντρο Ημερόςιασ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων»
και «Μονϊδα Κοινωνικόσ Μϋριμνασ» που υλοποιούνται μϋςω παραδοςιακών καναλιών
επικοινωνύασ. Μϋςω του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ τουλϊχιςτον 50 πολύτεσ
(ηλικιωμϋνοι, ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ) μπορούν μϋςω μιασ ηλεκτρονικόσ
ςυςκευόσ/πομπού ελϋγχου κύνηςησ ακινηςύασ και ανύχνευςησ πτώςησ που
υποςτηρύζεται από κομβύο ςόματοσ πανικού να ειδοποιόςουν μϋςω του αςύρματου
ευρυζωνικού δικτύου προεπιλεγμϋνουσ αποδϋκτεσ -επαγγελματύεσ υγεύασ προκειμϋνου
να ςπεύςουν για την παροχό των πρώτων βοηθειών.
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τον τομϋα του τουριςμού οι τουρύςτεσ μϋςω ενόσ ηλεκτρονικού οδηγού με
πληροφορύεσ ψυχαγωγύασ, αξιοθϋατων, εςτύαςησ διαδρομών καταλυμϊτων κτλ
λαμβϊνουν ϊμεςη αλλϊ και φορητό πληροφόρηςη αναφορικϊ με τα ςημεύα
ενδιαφϋροντοσ ςτην πόλη. Μϊλιςτα ανϊλογα με το επιλεγμϋνο μϋςο μετϊβαςησ
(αυτοκύνηςη, μϋςα μαζικόσ κυκλοφορύασ, πεζόσ) υπϊρχει η δυνατότητασ εύρεςησ τησ
βϋλτιςτησ διαδρομόσ μεταξύ δύο δοθϋντων ςημεύων (αφετηρύασ- επιθυμητού
προοριςμού). Επιπλϋον υπό την αύρεςη του εύρουσ φϊςματοσ ο χρόςτησ απολαμβϊνει
υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ ξενϊγηςησ με όχο τόςο εντόσ όςο και εκτόσ των ορύων του
ϋξυπνου οικιςμού ςε χώρουσ δημόςιου ενδιαφϋροντοσ. υνολικϊ πϊνω από 30.000
ϋλληνεσ και 2300 ξϋνοι τουρύςτεσ μϋςω οργανωμϋνων τουριςτικών εκδρομών αλλϊ
και μεμονωμϋνοι τουρύςτεσ, ϋλληνεσ και ξϋνοι, αναμϋνεται να χρηςιμοποιόςουν το
ηλεκτρονικό δύκτυο ξενϊγηςησ και τισ πρόςθετεσ παροχϋσ.
Για να μπορϋςουν να παραςχεθούν όλεσ αυτϋσ οι υπηρεςύεσ ςτον τομϋα τησ υγεύασ,
του τουριςμού, τησ εκπαύδευςησ αλλϊ και για χρηςιμοποιηθούν οι υπηρεςύεσ αυτϋσ
βαςικό προώπόθεςη όταν και εύναι η ευρυζωνικότητα. Για το ςκοπό αυτό ςτην
επιλεγμϋνη περιοχό του ϋργου αναπτύχθηκε αςύρματο ευρυζωνικό δύκτυο που
προςφϋρει υψηλόσ χωρητικότητασ ςύνδεςη διαδικτύου. Μϊλιςτα υπηρεςύεσ
διαδικτύου προςφϋρονται δωρεϊν ςε μαθητϋσ γυμναςύου/λυκεύου και ςε επιλεγμϋνεσ
οικογϋνειεσ με βϊςη ςυγκεκριμϋνα ειςοδηματικϊ κριτόρια αλλϊ και ςτουσ πολύτεσ/
επιςκϋπτεσ τησ πόλησ ςε όλουσ τουσ δημόςιουσ χώρουσ του οικιςμού.
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Telepresence
Η εφαρμογό τησ τηλεδιϊςκεψησ επιτρϋπει τη ςυμμετοχό εργαζομϋνων ςε ςυναντόςεισ
που λαμβϊνουν χώρα πρακτικϊ ςε ολόκληρο τον κόςμο, χωρύσ να απαιτεύται η
μετακύνηςη τουσ εκτόσ του χώρου εργαςύασ. Η ποιότητα τησ εικόνασ και του όχου εύναι
τόςο υψηλό που ςε ςυνδυαςμό με την τυποπούηςη των αιθουςών ςε ημικυκλικό
διϊταξη δημιουργεύ την εντύπωςη ςτουσ παραβριςκόμενουσ ότι ςυμμετϋχουν με
φυςικό τρόπο ςτη διϊςκεψη.
Ακόμα όμωσ μεγαλύτερο βαθμό ελευθερύασ υπόςχεται ςτουσ εργαζόμενουσ η χρόςη τησ
εφαρμογόσ τησ τηλεδιϊςκεψησ μϋςω των κινητών τηλεφώνων αφού πρακτικϊ οι
εργαζόμενοι θα μπορούν να ςυμμετϋχουν ςε ςυναντόςεισ, ανϊ πϊςα ςτιγμό, από όποιο
ςημεύο και αν βρύςκονται. Για την επϋκταςη τησ χρόςησ τησ εφαρμογόσ μϋςω κινητών
τηλεφώνων εκκρεμεύ ακόμα να λυθούν οριςμϋνα τεχνικϊ αλλϊ και θεςμικϊ ζητόματα,
όπωσ η δϋςμευςη υψηλόσ ταχύτητασ αςύρματων δικτύων. Αντύςτοιχα, για την
πραγματοπούηςη τηλεδιϊςκεψησ από κατϊλληλα διαμορφωμϋνη αύθουςα απαιτεύται
εκτόσ από την αγορϊ του ςχετικού εξοπλιςμού υψηλόσ ταχύτητασ μιςθωμϋνη γραμμό.

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
υμμετοχό ςε τηλεδιϊςκεψη




Ποςοςτό εργαζόμενων που ςυμμετϋχουν ςε meetings
o

Αριθμόσ meetings που ςυμμετϋχει κϊθε εργαζόμενοσ

o

Ποςοςτό meetings ςτο εςωτερικό και εξωτερικό

Ποςοςτό meetings ςε εςωτερικό και εξωτερικό που πραγματοποιούνται εξ
αποςτϊςεωσ



Μϋςοσ όροσ οδικών χιλιομϋτρων ςτο εςωτερικό, μϋςη ταχύτητα, μϋςο
κόςτοσ εργαςύασ, κόςτοσ διαμονόσ ςτο εξωτερικό, μϋςη πληρότητα
αεροπορικών πτόςεων ςτο εξωτερικό
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Ϋδη τα οφϋλη τησ εφαρμογόσ εύναι ςημαντικϊ για

Εξοικονόμηςη κόςτουσ
μετακινόςεων τησ τϊξησ του
12%

μεγϊλεσ,

πολυεθνικϋσ

υπηρεςιών

που

επενδύςεισ.

Σα

ϋχουν
οφϋλη

εταιρεύεσ

παροχόσ

κϊνει

ςχετικϋσ

τισ

ςυνύςτανται

ςτην

εξοικονόμηςη τησ μεταφορικόσ δαπϊνησ και του
κόςτουσ διαμονόσ των εργαζομϋνων αλλϊ και ςτην καλύτερη αξιοπούηςη του
παραγωγικού χρόνου των εργαζομϋνων που διαφορετικϊ θα δαπανούνταν ςτισ
μετακινόςεισ. Σο 2011 με βϊςη υποθϋςεισ για τη ςυχνότητα υλοπούηςησ ςυναντόςεων
ςτο εςωτερικό / εξωτερικό, το ποςοςτό ςυμμετοχόσ εργαζομϋνων ςε αυτϋσ, το κόςτοσ
των ταξιδιών κτλ -μη λαμβϊνοντασ υπόψη το κόςτοσ απόςβεςησ τησ επϋνδυςησδύναται με τη χρόςη τησ εφαρμογόσ τηλεδιϊςκεψησ να εξοικονομηθεύ κόςτοσ
μετακινόςεων τησ τϊξησ του 12%. Δύναται να εξοικονομηθούν δηλαδό περύπου
€1.000 το ϋτοσ ανϊ εργαζόμενο ςε ςύνολο €8.000
που αποτελεύ το ετόςιο κόςτοσ μετακινόςεων για

Εξοικονόμηςη κόςτουσ
ταξιδιών 11 διςεκ ευρώ
ςωρευτικϊ το διϊςτημα
2011-2020

ςυμμετοχό ςε ςυναντόςεισ. Για τα επόμενα χρόνια
η

αύξηςη

τησ

χρόςησ

τησ

τηλεδιϊςκεψησ

προβλϋπεται να εύναι ςυντηρητικό, καθώσ το ύψοσ
τησ επϋνδυςησ εύναι υψηλό για μικρού μεγϋθουσ

επιχειρόςεισ ό για επιχειρόςεισ που δεν δικαιολογεύται λόγω δραςτηριότητασ να
πραγματοποιούν πολλϊ ταξύδια. Εκτιμϊται, όμωσ, ότι θα ενταθεύ η χρόςη τησ
εφαρμογόσ για όςεσ επιχειρόςεισ ϋχουν όδη επενδύςει, προκειμϋνου να ςυμπιϋςουν
περαιτϋρω τα λειτουργικϊ τουσ ϋξοδα. Ϊτςι το 2020, ςτο βαςικό ςεναριο εργαςύασ
εκτιμϊται ότι θα εξοικονομηθούν 1337 εκατ ευρώ, ςτο απαιςιόδοξο 968 εκατ ευρώ και
ςτο αιςιόδοξο ςενϊριο 1700 εκατ ευρώ. ωρευτικϊ για το διϊςτημα από 2011-2020
ςτο βαςικό ςενϊριο αναμϋνεται να εξοικονομηθούν περύ τα 11 διςεκ ευρώ ςε
ταξύδια.
Πύνακασ 12: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη κόςτουσ και εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ (εκατ ευρϊ)
Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

968

1337

1700

28

38

47
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Αντύςτοιχα, με βϊςη υποθϋςεισ αναφορικϊ με τη διεύςδυςη τησ εφαρμογόσ αυτόσ ςτουσ
εργαζόμενουσ, τη ςυχνότητα πραγματοπούηςησ ςυναντόςεων ςτο εςωτερικό και ςτο
εξωτερικό, τη δυνατότητα υποκατϊςταςησ των

Μεύωςη εκπομπών αερύων
του θερμοκηπύου κατϊ 290
χιλ. τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

διαςκϋψεων με τηλεδιαςκϋψεισ και τη μϋςη
απόςταςη που πρϋπει να διανυθεύ για τη μετϊβαςη
ςτο τόπο πραγματοπούηςησ των ςυναντόςεων,
υπολογύζεται ότι το 2011 θα εξοικονομηθούν περύ
τουσ 22 χιλ. tCO2eq. το προςεχϋσ διϊςτημα

εκτιμϊται ότι η αύξηςη τησ διεύςδυςησ θα εύναι ςυντηρητικό λόγω του υψηλού κόςτουσ
τησ ςχετικόσ επϋνδυςησ. Αντύθετα, οι επιχειρόςεισ που διαθϋτουν όδη τισ απαιτούμενεσ
εγκαταςτϊςεισ και εξοπλιςμό αναμϋνεται να εντατικοποιόςουν τη χρόςη τησ
προκειμϋνου να ςυμπιϋςουν περαιτϋρω το λειτουργικό τουσ κόςτοσ. Ϋτςι εκτιμϊται
ότι το 2020 θα εξοικονομηθούν περύ τουσ 38 χιλ. τόνουσ ςε ςύνολο 213 χιλ
τόνων που θα εκπϋμπονταν αν δεν γινόταν χρόςη τησ εφαρμογόσ,

ότοι

εξοικονόμηςη τησ τϊξησ του 18%. Η εξοικονόμηςη αυτό που περιγρϊφεται ςτο
βαςικό ςενϊριο περιορύζεται ςτουσ 28 χιλ τόνουσ ςτο απαιςιόδοξο ςενϊριο ενώ
αυξϊνεται ςτουσ 47 χιλ τόνουσ ςτο αιςιόδοξο ςενϊριο. ωρευτικϊ τη δεκαετύα
2011-2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ αναμϋνεται να εξοικονομηθούν περύ
τουσ 290 χιλ. τόνουσ CO2eq.
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Εφαρμογό Σηλεδιϊςκεψησ ςτην Εταιρεύα Nokia Siemens Networks
Ελλϊδασ
H Εταιρεύα Nokia Siemens Networks εύναι μύα από τισ μεγαλύτερεσ εταιρεύεσ παροχόσ
τηλεπικοινωνιακού υλικού, hardware & software και υπηρεςιών. Διεθνώσ απαςχολεύ
πϊνω από 60.000 εργαζόμενουσ ςε περιςςότερεσ από 150 χώρεσ. την Ελλϊδα, η
εταιρεύα απαςχολεύ 650 ϊτομα προςωπικό ςτουσ τομεύσ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ ςε
εφαρμογϋσ VoIP και κινητϊ ευρυζωνικϊ δύκτυα, ςτισ πωλόςεισ και ςτην παροχό
υπηρεςιών. Για την εύρυθμη λειτουργύα τησ απαιτεύται ςτενό ςυνεργαςύα με τισ
εταιρεύεσ του δικτύου ςτο εξωτερικό. ε ετόςια βϊςη το 10% των εργαζομϋνων τησ
εταιρεύασ ςτην Ελλϊδα (65 ϊτομα) απαιτεύται να ςυμμετϋχει ςε διαςκϋψεισ ςτο
εξωτερικό για τουλϊχιςτον μια εβδομϊδα το μόνα. υνολικϊ το ϋτοσ
πραγματοποιούνται κατϊ μϋςο όρο 600 μετακινόςεισ που αντιςτοιχούν ςε ϋξοδα τησ
τϊξησ των €900 χιλ.
Η εταιρεύα, την προηγούμενη διετύα, επϋνδυςε ςτην αγορϊ εξοπλιςμού για τη
λειτουργύα αύθουςασ τηλεδιϊςκεψησ με υψηλόσ ταχύτητασ μιςθωμϋνη γραμμό
(45Mbit/sec) με ςτόχο την εξοικονόμηςη κόςτουσ ταξιδιών. όμερα υπϊρχει όδη η
δυνατότητα ςύνδεςησ με πϊνω από 25 χώρεσ του δικτύου ενώ ςε κϊθε
τηλεδιϊςκεψη δύναται να ςυμμετϋχουν ϋωσ τρύα μϋρη. Για την καλύτερη μϊλιςτα
προςομούωςη τησ φυςικόσ παρουςύασ ςε αύθουςα ςυνεδριϊςεων η αύθουςα εύναι
κατϊλληλα διαμορφωμϋνη ςε ημικυκλικό διϊταξη ώςτε οι ςυμμετϋχοντεσ να νιώθουν
ότι κϊθονται ςτο ύδιο τραπϋζι. Για το ςκοπό αυτό όλεσ οι αύθουςεσ τηλεδιϊςκεψησ
ςτισ εταιρεύεσ του δικτύου εύναι τυποποιημϋνεσ.
Σα πλεονεκτόματα τησ εφαρμογόσ ςυνύςτανται ςτην ευκολύα τησ χρόςησ και ςτην
πολύ καλό προςομούωςη τησ πραγματικότητασ. Σελικϊ οι ςυμμετϋχοντεσ
απολαμβϊνουν τα οφϋλη τησ φυςικόσ παρουςύασ ςε ςυναντόςεισ εξοικονομώντασ
ταυτόχρονα κόςτοσ και χρόνο για τισ μετακινόςεισ. Αν ςυνυπολογύςει μϊλιςτα κανεύσ
ότι ςτισ ςυναντόςεισ δύναται να ςυμμετϋχουν περιςςότερα από δύο μϋρη τα οφϋλη
ςε χρόνο και κόςτοσ από τη χρόςη τησ εφαρμογόσ εύναι πολλαπλαςιαςτικϊ.
Ϋδη το 15% των ςυναντόςεων (περύπου 100 ςυναντόςεισ το ϋτοσ) γύνονται μϋςω
τηλεδιϊςκεψησ ενώ ϊμεςα επιδιώκεται η περαιτϋρω χρόςη τησ εφαρμογόσ
προκειμϋνου να αποςβεςτεύ πλόρωσ το κόςτοσ τησ επϋνδυςησ και να εξοικονομηθεύ
επιπλϋον κόςτοσ μετακινόςεων. τόχοσ εύναι οι μετακινόςεισ να μειωθούν κατϊ 50%.
Περιθώρια υπϊρχουν, καθώσ η χρόςη τησ αύθουςασ ακόμα δεν υπερβαύνει τισ 15
ώρεσ την εβδομϊδα (μϋςη διϊρκεια τηλεδιϊςκεψησ 1,5 ώρα). Παρϊγοντεσ που
αναμϋνεται να ςυμβϊλουν προσ αυτό την κατεύθυνςη, εύναι η ςτρατηγικό μεύωςησ
κόςτουσ μετακινόςεων που ϋχει υιοθετόςει η εταιρεύα, η εγγύτητα τησ αύθουςασ
τηλεδιϊςκεψησ ςτο χώρο εργαςύασ, η ευκολύα ςτη χρόςη, η διαθεςιμότητα
χρηςιμοπούηςησ τησ αύθουςασ, η καλό ποιότητα μετϊδοςησ του όχου και τησ εικόνασ
και η φιλικότητα των εργαζομϋνων προσ τισ νϋεσ τεχνολογύεσ.
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e-Work
Η τηλεργαςύα ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη ενιςχύεται ςταθερϊ τα τελευταύα χρόνια. Ϋδη
ςόμερα εκτιμϊται ότι ςε ςύνολο 220 εκατ. εργαζομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη
περύπου τα 20 εκατ. δουλεύουν εξ αποςτϊςεωσ11. Αυτϊ τα ϊτομα δηλαδό δουλεύουν ςε
διαφορετικό ςημεύο από αυτό τησ εργαςύασ τουσ εύτε αυτό εύναι το ςπύτι, εύτε ςε τοπικϊ
γραφεύα τηλεργαςύασ. την Ελλϊδα η τηλεργαςύα δεν ϋχει ακόμα ςημαντικό ανϊπτυξη,
καθώσ το νομοθετικό πλαύςιο δεν ϋχει ακόμα προςαρμοςτεύ, ώςτε να κατοχυρώνει
επιχεύρηςη και εργαζόμενο για την απαςχόληςη του εξ αποςτϊςεωσ. Οι περιςςότερεσ
μορφϋσ τηλεργαςύασ εύναι ϊτυπεσ και ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ καλύπτουν
περιοδικϋσ ανϊγκεσ του εργαζόμενου ό του εργοδότη. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ η
τηλεργαςύα μπορεύ να πϊρει τη μορφό ελαςτικόσ απαςχόληςησ και ςυνεπώσ αμοιβόσ
για απαςχόληςη εκτόσ των ωρών εργαςύασ.
Από την ϊλλη πλευρϊ θεωρεύται - τουλϊχιςτον ςε αυτό τη χρονικό ςτιγμό – ότι ακόμα
και αν υπόρχε το νομοθετικό πλαύςιο που θα κατοχύρωνε τη νομιμότητα αυτόσ τη
μορφόσ εργαςύασ νόμιμη, δύςκολα μύα ελληνικό επιχεύρηςη θα καταργούςε μια θϋςη
εργαςύασ για να δημιουργόςει μια μόνιμη θϋςη εξ αποςτϊςεωσ. Επιπλϋον εύναι μϊλλον
αμφύβολο αν η κατϊργηςη μια θϋςησ εργαςύασ ςε ϋνα χώρο όπου τα λειτουργικϊ ϋξοδα
μοιρϊζονται ςτο ςύνολο των εργαζομϋνων και η δημιουργύα μιασ θϋςησ ςε ϋνα χώρο
όπου τα λειτουργικϊ ϋξοδα βαρύνουν αποκλειςτικϊ το εργαζόμενο, ςυμβϊλλει όντωσ
ςτη μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ και των ϊλλων λειτουργικών εξόδων. Μελϋτεσ
αναφϋρουν ότι αν ληφθεύ υπόψη αθροιςτικϊ η κατανϊλωςη ενϋργειασ ςτην επιχεύρηςη

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Σηλεργαςύα


Ποςοςτό εργαζόμενων που τηλεεργϊζονται ςε ςταθερό και περιοδικό βϊςη



υχνότητα τηλεργαςύασ



Μϋςοσ όροσ οδικών χιλιομϋτρων που απαιτεύται για μετακινόςεισ προσ/ από
το χώρο εργαςύασ



11

Μϋςη ταχύτητα ςτην πόλη και ςτο εθνικό οδικό δύκτυο

Di Maio, A, (2008) ”The European Commission Responds to Gartner on Green IT”
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και ςτη θϋςη τηλεργαςύασ, το ιςοζύγιο ενϋργειασ παραμϋνει ςταθερό, εύναι όμωσ
αρκετϊ πιθανόν ακόμα και να αυξϊνεται.
Παρόλα αυτϊ εκτιμϊται ότι οι εργαζόμενοι ςτην Ελλϊδα δύναται, ςε ςυγκεκριμϋνεσ
περιπτώςεισ, να επιλϋξουν να εργαςτούν υπό τη μορφό τησ τηλεργαςύασ εύτε μόνιμα,
εύτε περιοδικϊ, δηλαδό για ςυγκεκριμϋνεσ μϋρεσ του ϋτουσ. Σϋτοια παραδεύγματα
μπορεύ να αφορούν ςτην απαςχόληςη εργαζόμενων με ςύμβαςη ϋργου, δύςκολεσ
εγκυμοςύνεσ ό ατυχόματα εργαζομϋνων που δυςκολεύουν την μετϊβαςη ςτην εργαςύα
τουσ ό ϊλλεσ περιοδικϋσ ανϊγκεσ (αποκλειςμό ςε μϋρη μακριϊ από την εργαςύα,
αςθϋνειεσ των εργαζομϋνων ό των οικεύων τουσ, κτλ). υνολικϊ ο ανθρωποχρόνοσ που
αντιςτοιχεύ ςε μόνιμη ό περιοδικό τηλεργαςύα προβλϋπεται ότι κυμαύνεται ςε χαμηλϊ
επύπεδα. Με βϊςη υποθϋςεισ του μοντϋλου, ανϊγοντασ τισ μϋρεσ τηλεργαςύασ ςτο ϋτοσ,
το 2011, μόλισ 36 χιλ. ϊτομα ενδϋχεται να εργαςτούν υπό αυτό τη μορφό ςε
ςύνολο 4,4 εκατ. εργαζομϋνων, ότοι το 3,6% των εργαζομϋνων.
Πύνακασ 13: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη χρόνου και εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

% Εξοικονόμθςθ
χρόνου

20%

25%

80%

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

95

207

355

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

το πλαύςιο τησ παρούςασ μελϋτησ το όφελοσ τησ τηλεργαςύασ εκτιμϊται ότι
ςυνύςταται ςτη εξοικονόμηςη του απαιτούμενου χρόνου για τη μετϊβαςη από και προσ
την εργαςύα και ςτη μεύωςη των εκπομπών αερύων των θερμοκηπύων που ςυνεπϊγεται
η μετακύνηςη. Με βϊςη όπιεσ υποθϋςεισ υιοθϋτηςησ αυτόσ τησ πρακτικόσ, υπολογύζεται
ότι κϊθε τηλεργαζόμενοσ μπορεύ να εξοικονομεύ περύπου 40 min την ημϋρα. Αν ο χρόνοσ
αυτόσ

υπολογιςτεύ

ότι

αποτελεύ

μϋροσ

του

ιδιωτικού χρόνου (8ώρεσ ύπνο, 8 εργαςύα) το
ϊτομο εξοικονομεύ το 8% του διαθϋςιμου χρόνου
του

για

ϊλλεσ

δραςτηριότητεσ.

το

ϋτοσ

Εξοικονομεύται το 25% του
χρόνου που θα δαπανούνταν
για μετακινόςεισ

υπολογύζεται ότι κατϊ μϋςο όρο εξοικονομεύται
το 20% του χρόνου που δαπανϊται για μετακινόςεισ.
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ε ότι αφορϊ ςτη μεύωςη των εκπομπών αερύων θερμοκηπύου το 2011 εκτιμϊται ότι η
εξοικονόμηςη εκπομπών θα ανϋλθει ςτο 30%. Δηλαδό από τισ ςυνολικϋσ εκπομπϋσ
276 χιλ. τόνων που θα εκλύονταν ςτην ατμόςφαιρα αν οι τηλεργαζόμενοι
χρειϊζονταν να μεταβούν ςτην εργαςύα τουσ όλεσ τισ μϋρεσ, εξοικονομούνται οι
78 χιλ. τόνοι CO2eq.
Σα επόμενα ϋτη ϋωσ το 2020 εκτιμϊται αύξηςη όλων των ςυνιςτωςών τησ τηλεργαςύασ,
και δη του πλόθουσ των εργαζομϋνων που τηλεργϊζονται μόνιμα ό περιοδικϊ και του
πλόθουσ των ημερών τηλεργαςύασ, γεγονόσ που οδηγεύ ςε περαιτϋρω αύξηςη των
εκπομπών αερύων θερμοκηπύου που εξοικονομούνται. Αναλυτικότερα, το 2020 οι
εκπομπϋσ

αερύων

θερμοκηπύου

που

εξοικονομούνται

υπερδιπλαςιαςτούν, καθώσ υπολογύζεται να εξοικονομηθούν

αναμϋνεται

να

207 χιλ τόνοι. Σο

ποςοςτό εξοικονόμηςησ για το 2020 αγγύζει το 33% ςε ςχϋςη με την ποςότητα
αερύων που θα εκπϋμπονταν αν όςοι ϋχουν
επιλϋξει την τηλεργαςύα επϋλεγαν τελικϊ να
μετακινηθούν από και προσ την εργαςύα τουσ.
Η

υπολογιζόμενη

εξοικονόμηςη

ςτο

απαιςιόδοξο και αιςιόδοξο ςενϊριο ανϋρχεται

Μεύωςη εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου κατϊ 1322 χιλ
τόνουσ
ςωρευτικϊ
την
περύοδο 2011-2020

ςε 95 και 355 χιλ τόνουσ για το 2020
αντύςτοιχα, διαφοροποιώντασ αναλογικϊ το ποςοςτό τησ εξοικονόμηςησ.
υνολικϊ το διϊςτημα από το 2011 ϋωσ το 2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ
εξοικονομούνται περύπου 1.322 χιλ τόνοι CO2eq.
e-Government
Οι εφαρμογϋσ e-Government διευκολύνουν τισ ςυναλλαγϋσ των ατόμων και των
επιχειρόςεων με το δημόςιο τομϋα και τισ τρϊπεζεσ. Ουςιαςτικϊ παρϋχουν τη
δυνατότητα

ςτουσ

χρόςτεσ

(ϊτομα

επιχειρόςεισ)

να

υποβϊλλουν

ό

αιτόματα

Εφαρμογϋσ egovernment

ηλεκτρονικϊ ό να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικϊ

e-banking

ςυναλλαγϋσ. Η δυνατότητα πρόςβαςησ ςε

e-εφορύα (δόλωςη

πληροφορύεσ μϋςω διαδικτύου και κυρύωσ η

φορολογύασ ειςοδόματοσ,

δυνατότητα

ΥΠΑ, κτλ)

πραγματοπούηςησ

on

line

ςυναλλαγών με δημόςιεσ υπηρεςύεσ (εφορύα,

e-αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ (πχ

δημοτολόγια, δόμουσ, κτλ) αλλϊ και τον

IKA)

τραπεζικό

τομϋα

μηδενύζει

τισ

ανϊγκεσ

μετακύνηςησ, ςυμβϊλλει ςτην αποςυμφόρηςη των δημοςύων υπηρεςιών / τραπεζών
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από πολύτεσ που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν, προωθεύ τον ςυντονιςμό και τη
ςυνεργαςύα των υπηρεςιών για τη διεκπεραύωςη των υποθϋςεων των πολιτών και
εγγυϊται μεγαλύτερη διαφϊνεια των ςυναλλαγών.
Η δυνατότητα διεκπεραύωςησ των ςυναλλαγών ηλεκτρονικϊ μεταφρϊζεται ςε
εξοικονόμηςη του χρόνου μετϊβαςησ ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ / τρϊπεζεσ και του
χρόνου αναμονόσ προσ εξυπηρϋτηςη. Ιδιαύτερα ςημαντικϊ εύναι τα οφϋλη από την
χρόςη των ηλεκτρονικών εφαρμογών ςτην περύπτωςη τακτικϊ επαναλαμβανόμενων ό
πολύπλοκων εργαςιών για τισ οπούεσ απαιτεύται ο ςυντονιςμόσ περιςςοτϋρων από ενόσ
τμημϊτων μύασ υπηρεςύασ ό διαφορετικών υπηρεςιών και αιτημϊτων που
υποβϊλλονται ςε απομακρυςμϋνεσ υπηρεςύεσ (εκτόσ του αςτικού ιςτού, ςε
διαφορετικό νομό, περιφϋρεια κτλ). Η εξοικονόμηςη χρόνου για τα ϊτομα μεταφρϊζεται
ςε βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ, ενώ για τισ επιχειρόςεισ ςε κόςτοσ που εξοικονομεύται
και ςε παραγωγικό χρόνο εργαζομϋνων που δύναται να αξιοποιηθεύ ςε περιςςότερο
ουςιαςτικϋσ εργαςύεσ.
Η ευρεύα διϊδοςη τησ κινητόσ τηλεφωνύασ μπορεύ να προϊγει περαιτϋρω την
ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη, καθώσ μπορεύ να αποτελϋςει το μϋςο πρόςβαςησ ςτισ
υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ και για αυτούσ ακόμα που δεν διαθϋτουν
ηλεκτρονικό υπολογιςτό. Η χρόςη των υπηρεςιών μπορεύ ϋτςι να γύνει από κϊθε θϋςη
και περιοχό, προςφϋροντασ ακόμα μεγαλύτερη ευελιξύα, ενώ ςυμβϊλλει περαιτϋρω ςτη
βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ.
Εξϊλλου, η κινητό τηλεφωνύα μπορεύ να ςυμβϊλει τόςο ςτην ενεργό εμπλοκό των
πολιτών ςτο δημόςιο διϊλογο, όςο ςτην αύξηςη τησ πρόςβαςησ τησ δημόςιασ διούκηςησ
ςτα ϊτομα, καθώσ υποςτηρύζει ανοιχτϋσ γραμμϋσ επικοινωνύασ των πολιτών με τισ
κυβερνόςεισ και αντύςτροφα. Ϊτςι, οι κυβερνόςεισ μπορεύ να ςτεύλουν ϋνα ςύντομο

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ


Ποςοςτό πληθυςμού και επιχειρόςεων που χρηςιμοποιεύ υπηρεςύεσ
ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ



υχνότητα ςυναλλαγών με δημόςιεσ υπηρεςύεσ



υχνότητα χρόςησ εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ



Εξοικονόμηςη οδικών χιλιομϋτρων ανϊ χρόςη



Εξοικονόμηςη χρόνου ανϊ χρόςη εφαρμογόσ



Κόςτοσ εργαςύασ
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ερωτηματολόγιο για να ϋχουν ϊμεςη πληροφόρηςη για το επύπεδο εξυπηρϋτηςησ των
δημόςιων υπηρεςιών. Επιπλϋον, το γεγονόσ ότι τα κινητϊ ςε αντύθεςη με τουσ
υπολογιςτϋσ ςτο χώρο εργαςύασ ό ςε Ιντερνετ καφϋ αποτελούν προςωπικϊ
αντικεύμενα, γεγονόσ που επιτρϋπει την εξατομύκευςη των παρεχόμενων
υπηρεςιών ανϊλογα με τισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ και προτιμόςεισ του κϊθε
ατόμου και ςυνεπώσ την αύξηςη τησ ικανοπούηςησ των πολιτών από τη δημόςια
διούκηςη. Επιπλϋον το επύπεδο τησ ςυνεργαςύασ πολιτών με το δημόςιο επεκτεύνεται
και ςε διαβουλεύςεισ για διϊφορα ζητόματα κοινού ενδιαφϋροντοσ, παρεμβϊςεισ ςε
νομοςχϋδια, ςχολιαςμό πολιτικών θϋςεων κτλ.
το πλαύςιο τησ παρούςασ μελϋτησ εκτιμόθηκε ο χρόνοσ που εξοικονομούν τα ϊτομα
ςτην ιδιωτικό και επαγγελματικό τουσ ζωό, με χρόςη των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ
διακυβϋρνηςησ. Για τισ επιχειρόςεισ ο χρόνοσ που εξοικονομεύται μεταφρϊςτηκε ςε
κόςτοσ λειτουργύασ το οπούο μπορεύ να περιοριςτεύ.
Με βϊςη υποθϋςεισ για τη ςυχνότητα πραγματοπούηςησ ςυναλλαγών με το δημόςιο
και τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλόρωςη
μιασ ςυναλλαγόσ υπολογύζεται ότι κϊθε πολύτησ
δαπανϊ περύπου 36 ώρεσ το ϋτοσ, δηλαδό 3 ώρεσ
το

μόνα

για

την

διεκπεραύωςη

Μεύωςη χρόνου
πραγματοπούηςησ
ςυναλλαγών κατϊ 33%

προςωπικών/οικογενειακών υποθϋςεων με το
δημόςιο/τρϊπεζεσ. Ο χρόνοσ αυτόσ με τη χρόςη των υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ
διακυβϋρνηςησ δύναται να μειωθεύ ςτισ 24 ώρεσ το ϋτοσ ό αλλιώσ ςτισ 2 ώρεσ το
μόνα, ότοι μεύωςη κατϊ 12 ώρεσ το ϋτοσ ό αλλιώσ κατϊ 33% το 2011 (Πύνακασ
14). Σο ποςοςτό αυτό μπορεύ να κλιμακωθεύ και να φτϊςει ϋωσ και το 43% το 2020,
θεωρώντασ τισ ανϊγκεσ πραγματοπούηςησ ςυναλλαγών με το δημόςιο ςταθερϋσ, αλλϊ
τη χρόςη των ηλεκτρονικών ςυναλλαγών λόγω διεύρυνςησ τησ χρόςησ του internet και
του εύρουσ των e-Government εφαρμογών που προςφϋρονται ςτουσ πολύτεσ να
αυξϊνεται.
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Πύνακασ 14: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη χρόνου, κόςτουσ λειτουργύασ και
εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

% Εξοικονόμθςθ
χρόνου ςτουσ
πολίτεσ

35%

40%

50%

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ λειτουργίασ
επιχειριςεων (εκατ
ευρϊ)

263

287

350

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn) ςυνολικά

16,1

18,3

22,4

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Επιπλϋον με βϊςη υποθϋςεισ αναφορικϊ με το πλόθοσ των επιχειρόςεων που
ςυναλλϊςςονται ηλεκτρονικϊ με το δημόςιο/τρϊπεζεσ, τη ςυχνότητα χρόςησ των
ηλεκτρονικών εφαρμογών, το χρόνο που απαιτεύται για την εκτϋλεςη μιασ ςυναλλαγόσ
ςυμπεριλαμβανομϋνου του χρόνου μετϊβαςησ, αναμονόσ και ςυνεννόηςησ με τον
αρμόδιο υπϊλληλο κτλ, εκτιμϊται ότι ςτισ επιχειρόςεισ επιτυγχϊνεται εξοικονόμηςη
κόςτουσ ςυναλλαγών κατϊ 50% ςε ετόςια βϊςη. Αν δηλαδό για κϊθε επιχεύρηςη ο
χρόνοσ

που

δαπανϊται για

τη

μετϊβαςη και

εξυπηρϋτηςη ςτισ δημόςιεσ

υπηρεςύεσ/τραπεζεσ ιςοδυναμεύ με 400 ευρώ το
ϋτοσ, με τη χρόςη των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ
διακυβϋρνηςησ

εξοικονομούνται

200

ευρώ.

υνολικϊ για το ςύνολο των επιχειρόςεων
εξοικονομούνται 173 εκατ. ευρώ για το 2011
που αυξϊνονται ςταδιακϊ ςε 287 εκατ. ευρώ

Εξοικονόμηςη κόςτουσ
λειτουργύασ των
επιχειρόςεων κατϊ 2,3
διςεκ. ευρω ςωρευτικϊ το
διϊςτημα 2011-2020

το ϋτοσ 2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ.
Αντύςτοιχα η εξοικονόμηςη για το 2020 ςτα ϊλλα δύο ςενϊρια εργαςύασ
υπολογύζεται ότι θα φτϊςει τα 263 εκατ. ευρώ ςτο απαιςιόδοξο και τα 350 εκατ.
ευρώ ςτο αιςιόδοξο ςενϊριο. Κι αυτό γιατύ το προςεχϋσ διϊςτημα εκτιμϊται ότι θα
αυξηθούν τόςο οι επιχειρόςεισ - χρόςτεσ των υπηρεςιών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ,
όςο και το εύροσ των διαθϋςιμων ηλεκτρονικϊ εφαρμογών. Ϊτςι ολοϋνα και
περιςςότερεσ επιχειρόςεισ θα χρηςιμοποιούν το διαδύκτυο για την πραγματοπούηςη
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περιςςότερων ςυναλλαγών. Σελικϊ εκτιμϊται ότι ςωρευτικϊ την επόμενη
δεκαετύα ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ θα εξοικονομηθούν περύ τα 2,3διςεκ.
ευρώ από τη λειτουργύα των επιχειρόςεων με χρόςη των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ
διακυβϋρνηςησ για τισ επιχειρόςεισ.
Η εξοικονόμηςη όμωσ, μετακινόςεων από και προσ τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ/τρϊπεζεσ
δεν ςυνιςτϊ μόνο εξοικονόμηςη χρόνου, αλλϊ ταυτόχρονα ςυνειςφϋρει ςτη μεύωςη των
εκπομπών αερύων ρύπων που διαφορετικϊ θα εκλύονταν ςτο περιβϊλλον. Με βϊςη
υποθϋςεισ για τη μϋςη απόςταςη οικύασ / εργαςύασ από τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ /
τρϊπεζεσ, τη διεύςδυςη τησ χρόςησ των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ ςτα
νοικοκυριϊ και τισ επιχειρόςεισ, τη ςυχνότητα υλοπούηςησ ςυναλλαγών με το δημόςιο
τομϋα / τρϊπεζεσ και την περαιτϋρω ανϊπτυξη των εφαρμογών υπολογύζεται ότι το
ϋτοσ 2011 θα εξοικονομηθούν περύ τουσ 12,4 χιλ τόνουσ CO2eq ςε ςύνολο 29 χιλ.
τόνων περύπου που θα εκλύονταν αν τα ϊτομα και οι εργαζόμενοι ςτισ
επιχειρόςεισ απαιτούνταν να μεταβούν ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ/τρϊπεζεσ
προκειμϋνου να διεκπεραιώςουν τισ ςυναλλαγϋσ τουσ.
Σα επόμενα χρόνια εκτιμϊται ότι θα αυξηθεύ το εύροσ των ςυναλλαγών που θα μπορούν
να υλοποιηθούν ηλεκτρονικϊ και ςυνεπώσ εκτιμϊται ότι θα εντατικοποιηθεύ η χρόςη
των εφαρμογών ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ. Σο γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τη
διεύρυνςη τησ βϊςησ των χρηςτών αναμϋνεται να
αυξόςει

το

ύψοσ

των

εκπομπών

που

θα

εξοικονομηθούν το 2020 ςτουσ 18,3 χιλ τόνων ςτο
βαςικό ςενϊριο εργαςύασ, ότοι εξοικονόμηςη τησ
τϊξησ του 55% του ςυνόλου εκπομπών (34 χιλ.
τόνοι).

Η

εξοικονόμηςη

για

το

Μεύωςη εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου κατϊ 155 χιλ
τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

2020

περιορύζεταιςτουσ 16,1 χιλ τόνουσ ςτο απαιςιόδοξο ςενϊριο και αντύθετα αυξϊνεται
ςτουσ 22,4 χιλ τόνουσ ςτο αιςιόδοξο ςενϊριο. ωρευτικϊ το διϊςτημα από το 2011
ϋωσ το 2020 αναμϋνεται να εξοικονομηθούν ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ,
αθροιςτικϊ από τισ εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ για τα φυςικϊ και
νομικϊ πρόςωπα, εκπομπϋσ ύψουσ 155 χιλ. τόνων.
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Εκςυγχρονιςμόσ του ΙΚΑ
Με ςτόχο τη βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςη του πολύτη, το ΙΚΑ-ΕΣΑΜ, ο μεγαλύτεροσ
αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ τησ χώρασ- παρϋχει περύθαλψη ςε περύπου 6.000.000
ϊμεςα και ϋμμεςα αςφαλιςμϋνουσ και ςε περύπου 1.000.000 ςυνταξιούχουσ- υλοποιεύ
από το 2002 πρόγραμμα εκςυγχρονιςμού τησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ του, με
κύριο ϊξονα την ανϊπτυξη Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού υςτόματοσ (ΟΠ-ΙΚΑΕΣΑΜ).
το πλαύςιο αυτό η τόρηςη καρτϋλασ ενςόμων καταργόθηκε και εφαρμόζεται
ςύςτημα ηλεκτρονικόσ ενημϋρωςησ τησ καρτϋλασ αςφαλιςτικών ειςφορών. Για την
ενημϋρωςη τησ, οι εργοδότεσ υποβϊλουν ςτο ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ςε τακτικό βϊςη (μηνιαύα ό
τριμηνιαύα, ανϊλογα με τον τύπο τησ επιχεύρηςησ,) Αναλυτικό Περιοδικό Δόλωςη
(ΑΠΔ) με ςτοιχεύα αναφορικϊ με το χρόνο απαςχόληςησ των εργαζομϋνων, τισ
αποδοχϋσ, τουσ κλϊδουσ αςφϊλιςησ, το ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών κτλ. Οι
ειςφορϋσ που αντιςτοιχούν ςτα δηλωθϋντα ςτοιχεύα εξοφλούνται ςτα
Τποκαταςτόματα / Παραρτόματα του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ ό ςτα ςυμβεβλημϋνα με το ΙΚΑΕΣΑΜ χρηματοπιςτωτικϊ Ιδρύματα. Μόνο το α τρύμηνο του 2010, 270 χιλ
επιχειρόςεισ περύπου υπϋβαλαν Αναλυτικϋσ Περιοδικϋσ Δηλώςεισ.
Μϊλιςτα η υποβολό των δηλώςεων από το α τρύμηνο του 2010 και μετϊ γύνεται πλϋον
υποχρεωτικϊ ηλεκτρονικϊ ενώ από 1/4/2010, για τη διευκόλυνςη τησ ηλεκτρονικόσ
υποβολόσ, λειτουργεύ μηχανιςμόσ διενϋργειασ αυτοματοποιημϋνων (on line) ελϋγχων.
ε όςεσ περιπτώςεισ εντοπύζονται λϊθη ό ελλεύψεισ ςτο αρχεύο τησ ΑΠΔ εμφανύζεται
κατϊςταςη λαθών και ο εργοδότησ ϋχει προθεςμύα επανυποβολόσ μϋχρι τησ 15 του
επόμενου μόνα από τη λόξη υποβολόσ τησ Α.Π.Δ. Μετϊ την πϊροδο τησ ςχετικόσ
προθεςμύασ, η υποβολό τησ αναλυτικόσ περιοδικόσ δόλωςησ θεωρεύται εκπρόθεςμη
και δύναται να υποβληθεύ μόνο ςτα κατϊ τόπο αρμόδια Τποκαταςτόματα ΙΚΑ-ΕΣΑΜ.
Οι αναλυτικϋσ περιοδικϋσ δηλώςεισ που παραλαμβϊνονται, ελϋγχονται ςτο Κϋντρο
Επεξεργαςύασ και τυχόν λϊθη δρομολογούνται προσ διόρθωςη ςτα υποκαταςτόματα
ό απευθεύασ ςτουσ εργοδότεσ, ςτην περύπτωςη ηλεκτρονικόσ υποβολόσ. Μετϊ τη
μηχανογραφικό επεξεργαςύα των ΑΠΔ, ενημερώνονται οι ατομικού λογαριαςμού των
αςφαλιςμϋνων που τηρούνται ηλεκτρονικϊ, με τισ ημϋρεσ εργαςύασ και τα λοιπϊ
ςτοιχεύα αςφϊλιςησ που ςυνθϋτουν την αςφαλιςτικό ιςτορύα (εργοδότησ, κλϊδοι
αςφϊλιςησ, αποδοχϋσ κλπ) και ςτη ςυνϋχεια, ςε εξαμηνιαύα βϊςη, εκδύδεται
«Απόςπαςμα Ατομικού Λογαριαςμού Αςφϊλιςησ», το οπούο αποςτϋλλεται ςτουσ
αςφαλιςμϋνουσ προσ ενημϋρωςη. Οι αςφαλιςμϋνοι που καλύπτουν τισ ημϋρεσ
αςφϊλιςησ επιπλϋον λαμβϊνουν ταχυδρομικϊ, μύα φορϊ το ϋτοσ, αυτοκόλλητη ετικϋτα
για την ενημϋρωςη του βιβλιαρύου υγεύασ. Αντύςτοιχα οι επιχειρόςεισ που ϋχουν
εμπρόθεςμα υποβϊλει αναλυτικϋσ περιοδικϋσ δηλώςεισ, ϋχουν πληρώςει κανονικϊ τισ
αναλογούςεσ ειςφορϋσ και δεν εκκρεμούν διορθωτικϋσ ό ϊλλεσ ενϋργειεσ, μπορούν να
λαμβϊνουν ϊμεςα μϋςω του διαδικτύου (με το πϊτημα ενόσ κουμπιού ςτην οθόνη του
υπολογιςτό τουσ) ό του fax αςφαλιςτικό ενημερότητα. υνολικϊ τον Απρύλιο 2010, 85
χιλ επιχειρόςεισ ϋκαναν αύτηςη για τη λόψη αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ.
Με τη λειτουργύα του παραπϊνω ςυςτόματοσ τα οφϋλη εύναι πολλαπλϊ τόςο για τουσ
αςφαλιςμϋνουσ όςο και για τουσ εργοδότεσ.
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ΟΦΖΛΗ για τισ επιχειριςεισ και τουσ

ΟΦΕΛΗ για τον οργανιςμό:

εργαηόμενουσ:
Ευκολία
ςτθ
χριςθ
του
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
Άμεςθ ενθμζρωςθ
Αφξθςθ
του
εφρουσ
των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Μείωςθ
των
απαιτοφμενων
ςυναλλαγϊν
πρόςωπο
με
πρόςωπο
Μείωςθ γραφειοκρατίασ
Αφξθςθ τθσ διαφάνειασ των
ςυναλλαγϊν
Μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ
των επιχειριςεων
Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ
Εξοικονόμθςθ
χρόνου
πραγματοποίθςθσ ςυναλλαγϊν
Βελτίωςθ
του
επιπζδου
εξυπθρζτθςθσ εργοδοτϊν και
εργαηομζνων
Βελτίωςθ ποιότθτασ ηωισ

Μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ
Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των
εργαηομζνων
Άμεςθ ενθμζρωςθ αναφορικά με
ζςοδα
από
ειςφορζσ,
κακυςτεροφμενεσ
οφειλζσ,
εκκρεμείσ δθλϊςεισ κτλ
Διεφρυνςθ
τθσ
δυνατότθτασ
πραγματοποίθςθσ ελζγχων ςτισ
επιχειριςεισ αναφορικά με τθν
ορκι υποβολι ΑΠΔ και τθν
πλθρωμι των ειςφορϊν που
αναλογοφν
Δυνατότθτα ανταλλαγισ ςτοιχείων
με λοιποφσ οργανιςμοφσ (ΔΟΤ,
ΟΑΕΔ κλπ) και πραγματοποίθςθ
διαςταυρϊςεων
Μείωςθ ειςφοροδιαφυγισαφξθςθ εςόδων

Οι εργοδότεσ μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ καλύπτουν ϊμεςα και αποτελεςματικϊ την
υποχρϋωςη δόλωςησ των ημερών αςφϊλιςησ των εργαζομϋνων και πληρωμόσ των
ςχετικών ειςφορών εξοικονομώντασ παρϊλληλα το χρόνο για τη μετϊβαςη ςτα τοπικϊ
υποκαταςτόματα, το χρόνο αναμονόσ και εξυπηρϋτηςησ. Επιπλϋον, ο χρόνοσ
ςυμπλόρωςησ του ςχετικού εντύπου δύναται να μειωθεύ περαιτϋρω εϊν το
μηχανογραφικό πρόγραμμα μιςθοδοςύασ (εφόςον υπϊρχει) παραμετροποιηθεύ ώςτε να
παρϊγει με τη μορφό αυτοματοποιημϋνου report τη ςχετικό φόρμα αναλυτικόσ
περιοδικόσ δόλωςησ. Συχόν λϊθη ό παραλεύψεισ ανιχνεύονται εύκολα με το ςύςτημα
ηλεκτρονικού ελϋγχου και διορθώνονται ϊμεςα και αποτελεςματικϊ μϋςω διαδικτύου ενώ
πλϋον οι εργοδότεσ, εφόςον ϋχουν καλύψει τισ υποχρεώςεισ τουσ, λαμβϊνουν
αςφαλιςτικό ενημερότητα ϊμεςα.
Oι αςφαλιςμϋνοι ενημερώνονται ςε τακτικό βϊςη για τισ ημϋρεσ αςφϊλειασ ενώ δύναται
ακόμα να αιτηθούν τον υπολογιςμό των ημερών αςφϊλιςησ ανϊ ϋτοσ ό και
ςυγκεντρωτικϊ από την ϋναρξη τησ αςφϊλιςησ τουσ. Μπορούν ϋτςι προγραμματύςουν το
χρόνο τουσ για τη λόψη ςύνταξησ.
Η διούκηςη του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ γνωρύζει ϊμεςα το ςύνολο των ειςφορών του προηγούμενου
τριμόνου, το ςύνολο των εργαζομϋνων ανϊ κατηγορύα (θϋςη απαςχόληςησ, ειδικότητα,
υπηκοότητα, ηλικύα κτλ) και μπορεύ να κϊνει πιο λεπτομερό προγραμματιςμό των
αναγκών του οργανιςμού για την περύθαλψη και την παροχό ςυντϊξεων των
αςφαλιςμϋνων και να ςχεδιϊςει με μεγαλύτερη ακρύβεια τον προώπολογιςμό του
ιδρύματοσ. Σαυτόχρονα ϋχει τη δυνατότητα να απαςχολόςει τουσ εργαζόμενουσ που
αρχικϊ απαςχολούνταν ςτην παραλαβό των δηλώςεων ςε ϊλλεσ πιο απαιτητικϋσ εργαςύεσ
όπωσ εύναι ο ϋλεγχοσ τησ ορθόσ υποβολόσ των δηλώςεων ό ςε επιτόπου ελϋγχουσ
αυξϊνοντασ παρϊλληλα τόςο την παραγωγικότητα όςο και αποτελεςματικότητα του
οργανιςμού ςτη μεύωςη τησ ειςφοροδιαφυγόσ.
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ΕΤΥΤΗ ΔΙΚΣΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
την ενότητα αυτό εξετϊζονται, με βϊςη το μοντϋλο ζότηςησ που αναπτύχθηκε, οι
επιπτώςεισ από τη χρόςη τησ εφαρμογόσ «Αμφύδρομη επικοινωνύα διαχειριςτό
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ-καταναλωτό/μικροπαραγωγό» ςτα νοικοκυριϊ και ςτισ
επιχειρόςεισ η οπούα αναμϋνεται να ςυμβϊλει ςτην αύξηςη ποςοςτού παραγωγόσ
ηλεκτρικόσ ενϋργειεσ από ΑΠΕ
Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενζργειας (smart grids)
•αμφίδρομθ επικοινωνία διαχειριςτι θλεκτρικισ ενζργειασ-καταναλωτι/μικροπαραγωγοφ

Αναλυτικϊ παρακϊτω περιγρϊφεται η ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό και τα προςδοκώμενα
οφϋλη για το περιβϊλλον.
Αμφiδρομη επικοινωνύα παραγωγού - καταναλωτό
Με το υφιςτϊμενο ςύςτημα διανομόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ η οπούα γύνεται μϋςω
μεγϊλων κεντρικών δικτύων διανομόσ, οι απώλειεσ ςτο ςύςτημα αλλϊ και απρόςμενα
προβλόματα ςτη χρόςη τησ ενϋργειασ (κυρύωσ ξαφνικϋσ αυξόςεισ ζότηςησ),
αντιςταθμύζονται με αύξηςη τησ παραγωγόσ. Επιπλϋον η προςφορϊ ενϋργειασ γύνεται
μονόδρομα από τον προμηθευτό ςτον καταναλωτό. Η πώληςη ενϋργειασ πύςω ςτον
προμηθευτό, η οπούα ϋχει παραχθεύ ςτισ εγκαταςτϊςεισ του καταναλωτό και
υπερβαύνει τισ ύδιεσ ανϊγκεσ του απαιτεύ διαφορετικούσ μετρητϋσ. Με τη χρόςη ευφυών
μετρητών (smart meters) δύνεται η δυνατότητα ςτα νοικοκυριϊ και ςε μικρϋσ
επιχειρόςεισ που παρϊγουν τοπικϊ ηλεκτρικό ενϋργεια από ανανεώςιμεσ πηγϋσ να
ειςϊγουν την πλεονϊζουςα ενϋργεια ςτο δύκτυο. Οι εταιρεύεσ κοινόσ ωφϋλειασ μπορούν

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Σα ϋξυπνα δύκτυα διευκολύνουν τα νοικοκυριϊ και τισ μικρϋσ
επιχειρόςεισ να παρϊγουν τοπικϊ ηλεκτρικό ενϋργεια από ανανεώςιμεσ
πηγϋσ
Αύξηςη παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από ΑΠΕ


Ποςοςτό διεύςδυςησ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από ΑΠΕ λόγω smart
grids
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μϋςω των ςυςκευών αυτών να ελϋγχουν απομακρυςμϋνα την ποςότητα τησ ενϋργειασ
που ειςϊγεται ςτο δύκτυο από διϊφορουσ παραγωγούσ, το οπούο απαιτεύται τόςο για
την ςωςτό τιμολόγηςη των καταναλωτών όςο και για την εξαςφϊλιςη τησ ευςτϊθειασ
και τησ αξιοπιςτύασ του δικτύου. Για το ςκοπό αυτό κϊθε μετρητόσ ςυνδϋεται με την
εταιρεύα κοινόσ ωφϋλειασ μϋςω ςύνδεςησ M2M και ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα
μεταδύδει δεδομϋνα αναφορικϊ με την κατανϊλωςη και το πλεόναςμα τησ παραγωγόσ.
Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα χρόςησ τϋτοιων μετρητών εύναι η Δανύα όπου το 50% τησ
παραγόμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ προϋρχεται από αποκεντρωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ
ηλεκτροπαραγωγόσ, γεγονόσ που ςυνϋβαλε ςτη μεύωςη τησ ϋνταςησ εκπομπών CO2
ςτην ηλεκτροπαραγωγό από 937 ςε 517 g/kWh12.
Πύνακασ 15: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου
το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

2778

3375

4259

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn) ςυνολικά
Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Η εφαρμογό αυτό μπορεύ να αποτελϋςει δηλαδό εργαλεύο για την ορθολογικό και
αποδοτικότερη αύξηςη του ποςοςτού ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από ΑΠΕ ςτο ςύνολο τησ
ηλεκτροπαραγωγόσ, καθώσ διευκολύνει την αμφύδρομη επικοινωνύα διαχειριςτό του
ςυςτόματοσ διανομόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και των καταναλωτών ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ, οι οπούοι δύναται, ςε μικρό κλύμακα, να παρϊγουν ηλεκτρικό ενϋργεια από
ΑΠΕ. ύμφωνα με τισ υποθϋςεισ του μοντϋλου μια
αύξηςη

των

ΑΠΕ

λόγω

τησ

ςυγκεκριμϋνησ

εφαρμογόσ το 2011 μπορεύ να οδηγόςει ςε
εξοικονόμηςη εκπομπών αερύων θερμοκηπύου
τησ τϊξησ των 86 χιλ τόνων. Λόγω αύξηςησ τησ

Μεύωςη εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου κατϊ 10.1 εκατ
τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

διεύςδυςησ τησ εφαρμογόσ τα επόμενα ϋτη
αναμϋνεται ότι το 2020

οι εκπομπϋσ αερύων ρύπων που θα εκλυθούν ςτην

ατμόςφαιρα θα μειωθούν κατϊ 3,4 εκατ. τόνουσ ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ.
το απαιςιόδο ςενϊριο οι εκτιμόςεισ κϊνουν λόγο για μεύωςη εκπομπών τησ
τϊξησ των 2,8 εκατ τόνων ενώ αντύθετα ςτο αιςιόδοξο ςενϊριο οι εκτιμόςεισ για

12

Di Maio, A, (2008) ”The European Commission Responds to Gartner on Green IT”
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μεύωςη των εκπομπών εύναι τησ τϊξησ των 4,2 εκατ τόνων. ωρευτικϊ το
διϊςτημα 2011-2020 οι εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου δύναται να μειωθούν
ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ κατϊ 10,1 εκατ. τόνουσ (Πύνακασ 15).

ΕΤΥΤΗ ΚΣΙΡΙΑ
την ενότητα αυτό εξετϊζονται με βϊςη το μοντϋλο ζότηςησ που αναπτύχθηκε οι
επιπτώςεισ από τη χρόςη τησ εφαρμογόσ «Ευφυό Κτύρια» για τη διαχεύριςη τησ
ζότηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ τόςο ςτον οικιακό όςο και ςτο εμπορικό τομϋα. Ο
βιομηχανικόσ τομϋασ δεν λαμβϊνεται υπόψη ςτουσ υπολογιςμούσ λόγω του ότι
παρουςιϊζει μεγϊλη ανελαςτικότητα τησ ζότηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ.
Ευφυή Κτίρια (smart buildings)
•διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ

Η εν λόγω εφαρμογό απευθύνεται δηλαδό τόςο ςε ϊτομα όςο και ςε επιχειρόςεισ, ενώ η
προςδοκώμενη μεύωςη τησ ζότηςησ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ αναμϋνεται να ϋχει
ςημαντικϊ οφϋλη για το περιβϊλλον. Αναλυτικϊ παρακϊτω περιγρϊφεται η
ςυγκεκριμϋνη εφαρμογό και τα προςδοκώμενα οφϋλη ανϊ χρόςτη και για το
περιβϊλλον.
Διαχεύριςη τησ ζότηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ
Οι εφαρμογϋσ smart buildings κατϊ κύριο λόγο αφορούν ςτην εγκατϊςταςη «ϋξυπνων»
μετρητών (smart meters) που ενημερώνουν ςε πραγματικό χρόνο τόςο τον
καταναλωτό, όςο και τον πϊροχο για τισ ςυνολικϋσ καταναλώςεισ ενϋργειασ. Επιπλϋον,
οι ϋξυπνοι μετρητϋσ λειτουργούν ωσ δϋκτεσ μηνυμϊτων από το διαχειριςτό αναφορικϊ
με την ενδεδειγμϋνη κατανϊλωςη ενϋργειασ, τη μετατόπιςη τησ ζότηςησ, τη μεταβολό
τησ τιμόσ ανϊλογα με το φορτύο του ςυςτόματοσ κτλ. Η δυνατότητα αυτό εύναι εφικτό
μϋςω ςύνδεςησ M2M του χρόςτη με την εταιρεύα κοινόσ ωφϋλειασ. υςτόματα ευφυών
μετρητών δύναται να εγκαταςταθούν ςε ςπύτια ό καταςτόματα για την καταγραφό ςε
πραγματικό χρόνο τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ.
την Ελλϊδα μόνο η κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για τη θϋρμανςη, ψύξη και
φωτιςμό των επιχειρόςεων αποτελεύ το 30% τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ.13
ΕΤΕ/Ηλεκτρικό Ενϋργεια (Καταν)/ Κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, κατϊ μεγϊλη
γεωγραφικό περιοχό, περιφϋρεια, νομό και κατϊ κατηγορύα χρόςησ, 2008
13
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Η εγκατϊςταςη μετρητών για την on line μϋτρηςη ενϋργειασ που καταναλώνεται ςε
ςυνδυαςμό με ςυμβουλϋσ αλλαγόσ του προφύλ τησ κατανϊλωςησ (μεύωςη ςυνολικόσ
κατανϊλωςησ, μεύωςη αιχμών ό μετατόπιςη τησ ζότηςησ) μπορεύ να οδηγόςει ςε
καλύτερη διαχεύριςη τησ ζότηςησ ενϋργειασ και ςε μεύωςη τησ κατανϊλωςησ. Για
παρϊδειγμα, το κτύριο Solaire ςτη Νϋα Τόρκη με τη χρόςη ευφυών μετρητών μεύωςε
την ενεργειακό του κατανϊλωςη ςε ώρεσ αιχμόσ κατϊ 67% ςε ςύγκριςη με ϊλλα κτύρια
αντύςτοιχου μεγϋθουσ14. Σα οφϋλη από τη μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ςτισ εμπορικϋσ
επιχειρόςεισ εκτιμϊται ςτο 10% μόνο και μόνο από την ςε πραγματικό χρόνο
ενημϋρωςη αναφορικϊ με την ενεργειακό κατανϊλωςη15.
Ειδικότερα με βϊςη τη διεύςδυςη των ϋξυπνων μετρητών ςτισ οικύεσ και ςτισ εμπορικϋσ
επιχειρόςεισ και την εξοικονόμηςη που δύναται να επιτευχθεύ, υπολογύζεται ότι το
κϋρδοσ θα εύναι τησ τϊξησ του 7% ςτα ςπύτια και του 10% ςτισ επιχειρόςεισ ςτο
διμηνιαύο τιμολόγιο δηλαδό θα κερδύζουν 35-50 ευρώ ςε τιμολόγιο 500 ευρώ. ε
ετόςια βϊςη κϊθε οικύα αναμϋνεται να μειώςει τα λειτουργικϊ τησ ϋξοδα κατϊ 210
ευρώ και κϊθε επιχεύρηςη κατϊ 300 ευρώ. Αντύςτοιχα, η ςυνολικό κατανϊλωςη
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ θα μειωθεύ για το 2011 κατϊ περύπου 50χιλ kwh ςτα ςπύτια
και 100 χιλ kwh ςτισ επιχειρόςεισ που αντιςτοιχούν ςτην κατανϊλωςη
ενϋργειασ ςε 10000 ςπύτια (0,3% των νοικοκυριών) και ςε περύπου 4.500
επιχειρόςεισ (0,6% των επιχειρόςεων) ςε ςύνολο 750.000 εμπορικών (μητρώο
επιχειρόςεων ΕΤΕ, 2005). ταδιακϊ ϋωσ το 2020 η εξοικονόμηςη ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ αναμϋνεται να πολλαπλαςιαςτεύ - εξοικονόμηςη 160.000 χιλ kwh ςτα

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Εγκατϊςταςη μετρητών για online μϋτρηςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ


Ποςοςτό διεύςδυςησ ςτον οικιακό και εμπορικό τομϋα



Ποςοςτό εξοικονόμηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από τη χρόςη εφαρμογών
κινητόσ επικοινωνύασ ςτα κτύρια και ςτον εμπορικό τομϋα

GSMA (2009) – “The European Mobile Manifesto: How mobile will help achieve key European
Union objectives”
15 Di Maio, A. (2008) – “The European Commission Responds to Gartner on Green IT”
14
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ςπύτια και 320.000 χιλ kwh ςτισ επιχειρόςεισ. υνολικϊ τα ςπύτια και οι
επιχειρόςεισ αναμϋνεται το 2020 να εξοικονομόςουν 75 εκατ. ευρώ ςτο βαςικό
ςενϊριο εργαςύασ, που περιρύζονται ςε 44 εκατ ευρώ αν υπεριςχύςει το
απαιςιόδοξο ςενϊριο ό αυξϊνονται ςε 103 εκατ ευρώ αν υπεριςχύςει το
αιςιόδοξο ςενϊριο.
Πύνακασ 16: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη κόςτουσ ενϋργειασ και εκπομπών
αερύων του θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ ενζργειασ
ςπιτιϊν &
επιχειριςεων (εκατ
ευρϊ)

44

72

103

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

224

370

533

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Με βϊςη τισ υποθϋςεισ του μοντϋλου για τισ εκπομπϋσ αερύων θερμοκηπύου ανϊ kwh, τη
διεύςδυςη τησ εφαρμογόσ και το ποςοςτό εξοικονόμηςησ ανϊ χρόςτη εκτιμϊται ότι
αθροιςτικϊ για τα νοικοκυριϊ και τισ επιχειρόςεισ
το 2011 δύναται να εξοικονομηθούν περύπου
115 χιλ τόνοι CO2eq ςε ςύνολο 1.322 χιλ τόνων
που

θα

διαχεύριςη

εκπϋμπονταν
τησ

ζότηςησ.

αν
Σα

δεν

γινόταν

επόμενα

ϋτη

Μεύωςη εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου κατϊ 2.015 χιλ
τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

αναμϋνεται να αυξηθεύ η διεύςδυςη τησ χρόςησ τησ
εφαρμογόσ ςτα νοικοκυριϊ και ςτισ επιχειρόςεισ, εκτιμϊται όμωσ, ότι η εξοικονόμηςη
ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ θα παραμεύνει ςταθερό. Με βϊςη τισ προβλϋψεισ αυτϋσ
εκτιμϊται ότι το 2020 ςυνολικϊ μπορεύ να εξοικονομηθούν περύπου 370 χιλ
τόνοι CO2eq ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ, ό 224 χιλ τόνοι ςτο απαιςιόδοξο ό
533 χιλ τόνοι ςτο αιςιόδοξο. ωρευτικϊ την περύοδο 2011-2020 εκτιμϊται ότι
ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ θα εξοικονομηθούν εκπομπϋσ τησ τϊξησ των 2.015
χιλ τόνων (Πύνακασ 16).
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Εγκατϊςταςη ϋξυπνων μετρητών ςτο δύκτυο χαμηλόσ τϊςησ –Σο
παρϊδειγμα τησ Ιταλύασ
Η Ιταλύα εύναι πρώτη ςε διεύςδυςη χώρα ςτον κόςμο ςτην υιοθϋτηςη ϋξυπνων
μετρητών. Σο 85% των νοικοκυριών ςτην Ιταλύα διαθϋτει όδη ϋξυπνουσ μετρητϋσ ενώ το
πλόθοσ των εγκατεςτημϋνων μετρητών εύναι κατϊ πολύ μεγαλύτερο από ότι ςε όλη τησ
επικρϊτεια των ΗΠΑ.
Σο ςχϋδιο επϋνδυςησ ςε ϋξυπνουσ μετρητϋσ ξεκύνηςε το 2001 από την ENEL, την ιταλικό
Εταιρεύα Διαχεύριςη Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ. Καταρχόν αφορούςε ςτην εγκατϊςταςη και
λειτουργύα, μϋςα ςε διϊςτημα 5 ετών, ϋξυπνων μετρητών ςε 40 εκατ. ςπύτια και
επιχειρόςεισ. Ο ςτόχοσ ςύμφωνα με τον Livio Gallo, Διευθυντό Τποδομών και Δικτύων
τησ ENEL, όταν να βελτιωθεύ η αποτελεςματικότητα διαχεύριςησ του δικτύου, να
αυξηθούν τα περιθώρια κϋρδουσ τησ εταιρεύασ και να μειωθεύ η επιβϊρυνςη τησ
ενϋργειασ ςτον οικογενειακό προώπολογιςμό. ημαντικό κύνητρο όταν ακόμα η μεύωςη
ενεργειών κλοπόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και γενικότερα ο περιοριςμόσ παρϊνομων
ενεργειών.
Σο 2006 η Enel εύχε όδη επενδύςει 3 διςεκ. ευρώ ςτην ύδια παραγωγό και εγκατϊςταςη
ϋξυπνων μετρητών. Ϊτςι ςόμερα η ιταλικό εταιρεύα διαχεύριςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ
μπορεύ ςε καθημερινό βϊςη να ςυλλϋγει ςτοιχεύα για τη κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ και να διαχειρύζεται εξ αποςτϊςεωσ το δύκτυο ηλεκτρικόσ ενϋργειασ αντύ να
ςτϋλνει τεχνικούσ για την καταμϋτρηςη των παροχών. ε καθημερινό βϊςη
επεξεργϊζεται ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα αναφορικϊ με τισ περιόδουσ και τισ ώρεσ αιχμόσ τησ
κατανϊλωςησ τα οπούα χρηςιμοποιεύ για τον αποτελεςματικότερο προγραμματιςμό τησ
λειτουργύασ των ςταθμών παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Ϊτςι, με τη χρόςη τησ νϋασ
τεχνολογύασ εξοικονομούνται 750 εκατ. ευρώ το ϋτοσ, δηλαδό η ςυνολικό επϋνδυςη
αποςβεννύεται ςε μόλισ 4 χρόνια.
Παρϊλληλα η λειτουργύα των ϋξυπνων μετρητών ςτα νοικοκυριϊ και ςτισ επιχειρόςεισ
ςυμβϊλει ςτον καλύτερο ϋλεγχο τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ και ςυνεπώσ ςτην
εξοικονόμηςη του αντύςτοιχου κόςτουσ ενϋργειασ προσ όφελοσ του τελικού
καταναλωτό. Όταν οι τιμϋσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εύναι υψηλϋσ, όπωσ ςυμβαύνει ςε ώρεσ
αιχμόσ, που εύναι για την Ιταλύα οι απογευματινϋσ ώρεσ ό οι κρύεσ χειμωνιϊτικεσ νύχτεσ,
ο ϋξυπνοσ μετρητόσ ενημερώνει για τα υψηλότερα τιμολόγια, επιτρϋποντασ ςτουσ
καταναλωτϋσ να μεταβϊλλουν τισ ςυνόθειεσ τουσ προκειμϋνου να εξοικονομόςουν το
υπερβϊλλον κόςτοσ τησ ενϋργειασ. Γι’ αυτό και ο μετρητόσ εγκαθύςταται ςε μϋροσ
εύκολα προςβϊςιμο ώςτε να εύναι επιςκϋψιμοσ τόςο από τα μϋλη τησ οικογϋνειασ όςο
και από τουσ εργαζόμενουσ τησ εταιρεύασ διαχεύριςησ ενϋργειασ, ςε περύπτωςη που
χρειαςτεύ.
To παρϊδειγμα τησ ENEL ακολούθηςε ϊμεςα και η δεύτερη μεγαλύτερη Εταιρεύα
Διαχεύριςησ Ηλ. Ενϋργειασ & Νερού τησ Ιταλύασ, η ACEΑ, όδη από το 2006. ε αυτόν την
περύπτωςη μϊλιςτα, η ACEA ακολούθηςε ϋνα διαφορετικό επιχειρηματικό μοντϋλο,
χρηςιμοποιώντασ την παγκοςμύωσ καταξιωμϋνη εταιρεύα τηλεπικοινωνιακών λύςεων &
υπηρεςιών, Ericsson, τόςο για την υλοπούηςη όςο και για την τηλεδιαχεύριςη περύπου
1,5 εκατομμυρύου αυτόματων μετρητών, οι οπούοι ςυνδϋονται ςτο δύκτυο τησ ACEA
μϋςω δικτύου Κινητών Επικοινωνιών. Παρϊλληλα με τα υπόλοιπα ωφϋλη λοιπόν, όπωσ
αυτϊ αναλύονται παρακϊτω, η ειςαγωγό τεχνολογιών M2M και Smart
Grid υποβοηθϊ και την ανϊπτυξη διαφορετικών, καινοτόμων επιχειρηματικών
μοντϋλων, τα οπούα, εκμεταλλευόμενα την υψηλό τεχνογνωςύα και εμπειρύα εταιρειών
του κλϊδου ΣΠΕ και ΚΕ ειδικότερα μπορούν να ςυνειςφϋρουν ςτην ταχύτερη
υλοπούηςη και βελτιωμϋνη βιωςιμότητα τϋτοιων πρωτοβουλιών.
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Εγκατϊςταςη ϋξυπνων μετρητών ςτο δύκτυο χαμηλόσ τϊςησ –Σο
παρϊδειγμα τησ Ιταλύασ (ςυνϋχεια)

Σο διττό όφελοσ, τόςο για τουσ καταναλωτϋσ όςο και για τον διαχειριςτό τησ ενϋργειασ
ευνοεύ την εξϊπλωςη τησ εγκατϊςταςησ των μετρητών και ςε ϊλλεσ χώρεσ. ύμφωνα με
το ABI Research, ςε παγκόςμιο επύπεδο, ο αριθμόσ των εγκατεςτημϋνων ϋξυπνων
μετρητών το 2008 θα υπερτριπλαςιαςτεύ, θα φτϊςει δηλαδό τουσ 180 εκατ. ϋξυπνουσ
μετρητϋσ ϋωσ το 2014. την Ε.Ε. των 500 εκατ. κατούκων περύπου, ο ςτόχοσ
εγκατεςτημϋνων μετρητών προςδιορύζεται ςτο 64% των ςυνολικϊ εγκατεςτημϋνων το
2020 ςε παγκόςμιο επύπεδο, μϋγεθοσ που αντιςτοιχεύ ςε 115 εκατ. ϋξυπνουσ μετρητϋσ.
Δεύτερη ϋρχεται η Βόρεια Αμερικό με 45 εκατ. μετρητϋσ και ακολουθούν η Asia Pacific
και η Λατινικό Αμερικό.
Σο παρϊδειγμα τησ ENEL μασ διδϊςκει:
Μακροπρόθεςμα για μια εταιρεύα διαχεύριςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εύναι πιο αποδοτικό
να επενδύςει ςτην εγκατϊςταςη ϋξυπνων μετρητών εφαπαξ, για το ςύνολο των
νοικοκυριών τησ χώρασ, αντύ του να επενδύςει ςταδιακϊ, ςτην κατϊ τμόματα
τοποθϋτηςό τουσ μϋςα ςε μεγαλύτερο χρονικό διϊςτημα π.χ. ολοκλόρωςη τησ
εγκατϊςταςησ των ϋξυπνων μετρητών μϋςα ςε μύα δεκαετύα. την πρώτη περύπτωςη αν
και το κόςτοσ τησ επϋνδυςησ εύναι μεγαλύτερο ςτην αρχό, ο διαχειριςτόσ αποκτϊ ϊμεςα
τον ϋλεγχο του δικτύου ενϋργειασ και απολαμβϊνει γρηγορότερα τα αναμενόμενα
οφϋλη.
Απαιτεύται εςτύαςη ςτον καταναλωτό. Όταν η ENEL αποφϊςιςε την εγκατϊςταςη
ϋξυπνων μετρητών δαπϊνηςε χρόνο για την ενημϋρωςη του κοινού αναφορικϊ με τα
οφϋλη τησ ενϋργειασ αυτόσ. Η ενημϋρωςη-πληροφόρηςη του κοινού περιελϊμβανε
ενημερώςεισ τοπικών κοινωνιών, διϊλογο με ςυλλογικϋσ ενώςεισ που εύχαν εκφρϊςει
αμφιβολύεσ αναφορικϊ με τη ςκοπιμότητα ςυγκϋντρωςησ ςτοιχεύων ιδιωτικόσ
κατανϊλωςησ κτλ Κατϊφερε ϋτςι, να καθηςυχϊςει τυχόν αμφιβολύεσ μερύδασ
καταναλωτών και να ενιςχύςει την εμπιςτοςύνη των καταναλωτών ςτην προςπϊθεια
αυτό προβϊλλοντασ ωσ κύνητρο για την υιοθϋτηςη των μετρητών, τη δυνατότητα
ελϋγχου του profile κατανϊλωςησ για τη μεύωςη του κόςτουσ ενϋργειασ προσ όφελοσ
του καταναλωτό.
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ΕΤΥΤΕΙ ΠΟΛΕΙ
την ενότητα αυτό εξετϊζονται με βϊςη το μοντϋλο ζότηςησ που αναπτύχθηκε, οι
επιπτώςεισ από τη χρόςη των παρακϊτω δύο εφαρμογών.
Ευφυείς Πόλεις (smart cities)
•διαχείριςθ κυκλοφορίασ και ςφςτθμα ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ
•διαχείριςθ αναγκϊν φωτιςμοφ δθμοςίων οδϊν

Η πρώτη εφαρμογό ςυμβϊλλει ςτην εξομϊλυνςη των κυκλοφοριακών ςυνθηκών ςτουσ
δρόμου των μεγϊλων πόλεων και κύρια τησ Αθόνασ, ενώ η δεύτερη εφαρμογό αφορϊ
περιςςότερο τισ επαρχιακϋσ οδούσ περιοριςμϋνησ κυκλοφορύασ όπου μπορεύ να γύνει
καλύτερη διαχεύριςη των αναγκών φωτιςμού ανϊλογα με την κύνηςη των δρόμων, την
φωτεινότητα κτλ.
Αναλυτικϊ οι εφαρμογϋσ και επιπτώςεισ τουσ αναλύονται παρακϊτω. ημειώνεται ότι
ςτην περύπτωςη τησ διαχεύριςησ κυκλοφορύασ τα ϊτομα/οδηγού των οχημϊτων εύναι
μεν ωφελούμενοι, καθώσ εξοικονομούν χρόνο αλλϊ δεν εύναι χρόςτεσ. Φρόςτεσ και των
δύο εφαρμογών εύναι οι διαχειριςτϋσ τουσ.
Διαχεύριςη κυκλοφορύασ και ςύςτημα ϋγκαιρησ ειδοπούηςησ ( Synchronised
traffic and alert system)
Οι τεχνολογύεσ ΣΠΕ/ΚΕ μπορούν να ϋχουν ςημαντικϋσ εφαρμογϋσ ςτη διαχεύριςη του
κυκλοφοριακού φόρτου και εμμϋςωσ να ςυμβϊλουν ςτη μεύωςη τησ κατανϊλωςησ
καυςύμων και ςυνεπώσ των εκπομπών CO2 και τησ ρύπανςησ γενικότερα. Σϋτοιεσ
τεχνολογύεσ μπορούν να εφαρμοςτούν για τη ρύθμιςη τησ κυκλοφορύασ ό εντόσ του
οχόματοσ με τη μορφό ςυςτόματοσ ενημϋρωςησ για τισ ςυνθόκεσ κυκλοφορύασ και
ϋκτακτων ςυμβϊντων (in-car automatic emergency call system).
Μϊλιςτα ςτα πλαύςια του πρόςφατου ερευνητικού προγρϊμματοσ 'υνεργαζόμενα
Οχόματα', υπό την αιγύδα του Γερμανικού Τπουργεύου Εκπαύδευςησ & Ϊρευνασ, ςτο
οπούο ςυμμετεύχαν 3 αυτοκινητοβιομηχανύεσ (ΜΑΝ, Volkswagen και Daimler), ϋνασ
πϊροχοσ ΚΕ και η Ericsson, ϋτρεξε με μεγϊλη επιτυχύα ϋνα πιλοτικό πρόγραμμα, ςτο
οπούο χρηςιμοποιόθηκε το υπϊρχον δύκτυο ΚΕ και τα κινητϊ των οδηγών για τη λόψη ςε πραγματικό χρόνο - κρύςιμων πληροφοριών όςον αφορϊ ςε ςημαντικϊ οδικϊ
ςυμβϊντα (απότομο φρενϊριςμα εμπρόσ, μποτιλιϊριςμα, ϋργα, προςϋγγιςη οχόματοσ
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ϋκτακτησ ανϊγκησ κλπ.), βελτιώνοντασ ϋτςι τόςο την αςφϊλεια των αυτοκινητοδρόμων
όςο και τισ ςυνθόκεσ τησ κύνηςησ, ςυνεπώσ ελαχιςτοποιώντασ το χρόνο μετακύνηςησ
και ϊρα αυξϊνοντασ την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.
Με τη χρόςη πλατφόρμασ διαχεύριςησ κυκλοφοριακού φόρτου (traffic management
platform) και την τοποθϋτηςη αςύρματων ςυςκευών ςε βαςικϋσ κυκλοφοριακϋσ
αρτηρύεσ, οι οπούεσ επιτρϋπουν την επικοινωνύα ανιχνευτών κύνηςησ, φωτεινών
ςηματοδοτών (φαναριών) και επιγραφών ϋγκαιρησ ειδοπούηςησ των οδηγών, εύναι
εφικτό η εξ αποςτϊςεωσ διαχεύριςη των δεδομϋνων κυκλοφοριακού φόρτου και ο
ςυντονιςμόσ των φαναριών και φωτεινών επιγραφών. Σο ςύςτημα ςυμβϊλλει ςτην
εξομϊλυνςη τησ κύνηςησ μϋςω τησ επαναδρομολόγηςησ οχημϊτων.
Αναλυτικότερα, μϋςω ϋξυπνων ςυςκευών εγκατεςτημϋνων ςε επιλεγμϋνα κομβικϊ
ςημεύα λαμβϊνονται δεδομϋνα αναφορικϊ με τη κύνηςη των οχημϊτων. Σα ςτοιχεύα
αυτϊ επεξεργϊζονται κατϊλληλα και αναμεταδύδονται. Οι πληροφορύεσ αφορούν χρόνο
προςπϋλαςησ των οδών για την ϊφιξη ςε κεντρικϊ ςημεύα, ϋκτακτα περιςτατικϊ και
ςυμβουλϋσ καλόσ οδηγικόσ ςυμπεριφορϊσ. Οι πληροφορύεσ μεταδύδονται ςε
πραγματικό χρόνο με μύα μικρό χρονικό υςτϋρηςη και ςτόχο ϋχουν να πληροφορόςουν
τουσ οδηγούσ αλλϊ και να επηρεϊςουν την απόφαςη για επιλογό ςυγκεκριμϋνου
δρομολογύου ό να μετατοπύςουν χρονικϊ την μετακύνηςη προσ τη ςυγκεκριμϋνη
κατεύθυνςη/προοριςμό.
Μϊλιςτα, χρηςιμοποιώντασ ΚΕ και ςημερινό τεχνολογύα (Real Time Traffic
Information και Anonymous Bulk Location Data) που υπϊρχει διαθϋςιμη ςτα δύκτυα ΚΕ
ακόμη και ςτην Ελλϊδα (ϊρα χωρύσ να απαιτούνται ειδικϋσ ςυςκευϋσ ό/και
εγκαταςτϊςεισ), μόνο αναλύοντασ κατϊλληλα το ςόμα των κινητών ςυςκευών ενώ
αυτϋσ εύναι εν κινόςει και 'ανωνυμοποιώντασ' την πληροφορύα, εύναι όδη δυνατόν,
ϋναντι ςυνδρομόσ ό με ϊλλον τρόπο χρϋωςησ, ο ςυνδρομητόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ
υπηρεςύασ να πληροφορεύται ςε πραγματικό χρόνο για την κύνηςη ςτουσ δρόμουσ και
να επιλϋγει εναλλακτικϋσ διαδρομϋσ, αποφεύγοντασ χρονοβόρα (και ενεργοβόρα)
μποτιλιαρύςματα. Αρκεύ να ςκεφθεύ κανεύσ ότι τα μποτιλιαρύςματα ςτισ ΗΠΑ προκαλούν
4.2 διςεκατομμύρια χαμϋνεσ ώρεσ οι οπούεσ αντιςτοιχούν ςε μύα 'τρύπα' ςτην
αμερικανικό οικονομύα τησ τϊξησ των 78 δισ δολαρύων!
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Σα οφϋλη από τη χρόςη τησ εφαρμογόσ κατϊ κύριο λόγο αφορούν ςτην εξομϊλυνςη τησ
κυκλοφορύασ των οχημϊτων, ςτην αύξηςη τησ
ταχύτητασ κύνηςησ ςτον αςτικό ιςτό και κατ’

Μεύωςη εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου κατϊ 2.926 χιλ
τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

επϋκταςη ςτην εξοικονόμηςη εκπομπών αϋριων
τύπων. Σο 2011 εκτιμϊται ότι θα εξοικονομηθούν
αϋριοι ρύποι τησ τϊξησ των 217 χιλ. τόνων από τη
μεύωςη του χρόνου παραμονόσ των οχημϊτων ςε
ςτϊςη λόγω αυξημϋνησ κύνηςησ.

Πύνακασ 17: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη χρόνου και εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

% Εξοικονόμθςθ
χρόνου

10%

13%

16%

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

314

392

471

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Σα επόμενα χρόνια λόγω διεύρυνςησ τησ χρόςησ των εφαρμογών ςε περιςςότερα
ςημεύα του οδικού δικτύου των μεγϊλων αςτικών κϋντρων προβλϋπεται ότι ϋωσ το
2020 η εξοικονόμηςη εκπομπών ενδϋχεται να εύναι τησ τϊξησ των 392 χιλ τόνων ςτο
βαςικό ςενϊριο εργαςύασ ό 314 χιλ τόνων ςτο απαιςιόδοξο ό 471 χιλ τόνων ςτο

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Εξομϊλυνςη τησ κύνηςησ λόγω επαναδρομολόγηςησ οχημϊτων


Ποςοςτό αυτοκινότων που διϋρχονται από δρόμουσ ςτουσ οπούουσ
εφαρμόζονται ςυςτόματα διαχεύριςησ κυκλοφορύασ



Φιλιόμετρα που διανύονται από αυτοκύνητα ςε αςτικϊ κϋντρα



Μϋςη ταχύτητα κύνηςησ οχημϊτων



Αύξηςη μϋςησ ταχύτητασ κύνηςησ οχημϊτων



Κατανϊλωςη καυςύμου
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αιςιόδοξο ςενϊριο. ωρευτικϊ την περύοδο 2011- 2020 υπολογύζεται ότι ςτο βαςικό
ςενϊριο εργαςύασ μπορεύ να εξοικονομηθούν ϋωσ και 2,9 εκατ. τόνοι αερύων
θερμοκηπύου (Πύνακασ 17).
Διαχεύριςη αναγκών φωτιςμού δημοςύων οδών
Η εφαρμογό αυτό ςτοχεύει ςτην εξοικονόμηςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ μϋςω καλύτερησ
διαχεύριςησ των αναγκών φωτιςμού. Για το ςκοπό αυτό θα μπορούςαν να
εγκαταςταθούν «ϋξυπνοι λαμπτόρεσ» ςτουσ δρόμουσ οι οπούοι θα προςαρμόζουν την
φωτεινότητα τουσ ανϊλογα με την επϊρκεια του φυςικού φωτιςμού και την ανθρώπινη
παρουςύα. Η αρχό λειτουργύασ τησ ςτηρύζεται ςτο γεγονόσ ότι ο φωτιςμόσ των οδών το
βρϊδυ εύναι απαραύτητοσ για τη διϋλευςη πεζών και οχημϊτων. υνεπώσ το διϊςτημα
που δεν χρηςιμοποιούνται δεν χρειϊζεται να φωτύζονται. Κατϊ κύριο λόγο αφορϊ
επομϋνωσ δρόμουσ μικρόσ προςπϋλαςησ.
Μύα καλό εφαρμογό από το διεθνϋσ περιβϊλλον καταγρϊφεται ςτη Γερμανύα. Πιο
ςυγκεκριμϋνα, ςτο πλαύςιο προγρϊμματοσ Dial4Light για να μειωθεύ το ενεργειακό
κόςτοσ για φωτιςμό, κϊτοικοι του Dörentrup, που απϋχει 60 μύλια από το Hanover, ςτη
Γερμανύα, επϋλεξαν τα φώτα των δρόμων να ανούγουν αυτόματα όταν διϋρχεται πεζόσ ό
αυτοκύνητο και να παραμϋνουν ανοιχτϊ για 15 λεπτϊ. Η δοκιμό όταν τόςο επιτυχημϋνη
που τελικϊ το πρόγραμμα επεκτϊθηκε και ςτουσ 9.000 κατούκουσ. Σο πρόγραμμα
αναμϋνεται να μειώςει τισ εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα κατϊ 20 τόνουσ ετηςύωσ,
εξοικονόμηςη που αντιςτοιχεύ ςτην ετόςια κατανϊλωςη ενϋργειασ 11 τετραμελών
οικογενειών16.

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Χρόςη ϋξυπνων ςυςτημϊτων φωτιςμού για προςαρμογό φωτεινότητα
λαμπτόρων ανϊλογα με τισ εκϊςτοτε ανϊγκεσ
Διεύςδυςη ϋξυπνων ςυςτημϊτων για φωτιςμό οδών, πλατειών κ.λπ.
αγροτικών περιοχών


Ώρεσ λειτουργύασ ϋξυπνων λαμπτόρων ςτισ οδούσ, πλατεύεσ κ.λπ.

GSMA (2009) – “The European Mobile Manifesto: How mobile will help achieve key European
Union objectives”
16
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Πύνακασ 18: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου
το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

5,8

7,5

8,3

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)
Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

το πλαύςιο τησ παρούςασ μελϋτησ υπολογύςτηκαν
τα οφϋλη από την εξοικονόμηςη ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ για φωτιςμό ςε επαρχιακούσ δρόμουσ.
Με

βϊςη

εφαρμογόσ,

υποθϋςεισ
τισ

για

ανϊγκεσ

τη

διεύςδυςη

φωτιςμού

και

τησ

Μεύωςη εκπομπών αερύων
θερμοκηπύου κατϊ 53,7χιλ
τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

το

περιοριςμό αυτών ςε περιπτώςεισ οδών μικρόσ προςπϋλαςησ, εκτιμϊται ότι το
ποςοςτό εξοικονόμηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και εκπομπών αερύων εύναι τησ τϊξησ
του 5%. Δηλαδό από τη ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ τησ τϊξησ των 236 εκατ. kWh
ανϊ ϋτοσ για φωτιςμό δρόμων αγροτικών περιοχών μπορεύ να εξοικονομηθούν 4,7
εκατ. kWh. Με χρόςη του ςχετικού πολλαπλαςιαςτό εκτιμϊται ότι το 2011 ενδϋχεται
να εξοικονομηθούν 3,6 χιλ τόνοι CO2eq. Δεδομϋνου ότι η διεύςδυςη τησ εφαρμογόσ
ςτουσ δρόμουσ τησ περιφϋρειασ θα αυξηθεύ το 2020 υπολογύζεται ότι οι εκπομπϋσ
που δύναται να εξοικονομηθούν εύναι τησ τϊξησ των 7,5 χιλ τόνων ςτο βαςικό
ςενϊριο εργαςύασ. Αντύςτοιχα, ςτο απαιςιόδοξο και αιςιόδοξο ςενϊριο οι
εκτιμόςεισ για το 2020 ανϋρχονται ςε μεύωςη τησ τϊξησ των 5,8 και 8,3 χιλ
τόνων εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου. ωρευτικϊ την περύοδο 2011-2020
εκτιμϊται ότι ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ θα εξοικονομηθούν 108 χιλ τόνοι
CO2eq (Πύνακασ 18).

ΕΤΥΤΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ
την ενότητα αυτό εξετϊζονται με βϊςη το μοντϋλο ζότηςησ που αναπτύχθηκε οι
επιπτώςεισ από τη χρόςη των τριών ςχετικών εφαρμογών. Οι εφαρμογϋσ αυτϋσ ςτο
ςύνολο τουσ απευθύνονται ςε επιχειρόςεισ που ϋχουν ςτόλο οχημϊτων και ωσ ςυνϋπεια
ϋχουν τη μεύωςη του αριθμού των οχημϊτων που απαρτύζουν το ςτόλο και κατ
επϋκταςη τησ μεύωςη του ςυναφούσ κόςτουσ ςυντόρηςησ του. Η εκτιμώμενη μεύωςη
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του πλόθουσ των οχημϊτων επιτυγχϊνεται κϊθε φορϊ μϋςα από τη διαφορετικό
φιλοςοφύα τησ κϊθε εφαρμογόσ.
Ευφυής διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (smart logistics)
•διαχείριςθ ςτόλου οχθμάτων: βελτιςτοποίθςθ δρομολόγθςθσ και αφξθςθ μζςθσ ταχφτθτασ
προςπζλαςθσ των οδϊν
•διαχείριςθ φόρτωςθσ:παρακολοφκθςθ του επιπζδου φόρτωςθσ των οχθμάτων &
επαναδρομολόγθςθ
•τθλεματικι: παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ των οχθμάτων

Αναλυτικϊ οι εφαρμογϋσ και οι επιπτώςεισ αυτών περιγρϊφονται παρακϊτω
ύςτημα διαχεύριςησ ςτόλου οχημϊτων
Οι ηλεκτρονικϋσ εφαρμογϋσ για τη διαχεύριςη ςτόλου οχημϊτων ςυνδϋονται ϊμεςα με
την αποτελεςματικότητα των διανομών που τα οχόματα επιτελούν. τόχοσ εύναι μϋςω
τησ κεντρικόσ ό μη παρακολούθηςησ του ςτόλου των οχημϊτων να εξορθολογιςτεύ το
πολύπλοκο πλϋγμα διαδρομών και ςημεύων διανομόσ ώςτε αφενόσ να μεγιςτοποιηθεύ
το πλόθοσ των δρομολογύων που εκτελούνται ςε ημερόςια βϊςη, να εξοικονομηθεύ
χρόνοσ, αλλϊ ενδεχομϋνωσ να εξοικονομηθεύ και μϋροσ του ςτόλου των οχημϊτων. Για
το ςκοπό αυτό λαμβϊνονται υπόψη κυκλοφοριακού παρϊμετροι, αλλϊ και ϊλλοι που
αφορούν το πρόβλημα τησ διανομόσ όπωσ ο αριθμόσ των παραγγελιών που πρϋπει να
διανεμηθούν, ο χρόνοσ παρϊδοςησ κ.ϊ.
Αναλυτικότερα, ςε μεγϊλεσ εταιρεύεσ που διαθϋτουν ςτόλο ϊνω των 20 οχημϊτων
(καθώσ ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ ϋχει νόημα να υιοθετηθεύ μια αντύςτοιχη εφαρμογό)
δύναται να εγκαταςταθεύ κεντρικό ςύςτημα διαχεύριςησ ςτόλου οχημϊτων (central
fleet management system). την περύπτωςη αυτό Μ2Μ ςυςκευϋσ τοποθετούνται ςτα
οχόματα τα οπούα χρηςιμοποιούν GPS για να ενημερώςουν το κϋντρο για τη θϋςη τουσ,
την ταχύτητα και την κατεύθυνςη τουσ. Με τον τρόπο αυτό δύναται να
πραγματοποιηθεύ η διαχεύριςη τησ οχημϊτων και των δρομολογύων αυτών ςε
πραγματικό χρόνο. Σελικϊ επιτυγχϊνεται εξοικονόμηςη ςτα καύςιμα και κατ’ επϋκταςη
μεύωςη εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα, μεύωςη καθυςτερόςεων, βελτύωςη του
ςυντονιςμού των οχημϊτων και των δρομολογύων και κατ’ επϋκταςη μεύωςη του
απαιτούμενου αριθμού οχημϊτων για την εξυπηρϋτηςη των μεταφορών/διανομών.
Ϊνα παρϊδειγμα χρόςησ των τεχνολογιών αυτών από το Ην. Βαςύλειο αφορϊ το
Isotrak’s fleet management system το οπούο ςυνδυϊζει satellite tracking και onboard
telematics με την χρόςη SIM καρτών. Η Asda (αλυςύδα ςουπερμαρκετ ςτην Αγγλύα)
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εξοικονόμηςε 18 εκατ. οδικϊ μύλια που αντιςτοιχούν ςε 28,000 τόνουσ CO2 και μεύωςη
του κόςτουσ κατανϊλωςησ καυςύμου κατϊ 23% μϋςα ςε τρύα χρόνια17.
Αλλϊ και ςε επιχειρόςεισ με μικρό ςτόλο οχημϊτων, αςύρματεσ ςυςκευϋσ που ϋχουν
εγκαταςταθεύ ςτα οχόματα επικοινωνούν μεταξύ τουσ χωρύσ να απαιτεύται η
μεςολϊβηςη κεντρικού ςυςτόματοσ. Οι οδηγού μπορούν να προςαρμόςουν τα
δρομολόγια ώςτε να βελτιςτοποιόςουν τισ παραδόςεισ με βϊςη τισ πληροφορύεσ που
ανταλλϊςςουν με τα ϊλλα οχόματα, όπωσ τη θϋςη ςτην οπούα βρύςκονται από το
ςταθμό ανεφοδιαςμού, την ταχύτητα και την ϊφιξη ϊλλων οχημϊτων ςτο κϋντρο. Σα
οφϋλη από τη χρόςη τϋτοιων εφαρμογών ςυνύςτανται ςτη μεύωςη των αποςτϊςεων
που διανύονται και κατ’ επϋκταςη τη μεύωςη κατανϊλωςησ καυςύμων, τη μεύωςη του
χρόνου αναμονόσ (idling time) μϋςω τησ ρύθμιςησ τησ ταχύτητασ και του ςυντονιςμού
των οχημϊτων και των δρομολογύων.
Πύνακασ 19: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη κόςτουσ και εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ (εκατ ευρϊ)

748

865

978

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

212

245

277

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Μεύωςη ςτόλου φορτηγών μϋςω επαναδρομολόγηςησ


Πλόθοσ παραδόςεων ανϊ φορτηγό



Αύξηςη αριθμού παραδόςεων



Μεύωςη αριθμού φορτηγών



Αριθμόσ οδηγών ανϊ φορτηγό

17

Accenture (2009) “Carbon Connections:Quantifying mobile’s role in tackling climate change”
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Για την Ελλϊδα και με βϊςη το μοντϋλο που ανϋπτυξε το ΙΟΒΕ γύνεται υπόθεςη ότι
μπορούν να πραγματοποιηθούν δύο (2) επιπλϋον παραδόςεισ ςε ςύνολο 15 που
πραγματοποιούνται κατϊ μϋςο όρο ςε μύα ημϋρα, να αυξηθούν δηλαδό κατϊ 13% τα
ημερόςια δρομολόγια που εκτελεύ ϋνα όχημα και τελικϊ να μειωθεύ το πλόθοσ των
οχημϊτων που απαιτούνται για την πραγματοπούηςη των παραδόςεων. υνολικϊ
επιτυγχϊνεται μεύωςη κατϊ 12% του πλόθουσ των οχημϊτων εν κινόςει που
αντιςτοιχεύ ςε μεύωςη κατϊ 8% των εξόδων κυκλοφορύασ ςυμπεριλαμβανομϋνων των
εξόδων ςυντόρηςησ, καυςύμων και μιςθοδοςύασ οδηγών. Δηλαδό, αν ςε ετόςια βϊςη
το κόςτοσ ςυντόρηςησ και κυκλοφορύασ εύναι τησ τϊξησ των 32.000 ευρώ,
εξοικονομούνται περύ τα 2.500 ευρώ.
Για το ϋτοσ 2011 εκτιμϊται ότι ςυνολικϊ μπορούν
να εξοικονομηθούν περύ τα 570 εκατ. ευρώ από τη
χρόςη αυτόσ τησ εφαρμογόσ. Για τα επόμενα χρόνια
και ςε ςυνθόκεσ όπου οι διανομϋσ παραμϋνουν
ςταθερϋσ,

ενώ

το

κόςτοσ

ςυντόρηςησ

και

Εξοικονόμηςη κόςτουσ
λειτουργύασ επιχειρόςεων 7
δις. ευρώ ςωρευτικϊ ϋωσ το
2020

λειτουργύασ ςτόλου οχημϊτων αυξϊνεται, εύναι αναγκαύο να περιοριςτεύ το κόςτουσ
λειτουργύασ των επιχειρόςεων logistics μϋςω τησ διεύρυνςη τησ χρόςησ τησ εφαρμογόσ.
Ϋτςι, προβλϋπεται το 2020 η εξοικονόμηςη να αυξηθεύ ςτα 865 εκατ. ευρώ ςτο
βαςικό ςενϊριο εργαςύασ. Με βϊςη τα ϊλλα δύο ςενϊρια, απαιςιόδοξο και
αιςιόδοξο, οι εκτιμόςεισ για το 2020 ανϋρχονται ςε 748 και 978 εκατ ευρώ
αντύςτοιχα. ωρευτικϊ το διϊςτημα από 2011-2020 εκτιμϊται ότι θα
εξοικονομηθούν περύπου 7 δις. ευρώ ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ (Πύνακασ 19).
Ο

καλύτεροσ

ςυντονιςμόσ

των

δρομολογύων,

όμωσ,

ςυνεπϊγεται

μικρότερη

κατανϊλωςη καυςύμου ανϊ μονϊδα προώόντοσ που μεταφϋρεται και ςυνεπώσ
λιγότερουσ αϋριουσ ρύπουσ ςτην ατμόςφαιρα. Η

Μεύωςη εκπομπών αερύων
του θερμοκηπύου κατϊ 1836
χιλ. τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

μεύωςη των εκπομπών αερύων θερμοκηπύου
εκτιμϊται ότι θα εύναι τησ τϊξησ του 13%. Δηλαδό
από τουσ 1.039 χιλ τόνουσ αερύων που θα
εκλύονταν ςτην ατμόςφαιρα θα εξοικονομηθούν
139 χιλ τόνοι CO2eq. Με βϊςη υποθϋςεισ που

αφορούν κυρύωσ ςτην περαιτϋρω διεύςδυςη των εφαρμογών τα επόμενα χρόνια,
προβλϋπεται ότι η εξοικονόμηςη αερύων ρύπων θα ανϋλθει ςτουσ 245 χιλ. τόνουσ
το 2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ. Η μεύωςη των εκπομπών ρύπων το 2020
δύναται να κυμανθεύ από 212 χιλ τόνουσ ςτο απαιςιόδοξο ϋωσ 277 χιλ τόνουσ
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ςτο αιςιόδοξο ςενϊριο. ωρευτικϊ το διϊςτημα 2011-2020 εκτιμϊται ότι ςτο
βαςικό ςενϊριο εργαςύασ μπορεύ να εξοικονομηθούν περύ τουσ 1.836 χιλ. τόνοι
CO2eq (Πύνακασ 19).
υςτόματα διαχεύριςησ φόρτωςησ
Μια ακόμα εφαρμογό ςτο τομϋα logistics που ϋχει επιλεχθεύ για ανϊλυςη ςτο πλαύςιο
τησ παρούςασ μελϋτησ εύναι η διαχεύριςη φόρτωςησ οχημϊτων, η οπούα ςτοχεύει ςτην
πλόρη αξιοπούηςη τησ χωρητικότητασ τουσ. Αςύρματεσ ςυςκευϋσ παρακολουθούν το
επύπεδο (status) φόρτωςησ προκειμϋνου να αξιοποιηθεύ μϋςω αναδρομολόγηςησ τυχόν
διαθϋςιμοσ χώροσ. Η χωρητικότητα του οχόματοσ παρακολουθεύται αυτόματα εξ
αποςτϊςεωσ με την χρόςη ςυςκευόσ που ϋχει τοποθετηθεύ ςτο όχημα, η οπούα
καταγρϊφει το βϊροσ και τον όγκο του φορτύου. Σα δεδομϋνα καταγρϊφονται και
αποςτϋλλονται μϋςω M2M επικοινωνύασ ςτο κϋντρο. Σο βϊροσ και ο όγκοσ των
φορτύων καταμετρώνται με τη χρόςη τεχνολογύασ radio frequency identification (RFID)
chips ό μϋςω ανιχνευτό μϋςα ςτο όχημα.
Μϋςω τησ εφαρμογόσ επιτυγχϊνεται καλύτεροσ ςυντονιςμόσ και διαχεύριςη των
οχημϊτων που οδηγεύ ςε αύξηςη των ημερόςιων παραδόςεων ανϊ όχημα. Ϊτςι, δύναται
να μειωθεύ το κόςτοσ κατανϊλωςησ καυςύμων ανϊ προώόν που μεταφϋρεται, να μειωθεύ
ο αριθμόσ των απαιτούμενων οχημϊτων για τη διεκπεραύωςη των διανομών και κατ’
επϋκταςη να εξοικονομηθεύ το ςχετικό κόςτοσ ςυντόρηςησ των οχημϊτων. τα
οχόματα ςτα οπούα ϋχει εγκαταςταθεύ η εφαρμογό αυτό επιτυγχϊνεται μεύωςη του
κόςτουσ ςυντόρηςησ και κυκλοφορύασ τησ τϊξησ του 5% (ςτον υπολογιςμό
περιλαμβϊνονται ϋξοδα ςυντόρηςησ, κυκλοφορύασ και μιςθοδοςύασ οδηγών).
Πύνακασ 20: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη κόςτουσ και εκπομπών αερύων του

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Μεύωςη ςτόλου φορτηγών μϋςω βελτιςτοπούηςησ φόρτωςησ


Ποςοςτό ςτόλου φορτηγών που διανϋμουν προώόντα ςε αςτικϊ κϋντρα



Φωρητικότητα φορτηγών



Αύξηςη αριθμού παραδόςεων



Μεύωςη ςτόλου φορτηγών
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θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ (εκατ ευρϊ)

338

395

450

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

45

53

60

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Για το 2011 η μεύωςη του κόςτουσ ςυνολικϊ

Μεύωςη κόςτουσ
λειτουργύασ τησ τϊξησ των
2,9 διςεκ. ευρώ το διϊςτημα
2011-2020

για όλα τα οχόματα ςτα οπούα θα ϋχει
εγκαταςταθεύ η εφαρμογό εύναι τησ τϊξησ
των 200 εκατ. ευρώ λόγω μικρού πλόθουσ
οχημϊτων

που

θα

χρηςιμοποιόςουν

την

εφαρμογό και μικρότερου ονομαςτικού ποςοςτού
εξοικονόμηςησ ανϊ όχημα ςε ςχϋςη με την εφαρμογό διαχεύριςησ ςτόλου οχημϊτων. Σο
2020 η εξοικονόμηςη κόςτουσ λειτουργύασ αναμϋνεται να ανϋλθει ςτα 395 εκατ. ευρώ
ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ, εκτύμηςη που μειώνεται ςε 338 εκατ ευρώ ςτο
απαιςιόδοξο ςενϊριο και αντύςτοιχα αυξϊνεται ςε 450 εκατ ευρώ ςτο αιςιόδοξο
ςενϊριο. Αθροιςτικϊ το διϊςτημα από το 2011 ϋωσ το 2020 ςτο βαςικό ςενϊριο
εργαςύασ εκτιμϊται ότι θα εξοικονομηθεύ κόςτοσ λειτουργύασ τησ τϊξησ των 2,9
δισ ευρώ.
Με βϊςη υποθϋςεισ για την αύξηςη των παραδόςεων
και μεύωςη των ςυνολικϊ διανυθϋντων αποςτϊςεων
προκύπτει ότι το 2011 θα εξοικονομηθούν 22 χιλ.
τόνοι CO2eq ςε ςύνολο

447 χιλ τόνων που

εκτιμϊται ότι θα παραχθούν από τον αντύςτοιχο

Μεύωςη εκπομπών αερύων
του θερμοκηπύου κατϊ 366
χιλ. τόνουσ ςωρευτικϊ την
περύοδο 2011-2020

αριθμό οχημϊτων. Σα επόμενα χρόνια η περαιτϋρω
διεύςδυςη τησ εφαρμογόσ αναμϋνεται να ςυμβϊλει ςτην περαιτϋρω μεύωςη των
εκπομπών κατϊ 53 χιλ τόνουσ το 2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ. το απαιςιόδοξο
ςενϊριο η εκτύμηςη εύναι μειωμϋνη ςε 47 χιλ τόνουσ ενώ αντύθετα ςτο αιςιόδοξο
ςενϊριο η εξοικονόμηςη των ρύπων εκτιμϊται ότι θα ανϋλθει ςε 60 χιλ τόνουσ.
ωρευτικϊ ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ εκτιμϊται ότι θα επιτευχθεύ μεύωςη
εκπομπών τησ τϊξησ των 366 χιλ. τόνων CO2eq (Πύνακασ 20).
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Σηλεματικό
Οι τηλεματικϋσ εφαρμογϋσ μπορούν να υποςτηρύξουν επιπλϋον την καλό λειτουργύα και
ςυντόρηςη των οχημϊτων. Προςφϋρουν πρόςθετα εργαλεύα ςτον οδηγό και το
διαχειριςτό του ςυςτόματοσ για την ϋγκαιρη διϊγνωςη τεχνικών προβλημϊτων του
οχόματοσ και προγραμματιςμού προληπτικόσ ςυντόρηςησ. Αναλυτικότερα, ανιχνευτϋσ
που τοποθετούνται ςτα οχόματα ενημερώνουν το κϋντρο διαχεύριςησ του ςτόλου
αναφορικϊ με την κατϊςταςη λειτουργύασ του οχόματοσ (χιλιόμετρα που ϋχουν
διανυθεύ, θερμοκραςύα,

επύπεδα λαδιού, βενζύνησ, αϋρα, επύπεδο φόρτωςησ, μϋςη

ταχύτητα, κτλ) τα οπούα ςυνδυϊζονται με το πρόγραμμα ςυντόρηςησ και ιςτορικό
βλαβών, την κατανϊλωςη καυςύμου, την κατϊςταςη των ελαςτικών, τη χωρητικότητα
φόρτωςησ και ϊλλων ςτοιχεύων προκειμϋνου να διαμορφωθούν τυποποιημϋνοι κανόνεσ
καλόσ χρόςησ και λειτουργύασ των οχημϊτων, να προβλεφθούν βλϊβεσ, να
προγραμματιςτεύ προληπτικό ςυντόρηςη του οχόματοσ κτλ. Επιτυγχϊνεται ϋτςι η
αύξηςη τησ οδικόσ αςφϊλειασ του οδηγού, των λοιπών οχημϊτων και των πεζών,
μειώνεται ο χρόνοσ αδρϊνειασ των οχημϊτων λόγω βλϊβησ, αυξϊνεται ο χρόνοσ ζωόσ
τουσ, μειώνονται οι αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ και οι πόροι που επενδύονται για
αποκατϊςταςη βλαβών λόγω ατυχημϊτων και εξοικονομεύται κόςτοσ ςυντόρηςησ. Οι
δαπϊνεσ ςυντόρηςησ μειώνονται από 5% ϋωσ και 15%18.
Πύνακασ 21: Προβλεπόμενη εξοικονόμηςη κόςτουσ και εκπομπών αερύων του
θερμοκηπύου το 2020 ςε τρύα ςενϊρια εργαςύασ

Απαιςιόδοξο
ενάριο

Βαςικό ενάριο

Αιςιόδοξο ςενάριο

Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ (εκατ ευρϊ)

53,7

55,2

56,7

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
(χιλ tn)

58,4

59,5

60,7

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

το πλαύςιο τησ παρούςασ μελϋτησ υπολογύςτηκε
το κόςτοσ που εξοικονομεύται υπό κανονικϋσ
ςυνθόκεσ

λειτουργύασ

των

οχημϊτων,

δεν

εκτιμόθηκε δηλαδό ςε περύπτωςη ατυχημϊτων το

18

Εξοικονόμηςη κόςτουσ
λειτουργύασ τησ τϊξησ των
528 εκατ ευρώ ςωρευτικϊ
το διϊςτημα 2011-2020

Accenture, (2008) “Green Fleet Management through Wireless”
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κόςτοσ υλικών ζημιών, ανθρώπινων απωλειών (θανϊτων, τραυματιςμών). Με βϊςη τισ
υποθϋςεισ του μοντϋλου για το πλόθοσ των οχημϊτων που ϋχουν εγκαταςτόςει την
εφαρμογό αυτό, εξοικονομεύται για το ϋτοσ 2011 ποςό ύψουσ 51 εκατ. ευρώ που
αυξϊνεται ωσ τα 55,2 εκατ. ευρώ το 2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ. το
απαιςιόδοξο ςενϊριο η εξοικονόμηςη κόςτουσ εκτιμϊται ςε 53,7 εκατ ευρώ ενώ
ςτο αιςιόδοξο ςε 56,7 εκατ ευρώ. ωρευτικϊ την περύοδο 2011 ϋωσ 2020
αναμϋνεται ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ να εξοικονομηθούν περύ τα 528 εκατ.
ευρώ (Πύνακασ 21).
Με βϊςη υποθϋςεισ για εξοικονόμηςη κατανϊλωςησ καυςύμων προκύπτει ότι το 2011
θα εξοικονομηθούν 53 χιλ. τόνοι CO2eq. Σα επόμενα χρόνια η περαιτϋρω διεύςδυςη
τησ εφαρμογόσ αναμϋνεται να ςυμβϊλει ςτην περαιτϋρω μεύωςη των εκπομπών κατϊ
59,5 χιλ τόνουσ το 2020 ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ ό διαφορετικϊ κατϊ 58,4 χιλ
τόνουσ ςτο απαιςιόδοξο ό κατϊ 60,7 χιλ. τόνουσ ςτο αιςιόδοξο ςενϊριο. ωρευτικϊ
εκτιμϊται ότι δύναται να επιτευχθεύ μεύωςη εκπομπών τησ τϊξησ των 564 χιλ
τόνων CO2eq ςτο βαςικό ςενϊριο εργαςύασ (Πύνακασ 21).

Βαςικϋσ Τποθϋςεισ
Μεύωςη ςτόλου φορτηγών μϋςω μεύωςησ νεκρών χρόνων (όχημα ςε
ςτϊςη)


Ποςοςτό ςτόλου φορτηγών που διανϋμουν προώόντα ςε αςτικϊ κϋντρα



Μεύωςη χρόνου ςυντόρηςησ/βλαβών



Αύξηςη αριθμού παραδόςεων



Μεύωςη ςτόλου φορτηγών
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Διαχεύριςη τόλου Απορριμματοφόρων ςτο Δόμο Ελευςύνασ
Σϋςςερα απορριμματοφόρα του Δόμου Ελευςύνασ που χρηςιμοποιούνται για
αποκομιδό ειδικών κϊδων χωμϋνων ςτο ϋδαφοσ και κϊδων ςυλλογόσ μπαζών ςε όλη
την περιοχό τησ Ελευςύνασ (100 κϊδοι ςυνολικϊ) εξοπλύςτηκαν με ςυςτόματα
τηλεματικόσ που επιτρϋπουν την αναγνώριςη και παρακολούθηςη τησ διαδρομόσ που
ακολουθούν. Αναλυτικότερα ςτα απορριμματοφόρα εγκαταςτϊθηκε κεραύα
εντοπιςμού θϋςησ (GPS), κεραύα μετϊδοςησ πληροφορύασ ςε δύκτυο κινητόσ
τηλεφωνύασ (GPRS) και ςτουσ κϊδουσ ειδικού αιςθητόρεσ αναγνώριςησ ταυτότητασ
(RFID-reader). Ϊτςι, εύναι εφικτό η ςε πραγματικό χρόνο απεικόνιςη τησ διαδρομόσ
του απορριματοφόρου ςε χϊρτη με τα δεδομϋνα τησ περιοχόσ, ο οπούοσ ενημερώνεται
ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα. Όταν το απορριμματοφόρο πληςιϊςει τον αντύςτοιχο
κϊδο, ειδικόσ αιςθητόρασ του απορριμματοφόρου τον αναγνωρύζει και ςτϋλνει
ςχετικό μόνυμα μϋςω τησ GPRS κεραύασ κινητόσ τηλεφωνύασ ςτο κϋντρο τηλεματικόσ
μαζύ ϊλλα δεδομϋνα αναφορικϊ με την ώρα και την ακριβό θϋςη του οχόματοσ.
Σο ιςτορικό τησ διαδρομόσ δύναται να αποθηκευτεύ ςε βϊςη δεδομϋνων και να
επεξεργαςτεύ ςτατιςτικϊ προκειμϋνου να εξαχθούν χρόςιμα ςυμπερϊςματα. τοιχεύα
που δύναται να ςυγκεντρωθούν εύναι καταρχόν η μϋγιςτη, ελϊχιςτη και μϋςη
απόςταςη από το κϋντρο ςυλλογόσ ϋωσ το επόμενο κϊδο, η ςυνολικό απόςταςη ανϊ
όχημα που διανύεται μϋςα ςε μύα μϋρα, ο χρόνοσ ενόσ κύκλου αποκομιδόσ που ςτην
περύπτωςη των κϊδων για μπϊζα περιλαμβϊνει τη φόρτωςη του κϊδου, το ϊδειαςμα
ςτο κϋντρο αποκομιδόσ και την εκ νϋου τοποθϋτηςη του ςτην προηγούμενη θϋςη, η
απαιτούμενη ςυχνότητα αποκομιδόσ των κϊδων –κϊποιοι κϊδοι μπορεύ να γεμύζουν
ταχύτερα με ςκουπύδια, η μϋγιςτη, ελϊχιςτη, μϋςη ταχύτητα προςπϋλαςησ ανϊ όχημα
κτλ.
Με βϊςη τα παραπϊνω ςτοιχεύα καταρχόν μπορεύ να γύνει βελτιςτοπούηςη τησ
χωροθϋτηςησ των κϊδων ώςτε να εξυπηρετούνται ϋργα ςε δημόςια κτύρια/υποδομϋσ,
νε μειωθεύ η μϋςη απόςταςη από κϊδο ςε κϊδο, να γύνει καλύτερη αντιςτούχιςη των
κϊδων ςε κϊθε γειτονιϊ κτλ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να γύνει καλύτεροσ ο ςχεδιαςμόσ
των δρομολογύων. Για το ςκοπό αυτό πρϋπει να ληφθούν αποφϊςεισ αναφορικϊ με τη
ςυχνότητα αποκομιδόσ των κϊδων, η οπούα μπορεύ να ποικύλει λόγω ςυγκεκριμϋνων
αναγκών ςε οριςμϋνεσ θϋςεισ, τη διαδρομό ώςτε να μην υπϊρχουν επικαλύψεισ, να
εύναι οι πιο κοντινϋσ ό οι πιο εύκολα προςβϊςιμεσ την ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό
κτλ. Γενικϊ το βϋλτιςτο δρομολόγιο εξαρτϊται από τουσ περιοριςμούσ που τύθενται
κϊθε φορϊ, οι οπούοι ςχετύζονται με τισ ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ των κϊδων που πρϋπει
να εξυπηρετηθούν, τα πιθανϊ εμπόδια ςτουσ οδικούσ ϊξονεσ, χρονικούσ περιοριςμούσ,
ιερϊρχηςη αναγκών κτλ. ε κϊθε περύπτωςη ο ςχεδιαςμόσ των δρομολογύων ςτοχεύει
ςτην κϊλυψη των περιοριςμών /ςτόχων με την καλύτερη δυνατό αξιοπούηςη των
διαθϋςιμων πόρων, την ταχύτερη πρόςβαςη ό την κϊλυψη τησ μικρότερησ δυνατόσ
απόςταςησ κτλ.
Επιπλϋον με τη χρόςη του ςυςτόματοσ τηλεματικόσ εύναι δυνατόν να αξιολογηθεύ αν
οι ςτόχοι που τϋθηκαν κατϊ το ςχεδιαςμό τησ δρομολόγηςησ όπωσ για παρϊδειγμα η
καθημερινό ςυλλογό ςυγκεκριμϋνων κϊδων, η ςυλλογό όλων των κϊδων μϋςα ςε
ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα, η μεύωςη των αποςτϊςεων που διανύονται ςτη
μονϊδα του χρόνου κτλ επιτεύχθηκαν.
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Μϊλιςτα επειδό υπϊρχει η δυνατότητα παραγωγόσ ςυγκριτικών αναφορών με
ςτατιςτικϊ δύναται να ςυγκριθούν δεδομϋνα μεταξύ δύο χρονικών περιόδων και να
αξιολογηθεύ η απόδοςη τησ νϋασ δρομολόγηςησ ό ακόμα και να αναζητηθούν λύςεισ
ςε τυχόν προβλόματα που μπορεύ να ϋχουν ανακύψει κλπ.
Όπωσ εύναι φανερό τελικϊ το ϋργο το οπούο χρηματοδοτόθηκε από το ΓΚΠ
αποςκοπεύ ςτο να κϊνει την τεχνολογύα ςύμμαχο των εργαζομϋνων ςτο δόμο,
εργαλεύο δουλειϊσ προκειμϋνου να γύνει πιο αποτελεςματικϊ η αποκομιδό των
απορριμμϊτων με γνώμονα την εξυπηρϋτηςη του πολύτη, την μεύωςη των
λειτουργικών εξόδων του δόμου και τη επαναδιϊθεςη των πόρων που θα
εξοικονομηθούν ςε ϊλλεσ δρϊςεισ. Ϊτςι με λιγότερουσ πόρουσ αλλϊ πιο οργανωμϋνα
οι πολύτεσ θα απολαμβϊνουν καλύτερο επύπεδο εξυπηρϋτηςησ. Θα ϋχουν όλοι οι
πολύτεσ πρόςβαςη ςτουσ κϊδουσ, η ςυχνότητα ςυλλογόσ των κϊδων θα
προςαρμόζεται ςτισ εκϊςτοτε κϊθε φορϊ ανϊγκεσ τησ κοινωνύασ τησ Ελευςύνασ κτλ.
Αντύςτοιχα θα μειωθούν περιττϊ δρομολόγια, θα μειωθεύ ο χρόνοσ ςυλλογόσ των
απορριμμϊτων, θα μειωθούν τα ςυνολικϊ χλμ που διανύονται και τελικϊ θα αυξηθεύ ο
χρόνοσ ζωόσ των οχημϊτων, θα μειωθούν οι βλϊβεσ κτλ.
Αφού ολοκληρωθεύ ϋνασ κύκλοσ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ τηλεματικόσ ςτα
τϋςςερα απορριμματοφόρα ςτα οπούα όδη εγκαταςτϊθηκε και γύνουν εμφανό τα
οφϋλη από τη χρόςη τουσ, δηλαδό καταλϊβουν τόςο οι εργαζόμενοι ςτην
καθαριότητα του δόμου όςο και οι πολύτεσ ότι η τεχνολογύα εύναι ςύμμαχοσ ςτην
καθημερινότητα του εργαζόμενου και του πολύτη, θα μελετηθεύ η δυνατότητα
εγκατϊςταςησ αντύςτοιχησ υποδομόσ και ςτα υπόλοιπα απορριμματοφόρα του
δόμου.
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Ωλλεσ εφαρμογϋσ
Παρακϊτω περιγρϊφονται ςυνοπτικϊ οι εφαρμογϋσ κινητών επικοινωνιών οι οπούεσ αν
και δεν ϋχουν, ακόμα τουλϊχιςτον, ςημαντικϋσ επιπτώςεισ ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ
ζωόσ των ατόμων, ςτη λειτουργύα των επιχειρόςεων και ςτο περιβϊλλον ςε όρουσ
εξοικονόμηςησ χρόνου, κόςτουσ λειτουργύασ και εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου
αντύςτοιχα, βρύςκονται ςτο τεχνολογικό ορύζοντα τησ επόμενησ δεκαετύασ και μπορούν
να αξιοποιηθούν μεςοπρόθεςμα. Οριςμϋνεσ από αυτϋσ ϋχουν αναπτυχθεύ ςε αςύγχρονεσ
μορφϋσ – όπωσ για παρϊδειγμα κϊποιεσ εφαρμογϋσ e-learning περιβϊλλον Η/Τ, ωςτόςο

και κυρύωσ ςε

οι αντύςτοιχεσ m-εφαρμογϋσ μπορούν να προςφϋρουν

μετρόςιμα οφϋλη ςτα επύπεδα που εξετϊζονται και ςε αυτό τη μελϋτη. Αναλυτικότερα:
Παρακολούθηςη δικτύου διανομόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ
Προηγμϋνεσ αςύρματεσ ςυςκευϋσ δύναται να εγκαταςταθούν ςε διϊφορα ςημεύα του
δικτύου μεταφορϊσ και διανομόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για την παρακολούθηςη τυχόν
απωλειών ενϋργειασ ό υπερφόρτωςησ. Οι ςυςκευϋσ αυτϋσ δεν ςυμβϊλλουν ϊμεςα ςτη
μεύωςη των απωλειών, αλλϊ βοηθούν τουσ διαχειριςτϋσ του δικτύου διανομόσ να
βελτιςτοποιούν τα ηλεκτρικϊ φορτύα που απαιτούνται ςε καθημερινό βϊςη και να
ανιχνεύουν τρόπουσ για να βελτιώνουν την αποτελεςματικότητα του δικτύου. Οι
πληροφορύεσ αναφορικϊ με τα φορτύα (όπωσ τϊςη και ιςχύσ) ςτα διϊφορα ςημεύα του
δικτύου ςυγκεντρώνεται μϋςω κυψελοειδών ςυνδϋςεων M2M (cellular connection) ςτο
κεντρικό ςύςτημα διαχεύριςησ το οπούο κϊνει τισ απαιτούμενεσ ενϋργειεσ για τη
ςυντόρηςη του δικτύου ό την αποκατϊςταςη βλαβών.
Εξ αποςτϊςεωσ διαχεύριςη οικιακών ςυςκευών
Μϋςω των κινητών τηλεφώνων δύνεται η δυνατότητα εξ αποςτϊςεωσ διαχεύριςησ τησ
λειτουργύασ ςυςκευών ςτο ςπύτι. Ελϋγχονται ϋτςι λειτουργύεσ όπωσ ϊνοιγμα/κλεύςιμο
θϋρμανςησ/ψύξησ και φωτιςμού, ϋναρξη λειτουργύασ ηλεκτρικών ςυςκευών όπωσ
πλυντόριο, φούρνοσ κ.α.
Εξ’ αποςτϊςεωσ παρακολούθηςη λειτουργύασ παραγωγικού εξοπλιςμού
Η ενςωμϊτωςη ενόσ module επικοινωνύασ ςε μηχανόματα εξοπλιςμού υψηλόσ αξύασ
επιτρϋπει τη διϊγνωςη τησ κατϊςταςησ του μηχανόματοσ και τον προγραμματιςμό
προληπτικόσ ςυντόρηςησ ό ϊρςησ βλϊβησ. Η ενςωμϊτωςη M2M communication
module για τη μετϊδοςη ςτοιχεύων αναφορικϊ με την κατϊςταςη τουσ εύναι εύκολη
καθώσ τα περιςςότερα μηχανόματα διαθϋτουν όδη υπολογιςτικό ςύςτημα για την
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παρακολούθηςη τησ λειτουργύασ τουσ. Αςύρματεσ τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιούνται
με τον τρόπο αυτό ςυμβϊλλουν ςτην αύξηςη του ωφϋλιμου χρόνου λειτουργύασ, ςτη
μεύωςη των χρόνων εκτόσ λειτουργύασ λόγω βλϊβησ, ςτη μεύωςη των αναγκών τόρηςησ
εφεδρεύασ, ςτην εξοικονόμηςη κόςτουσ ςυντόρηςησ που ςυνύςταται ςτην κατανϊλωςη
καυςύμου για την επύ τόπου διϊγνωςη τυχόν προβλόματοσ και ςτην εξοικονόμηςη
χρόνου

απαςχόληςησ

ςυντηρητών

τησ

εγκατϊςταςησ

και

τελικϊ

ςτην

αποτελεςματικότερη παραγωγό προώόντων κτλ.
Εξ’ αποςτϊςεωσ παρακολούθηςη αποθεμϊτων
υςκευϋσ που παρακολουθούν το επύπεδο των αποθεμϊτων ςε μηχανϋσ αυτόματησ
πώληςησ (αυτόματουσ πωλητϋσ) μπορούν να ςυνδεθούν αςύρματα με τον προμηθευτό
για αποτελεςματικότερη διαχεύριςη των αποθεμϊτων. Ϊτςι μπορεύ ο προμηθευτόσ να
προγραμματύςει τισ παραδόςεισ τη χρονικό ςτιγμό που απαιτεύται ώςτε να
ελαχιςτοποιηθεύ τόςο ο αριθμόσ των απαιτούμενων δρομολογύων, όςο και ο αριθμόσ
των ελλεύψεων.
e-Learning
H χρόςη κινητών για εκπαιδευτικούσ ςκοπούσ ςυμβϊλει ςτη μεύωςη του ψηφιακού
χϊςματοσ (bridge the digital divide) λόγω μεγϊλησ διεύςδυςησ τησ χρόςησ κινητών
τηλεφώνων, παρϋχει προςτιθϋμενη αξύα ςτην τυπικό όςο και ςτην ϊτυπη μϊθηςη
καθώσ ανϊ πϊςα ςτιγμό και ςε όποιο μϋροσ και να βρύςκεται ο χρόςτησ μπορεύ να
αλληλεπιδρϊςει με το περιβϊλλον του και να λϊβει πρόςθετεσ πληροφορύεσ και
ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ που για διϊφορουσ λόγουσ δεν μπορούν να παρακολουθόςουν
τα μαθόματα του ςχολεύου να ολοκληρώςουν τισ ςπουδϋσ. Βοηθϊει επύςησ τουσ
εκπαιδευτικούσ να ςχεδιϊςουν και να διεκπεραιώςουν εςτιαςμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ
δρϊςεισ ανϊλογα με το διαφορετικό μαθηςιακό ςτυλ και το εκπαιδευτικό επύπεδο, ώςτε
τα μαθόματα να εύναι πιο ενδιαφϋροντα και η ύδια η εκπαιδευτικό διαδικαςύα
αποτελεςματικότερη.
Θα πρϋπει να ςημειωθεύ ότι οι κινητϋσ επικοινωνύεσ και γενικότερα τα αςύρματα δύκτυα
εύναι αυτϊ που μπορούν να ολοκληρώςουν την αυτόματη ηλεκτρονικό ςυλλογό
δεδομϋνων από πλόθοσ διϊςπαρτων ςυςκευών με τη χρόςη αςύρματων τερματικών
ευρυζωνικών ςυςκευών (3G datacards) και εξειδικευμϋνων εφαρμογών τηλεματικόσ
και τηλεμετρύασ. Σαμειακϋσ μηχανϋσ, ςυςτόματα αςφαλεύασ και πυροπροςταςύασ,
ςυςτόματα διαχεύριςησ οδικόσ κύνηςησ, κλπ. θα μπορούςαν να διαςυνδεθούν με
κεντρικϊ ςυςτόματα ςυλλογόσ ψηφιακών δεδομϋνων και να παρϋχουν ςε real time
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αποτελϋςματα προσ επεξεργαςύα. Οι ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ϋχουν όδη αναπτυχθεύ από την
πλευρϊ τησ προςφορϊσ (εταιρεύεσ κινητόσ τηλεφωνύασ) ςε ςυνεργαςύα με ϊλλουσ
φορεύσ που δραςτηριοποιούνται ςτην ανϊπτυξη και διαχεύριςη αντύςτοιχων
εφαρμογών. Ωρα η πανελλαδικό κϊλυψη των αςύρματων δικτύων data 2ησ γενιϊσ αλλϊ
και τα ταχϋωσ αναπτυςςόμενα δύκτυα 3η γενιϊσ τα οπούα καλύπτουν όδη ςημαντικό
μϋροσ τησ χώρασ θα μπορούςαν να υποςτηρύξουν τη μεγαλύτερη ανϊπτυξη και διϊδοςη
τϋτοιου εύδουσ εφαρμογών.
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ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
Σο ΙΟΒΕ διεξόγαγε ςτα τϋλη του 2008 ϋρευνα πεδύου ςχετικϊ με τισ ΣΠΕ, με
ςυγκεκριμϋνα ερωτόματα που αφορούςαν ςε υποκατηγορύεσ προώόντων ΣΠΕ19, μεταξύ
των οπούων περιλαμβϊνεται και ο εξοπλιςμόσ κινητόσ επικοινωνύασ. Η ϋρευνα πεδύου
καταγρϊφει τισ εξελύξεισ που ϋλαβαν χώρα την περύοδο 2006-2007, επιχειρεύ να
ανιχνεύςει τα τεκταινόμενα κατϊ το 2008, καθώσ και τισ προοπτικϋσ του 2009 πϊνω ςε
δύο βαςικϋσ κατευθύνςεισ:
α) την επενδυτικό δραςτηριότητα που ςχετύζεται με ΣΠΕ και
β) τη ςυμβολό των ΣΠΕ ςτην παραγωγικότητα, τόςο ςτο ςύνολο των
επιχειρόςεων τησ ϋρευνασ, καθώσ και ςε επιμϋρουσ κλϊδουσ ςτουσ οπούουσ αυτϋσ
δραςτηριοποιούνται.
Η έρευνα διεξήχθη ςε δείγμα 1200 επιχειρήςεων από 10 κλάδουσ τησ ελληνικήσ
οικονομίασ οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμένεσ ςτο Διαδίκτυο, έχουν δηλαδή ξεπεράςει
το πρώτο ςτάδιο τησ ςυνδεςιμότητασ20. Η ϋρευνα διεξϊχθηκε με τη μϋθοδο των
τηλεφωνικών ςυνεντεύξεων, χρηςιμοποιώντασ το ςύςτημα C.A.T.I. (Computer Assisted
Telephone Interviewing). Σο ϊτομο που ϋδωςε τη ςυνϋντευξη όταν αρμόδιοσ

ο

υπεύθυνοσ για τισ ΣΠΕ (π.χ. IT manager) ό κϊθε ϊλλοσ που κατεύχε αντύςτοιχων
αρμοδιοτότων θϋςη.

19

Πρόκειται για ϋρευνα πεδύου που εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ερευνητικού ϋργου: «Μελϋτη
των κλϊδων Πληροφορικόσ και Σηλεπικοινωνιών για το 2008 & η χρόςη των ΣΠΕ ςε
ςημαντικούσ κλϊδουσ τησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ ςτην Ελλϊδα: Κατϊςταςη και
Προοπτικϋσ». Σο ϋργο εκπόνηςε το ΙΟΒΕ για λογαριαςμό του Παρατηρητηρύου για την ΚτΠ και
το ςύνολο των αποτελεςμϊτων του παρατύθεται ςτο:
http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=420&return=183
20 Μελετόθηκαν οι κλϊδοι: Σροφύμων-Ποτών, Εκδόςεων, Φημικών, Καταςκευών, Εμπορύου,
Μεταφορών, Σουριςμού, Ναυτιλύασ, Ενδιϊμεςων Φρηματοπιςτωτικών Οργανιςμών και Λοιπών
Τπηρεςιών.
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ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Ε ΣΠΕ
Από την ϋρευνα προκύπτει ότι ϋνα μεγϊλο τμόμα των ελληνικών επιχειρόςεων που
ϋχουν Internet, ϋχουν αναγνωρύςει ό αρχύζουν να αναγνωρύζουν το δυναμικό ρόλο που
μπορούν να διαδραματύςουν οι ΣΠΕ ςτη βελτύωςη τησ παραγωγικόσ τουσ διαδικαςύασ,
ςτην τόνωςη τησ παραγωγικότητασ και ςτην καλυτϋρευςη των οικονομικών μεγεθών
τουσ, όπωσ θα καταςτεύ ςαφϋσ από τα αποτελϋςματϊ τησ ςτη ςυνϋχεια.
Οι επενδυτικϋσ δαπϊνεσ ςε ΣΠΕ φαύνεται ακόμα όμωσ να εύναι περιοριςμϋνεσ: δεν
ξεπερνούν το 1,5% του ςυνολικού τζύρου των επιχειρόςεων, ενώ ακόμα και ςε μια
ςχετικϊ ικανοποιητικό χρηματοοικονομικϊ χρονιϊ
όπωσ όταν το 2008, δεν ξεπερνούν το 2%. Ϋδη
όμωσ για το 2009 αναμενόταν επιςτροφό ςτο
επύπεδο των προηγούμενων ετών, πτωτικό τϊςη

Οι επενδυτικϋσ δαπϊνεσ ςε
ΣΠΕ εύναι ακόμα
περιοριςμϋνεσ

που δεν αποκλεύεται να διαμορφώθηκε ό και να
ενιςχύθηκε περαιτϋρω κατϊ τη διϊρκεια του 2009 από την εξϊπλωςη τησ
χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ από τισ ΗΠΑ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη το επτϋμβριο του
2008 και την αβεβαιότητα για τον αντύκτυπό τησ ςτην οικονομικό δραςτηριότητα.
Παρότι το μερύδιο των ΣΠΕ εύναι μικρό, εντούτοισ πρϋπει να ληφθεύ υπόψη ότι
εκτιμόθηκε επύ του τζύρου τησ επιχεύρηςησ, ϋνα μϋγεθοσ που μπορεύ να διαφϋρει
ςημαντικϊ από το αποτϋλεςμα χρόςησ τησ.
Εκ του μεριδύου των επενδύςεων ςε ΣΠΕ, αρκετϋσ από τισ επιχειρόςεισ, περιςςότερεσ
από τισ μιςϋσ ςε κϊθε ϋτοσ21, δαπϊνηςαν ϋνα τμόμα τουσ ςε εξοπλιςμό δικτύων, ςτον
οπούο περιλαμβϊνονται οι υποδομϋσ κινητόσ επικοινωνύασ (αςύρματοι πομπού/δϋκτεσ,
κϊρτεσ δικτύου κλπ.). ε όςεσ προχώρηςαν ςε προμόθεια εξοπλιςμού ΣΠΕ αυτόσ τησ
κατηγορύασ, η ςχετιζόμενη μϋςη δαπϊνη ανόλθε ςτο 25,5% των ςυνολικών εξόδων για
ΣΠΕ το 2006 και ςτο 24,6% το 2007. Ψςτόςο το 2008, ο εξοπλιςμόσ περιορύςτηκε ςτο
19,7%. Ωνοδοσ τησ ςχετικόσ ςημαςύασ των δαπανών ςε υποδομϋσ δικτύων ςε ςύγκριςη
με τισ υπόλοιπεσ επενδύςεισ ςε ΣΠΕ προδιαγραφόταν για το 2009, χωρύσ όμωσ να
επιτυγχϊνεται επιςτροφό τουσ ςτο προ τησ πτώςησ τουσ επύπεδο (ςτο 23,1%

η

ςχετικό εκτύμηςη).
Μεταξύ των 10 κλϊδων ςτουσ οπούουσ δραςτηριοποιούνται οι επιχειρόςεισ τησ
ϋρευνασ, αυτϋσ που ανόκουν ςτουσ ενδιϊμεςουσ χρηματοπιςτωτικούσ οργανιςμούσ

64,3% των επιχειρόςεων το 2006 και 62,8% το 2007. ε αυτό το ποςοςτό παρϋμειναν και το
2008 (62,0%), ενώ βϊςει των εκτιμόςεων για το 2009, προϋκυπτε οριακό αύξηςό τουσ (62,6%).
21
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ϋχουν ςταθερϊ περιςςότερεσ αναλογικϊ δαπϊνεσ ςε εξοπλιςμό καταςκευόσ δικτύων ωσ
προσ το ςύνολο των εξόδων για ΣΠΕ, ενώ και για τη διετύα 2008-2009, η εκτύμηςη του
ςυγκεκριμϋνου μεγϋθουσ όταν και πϊλι η υψηλότερη ό η δεύτερη υψηλότερη ςε αυτό
τον κλϊδο (Διϊγραμμα 6). Μεταξύ των υπόλοιπων κλϊδων, ςταθερϊ υψηλϋσ δαπϊνεσ ςε
υποδομϋσ δικτύων εμφανύζουν οι τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ και ϋπονται οι εκδόςεισ και ο
ναυτιλιακόσ κλϊδοσ, ενώ ςτον αντύποδα, τισ χαμηλότερεσ δαπϊνεσ παρουςιϊζουν
διαχρονικϊ οι επιχειρόςεισ λοιπών υπηρεςιών.
Διϊγραμμα 6: Αναλογύα δαπανών ςε εξοπλιςμό δικτύων ςτο ςύνολο των
δαπανών ΣΠΕ
Μέση τιμή %
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12.6

19.6
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20
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Τρόφιμα-Ποτά

Χημικά

Εκδόσεις
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14.6
13.3

13.9
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12.5

14.3

14.5

15.2
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15.5
13.0
23.6
16.9

20.1
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18.9
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Κατασκευές

Εμπόριο

Τουρισμός

23.1

11.5

19.3

23.3

0

% δαπανών 2006

% δαπανών 2007

% δαπανών 2008

Ναυτιλία

% δαπανών 2009

Πθγι: IOBE-Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

ΕΠΙΔΡΑΕΙ ΦΡΗΗ ΣΠΕ ΣΗΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ
Από τα αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ προκύπτει ότι η υιοθϋτηςη ΣΠΕ επιδρϊ θετικϊ ςτην
απαςχόληςη των επιχειρόςεων, παρϊ τα ύςωσ περύ αντιθϋτου θρυλούμενα.
Αναλυτικότερα, το 40,9% των επιχειρόςεων τησ ϋρευνασ προχώρηςε ςε δημιουργύα
νϋων θϋςεων εργαςύασ λόγω των αλλαγών-προςαρμογών ςτη λειτουργύα του που
επόλθε από τη χρόςη ΣΠΕ. τισ μιςϋσ εξ’ αυτών δημιουργόθηκαν δύο ό τρεισ θϋςεισ
εργαςύασ, με το μϋςο αριθμό νϋων θϋςεων να φθϊνει τισ πϋντε. τον αντύποδα, ςε
κατϊργηςη θϋςεων εργαςύασ ϋπειτα από την ενςωμϊτωςη εξοπλιςμού και εφαρμογών
ΣΠΕ ςτην παραγωγικό διαδικαςύα του προχώρηςε μόλισ το 11,1% των επιχειρόςεων.
Από αυτϋσ, οι μιςϋσ περιόριςαν κατϊ δύο τισ θϋςεισ
εργαςύασ τουσ, ενώ ο μϋςοσ όροσ θϋςεων που
καταργόθηκαν ανϊ επιχεύρηςη όταν διπλϊςιοσ,

Η υιοθϋτηςη ΣΠΕ επιδρϊ
θετικϊ ςτην απαςχόληςη

δηλαδό τϋςςερισ. Παρϊλληλα, η χρόςη των ΣΠΕ
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οδόγηςε και ςε μικρόσ ϋκταςησ ανακατατϊξεισ ςτο εςωτερικό των επιχειρόςεων, όπωσ
δηλώνει το 12,7% των επιχειρόςεων, που προχώρηςε ςε μετατόπιςη τεςςϊρων θϋςεων
εργαςύασ κατϊ μϋςο όρο.
Η απαςχόληςη ςτον καταςκευαςτικό κλϊδο παρουςύαςε τη μεγαλύτερη μϋςη ϊνοδο με
τη χρηςιμοπούηςη των ΣΠΕ ςτην παραγωγό του, 9 περύπου θϋςεισ εργαςύασ κατϊ μϋςο
όρο ςτισ καταςκευαςτικϋσ εταιρύεσ που αύξηςαν την απαςχόληςό τουσ εξαιτύασ του
ςυγκεκριμϋνου παρϊγοντα (Διϊγραμμα 7). Επύδοςη ελαφρϊ χαμηλότερη των
καταςκευών ςημειώθηκε ςτισ βιομηχανύεσ τροφύμων και ποτών, με ςχεδόν 8,5 νϋεσ
θϋςεισ ανϊ επιχεύρηςη. Σρεισ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ ανϊ επιχεύρηςη δημιουργόθηκαν ςτισ
εκδοτικϋσ επιχειρόςεισ και ελαφρϊ περιςςότερεσ από τρεισ ςτισ χημικϋσ βιομηχανύεσ,
αριθμού που εύναι οι χαμηλότεροι μεταξύ των κλϊδων που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην
ϋρευνα. Ψςτόςο ειδικϊ για τον πρώτο εκ των δύο κλϊδων, το χαμηλό αποτϋλεςμα
πιθανότατα οφεύλεται και ςτο μικρό αριθμό απαςχολουμϋνων ανϊ επιχεύρηςη που
γενικϊ εμφανύζει.
Η όχι θετικό ςυςχϋτιςη τησ χρόςησ ΣΠΕ με την απαςχόληςη ςτισ χημικϋσ επιχειρόςεισ
αποδεικνύεται και αντύςτροφα, από την ςημαντικό κατϊργηςη θϋςεων εργαςύασ ςτον
κλϊδο: πϊνω από 12 κατϊ μϋςο όρο, με το 50% των επιχειρόςεων να περιορύζει κατϊ
6,5 τισ θϋςεισ εργαςύασ μετϊ την υιοθϋτηςη τεχνολογιών πληροφόρηςησ και
επικοινωνύασ (επύςησ Διϊγραμμα 7). Ϊπεται ο κλϊδοσ των καταςκευών, με 5,5 θϋςεισ.
Σο γεγονόσ αυτό, ςε ςυνδυαςμό με την υψηλό δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ ςτισ
καταςκευϋσ, ερμηνεύεται από την κατϊργηςη θϋςεων ςε οριςμϋνεσ ειδικότητεσ που το
αντικεύμενό τουσ υποκαταςτϊθηκε από εφαρμογϋσ ΣΠΕ και παρϊλληλα, με την
ενςωμϊτωςη νϋων ειδικοτότων ςτον κλϊδο, για την αξιοπούηςη εξειδικευμϋνων
δυνατοτότων και εφαρμογών που οι ΣΠΕ προςφϋρουν. τισ βιομηχανύεσ τροφύμωνποτών, εκτόσ από το ςημαντικό αριθμό καινούργιων θϋςεων εργαςύασ, λύγεσ εξ’ όςων
όδη υπόρχαν, δύο κατϊ μϋςο όρο, καταργόθηκαν, όπωσ και ςτισ μεταφορϋσ. Η καλύτερη
επύδοςη ςε κλαδικό επύπεδο ςημειώθηκε όμωσ ςτη ναυτιλύα, όπου δεν υπόρξε καμύα
απώλεια θϋςησ εργαςύασ.
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Διϊγραμμα 7: Εξελύξεισ ςτην απαςχόληςη από τη διεύςδυςη των ΣΠΕ ςτισ
επιχειρόςεισ*
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επιχειριςεων του κλάδου
Πθγι: IOBE- Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Οι τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ βρύςκονται ςτην πρώτη θϋςη ωσ προσ τισ εςωτερικϋσ
αναδιατϊξεισ θϋςεων εργαςύασ, με 8,5 θϋςεισ κατϊ μϋςο όρο. Ϊπονται οι καταςκευϋσ (8
θϋςεισ), γεγονόσ που επαληθεύει την παραπϊνω ερμηνεύα γενικότερων ανακατατϊξεων
ςτον κλϊδο εξαιτύασ των ΣΠΕ, ενώ ςτην τρύτη θϋςη, ςε απόςταςη από τουσ δύο
κλϊδουσ, βρύςκονται οι λοιπϋσ υπηρεςύεσ (5 θϋςεισ). Με 2,5 θϋςεισ, ο κλϊδοσ των
εκδόςεων φαύνεται να ϋχει την πλϋον ευςταθό δομό απαςχόληςησ ωσ προσ τισ
εργαςιακϋσ μεταβολϋσ που προκαλούν οι ΣΠΕ. Ψςτόςο, όπωσ επιςημϊνθηκε και
προηγουμϋνωσ, εύναι πολύ πιθανό αυτό το αποτϋλεςμα να προκύπτει από τη μικρό
απαςχόληςη ανϊ επιχεύρηςη ςτον κλϊδο.
Ανεξϊρτητα από τισ επιμϋρουσ ϋντονεσ αναδιαρθρώςεισ ςτην απαςχόληςη που
προκαλούνται ςε οριςμϋνουσ κλϊδουσ από τισ ΣΠΕ, η γενικότερη εικόνα των
εργαςιακών αλλαγών που επιφϋρουν εύναι ςαφώσ θετικό. Όπωσ επιςημϊνθηκε ςτην
αρχό αυτόσ τησ ενότητασ, οι ΣΠΕ οδηγούν πολύ περιςςότερεσ επιχειρόςεισ ςε
δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ από ότι ςε κατϊργηςη υφιςτϊμενων, ενώ επιπλϋον, η
δεύτερη εξϋλιξη ϋχει ςυνόθωσ μικρότερη ϋκταςη.

ΤΦΕΣΙΗ ΣΨΝ ΣΠΕ ΜΕ ΒΑΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
Η ςυγκρϊτηςη των εξόδων και η αύξηςη των εςόδων και των κερδών βρύςκονται
διαχρονικϊ ςτισ κύριεσ προτεραιότητεσ των επιχειρόςεων, καθώσ τισ διευκολύνουν ςτη
διευθϋτηςη των υποχρεώςεών τουσ, διαςφαλύζουν τη βιωςιμότητϊ τουσ, βελτιώνοντασ
παρϊλληλα τισ μακροπρόθεςμεσ προοπτικϋσ τουσ. Η απόκτηςη προώόντων και
εφαρμογών ΣΠΕ από τισ επιχειρόςεισ γύνεται ςε μεγϊλο βαθμό προκειμϋνου να
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αξιοποιηθούν δυνητικϋσ ωφϋλειεσ από τη χρόςη τουσ ςτο κόςτοσ και ςτην ταχύτητα
παραγωγόσ, που θα επιτρϋψουν ςτισ επιχειρόςεισ να περιορύςουν τα ϋξοδϊ τουσ,
βελτιώνοντασ την ικανότητϊ τουσ να ανταποκρύνονται ςτη ζότηςη για τα προώόντα
τουσ. Ψσ εκ τούτου, χρόζει μεγϊλησ ςημαςύασ η εξϋταςη τησ επύδραςησ που ϋχει ςε αυτϊ
μεγϋθη η ειςαγωγό ςτην παραγωγικό διαδικαςύα εξοπλιςμού και εφαρμογών ΣΠΕ.

α) ΕπΙδραςη ςτα λειτουργικϊ ϋξοδα
Από τισ επιχειρόςεισ τησ ϋρευνασ, το 1/3 αυτών ϋχει διαπιςτώςει αρνητικό επύπτωςη
των ΣΠΕ ςτα λειτουργικϊ ϋξοδα (πρώτεσ ύλεσ, αμοιβϋσ, κόςτοσ ςυναλλαγών,
μεταφορϋσ). Ψςτόςο, ςτο μεγαλύτερο τμόμα των επιχειρόςεων (44,5%),

το

λειτουργικό κόςτοσ παρϋμεινε αμετϊβλητο παρϊ την αξιοπούηςη των ΣΠΕ. Τπϊρχει
βϋβαια και ϋνα τμόμα των επιχειρόςεων, το

ταθερό παραμϋνει το
λειτουργικό κόςτοσ
υποςτηρύζουν οι ελληνικϋσ
επιχειρόςεισ όμωσ…

14,2%, ςτισ οπούεσ η χρόςη ΣΠΕ εύχε ωσ
επακόλουθο

τη

μεύωςη

του

λειτουργικού

κόςτουσ. Η αύξηςη των λειτουργικών δαπανών
ςε ϋνα μεγϊλο τμόμα των επιχειρόςεων δεν
πρϋπει να θεωρεύται αντιφατικό και ςχετύζεται

κατϊ κύριο λόγο με τα κόςτη προςαρμογόσ των ΣΠΕ ςτο υπόλοιπο κεφϊλαιο μιασ
επιχεύρηςησ, όπωσ επύςησ και με τισ δαπϊνεσ κατϊρτιςησ των εργαζομϋνων ςτο
χειριςμό / λειτουργύα τουσ. Οι ςυγκεκριμϋνεσ παρϊπλευρεσ διαςτϊςεισ τησ χρόςησ ΣΠΕ
ϋχουν επιςημανθεύ ϊλλωςτε ςτη διεθνό βιβλιογραφύα και παρουςιϊςτηκαν ςτο
κεφϊλαιο όπου αναλύθηκαν οι τρόποι επύδραςησ των ΣΠΕ ςτην παραγωγικότητα. Εϊν
η πραγματοπούηςη αυτών των ςυνοδευτικών δαπανών, ςε ςυνδυαςμό με τισ ΣΠΕ, ϋχει
επαρκεύσ θετικϋσ επενϋργειεσ ςτο παραγόμενο προώόν και ςτην παραγωγικότητα, τότε
δεν πρϋπει να εκλαμβϊνονται ωσ επιβαρυντικϋσ για την επιχεύρηςη. Η ύπαρξη τϋτοιων
αποτελεςμϊτων ανιχνεύεται ςτο επόμενο τμόμα.
Η επύδραςη των ΣΠΕ ςτα λειτουργικϊ ϋξοδα δεν παρουςιϊζει ϋντονα κλαδικϊ
χαρακτηριςτικϊ, καθώσ το ποςοςτό των επιχειρόςεων ςτουσ επιμϋρουσ κλϊδουσ τησ
ϋρευνασ που παρουςύαςαν αύξηςη, μεύωςη ό ςταθερότητα του κόςτουσ παραγωγόσ
κινεύται εντόσ ενόσ όχι μεγϊλου εύρουσ τιμών. τισ μεταφορικϋσ εταιρύεσ και ςτισ
βιομηχανύεσ χημικών, 38,4% και 37,3% αντύςτοιχα των επιχειρόςεων παρουςύαςαν
αύξηςη των λειτουργικών τουσ δαπανών με τη χρόςη ΣΠΕ, ποςοςτϊ που εύναι τα
υψηλότερα μεταξύ των κλϊδων (Διϊγραμμα 8). τον αντύποδα κινόθηκαν οι
τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ και εκεύνεσ που υπϊγονται ςτισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ, με 30,2%
και 29,6% αντύςτοιχα. τον τελευταύο κλϊδο, ςτη ναυτιλύα και κυρύωσ ςτουσ
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χρηματοπιςτωτικούσ οργανιςμούσ εντοπύζονται οι περιςςότερεσ επιχειρόςεισ με
χαμηλότερα ϋξοδα λόγω των ΣΠΕ (18,8% ςτουσ δύο πρώτουσ, 23,3% ςτον τελευταύο).
Διϊγραμμα 8: Επύδραςη των ΣΠΕ ςτα λειτουργικϊ ϋξοδα τησ επιχεύρηςησ κατϊ
κλϊδο*
100.0%
80.0%
60.0%

30.7%

37.3%

48.0%

47.0%

-13.4%

-6.0%

ΤπόθιμαΠοηά

Φημικά

35.9%

31.3%

34.1%

43.8%

47.5%

-15.6%

Εκδόζειρ

30.2%

31.7%

29.6%

38.4%

34.4%

33.1%

45.2%

42.9%

43.3%

41.4%

39.7%

40.6%

44.5%

-16.2%

-11.3%

-17.5%

-23.3%

-18.8%

-13.7%

-18.8%

-14.2%

Καηαζκεςέρ

Εμπόπιο

Τοςπιζμόρ

Μεηαθοπέρ

Ναςηιλία

Σύνολο

40.0%
20.0%
0.0%
-20.0%
-40.0%

Αύξηζη εξόδων

Φπημ/κοί
Λοιπέρ
οπγανιζμοί Υπηπεζίερ

Καμία Αλλαγή

Μείωζη εξόδων

*Σο υπόλοιπο ποςοςτό ςε κάκε κλάδο για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνόλου (100%) αφορά ςε
επιχειριςεισ που δεν απάντθςαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
Πθγι: IOBE- Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Εκτόσ από την κατεύθυνςη τησ μεταβολόσ των λειτουργικών δαπανών, ςημαςύα ϋχει
και το μϋγεθόσ τησ. Η μϋςη αύξηςό τουσ ϋφταςε το 16,7%, ωςτόςο παρϊ τη ςημαντικό
ϋκταςό τησ υπολεύπεται τησ μϋςησ μεύωςησ κόςτουσ ςε όςεσ επιχειρόςεισ αυτό
επιτεύχθηκε, η οπούα διαμορφώθηκε ςτο19,0% (Διϊγραμμα 9). τη ναυτιλύα και ςτισ
καταςκευϋσ η μϋςη ϊνοδοσ των εξόδων ξεπϋραςε τη διεύρυνςό τουσ ςτο ςύνολο των
επιχειρόςεων περιςςότερο από ότι ςτουσ υπόλοιπουσ κλϊδουσ, φθϊνοντασ το 19,1%
και 18,6% αντύςτοιχα. Από την ϊλλη πλευρϊ, την εντονότερη πτώςη λειτουργικών
δαπανών παρουςύαςαν οι μεταφορικϋσ επιχειρόςεισ (27,3%) και οι τουριςτικϋσ
επιχειρόςεισ (24,3%).
Διϊγραμμα 9: Μεταβολό λειτουργικών εξόδων από χρόςη ΣΠΕ κατϊ κλϊδο*
30.0%
20.0%
10.0%

14.3%

15.3%

17.4%

18.6%

16.2%

-18.8%

-17.0%

-14.3%

-17.1%

-17.4%

18.1%

16.6%

17.9%

17.5%

19.1%

16.7%

-22.0%

-19.0%

Ναςηιλία

Σύνολο

0.0%
-10.0%

-14.4%
-24.3%

-20.9%
-27.3%

-20.0%
-30.0%
ΤπόθιμαΠοηά

Φημικά

Εκδόζειρ

Καηαζκεςέρ

Εμπόπιο

Τοςπιζμόρ

% Αύξηζη εξόδων

Φπημ/κοί
Λοιπέρ
οπγανιζμοί Υπηπεζίερ

Μεηαθοπέρ

%Μείωζη εξόδων

* Σο υπόλοιπο ποςοςτό ςε κάκε κλάδο για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνόλου (100%) αφορά ςε
επιχειριςεισ που δεν απάντθςαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
Πθγι: IOBE- Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ
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β) Επύδραςη ςτα ϋςοδα
Η κατεύθυνςη τησ επύδραςησ των ΣΠΕ ςτα ϋςοδα των επιχειρόςεων διαφϋρει
ςημαντικϊ ςε ςύγκριςη με εκεύνη ςτα ϋξοδα. Σο 77,6% των επιχειρόςεων που ϋλαβαν
μϋροσ ςτην ϋρευνα ϋχει διαπιςτώςει θετικϊ αποτελϋςματα από την ενςωμϊτωςη
προώόντων και εφαρμογών ΣΠΕ ςτα ϋςοδα, 18,9%

…αυξϊνονται τα ϋςοδα

δεν ϋχει εντοπύςει διαφορϋσ που να οφεύλονται ςε
αυτόν τον παρϊγοντα, ενώ μόλισ 10 επιχειρόςεισ,

που αντιςτοιχούν ςτο 0,8% του δεύγματοσ τησ ϋρευνασ, υπϋςτηςαν υποχώρηςη των
εςόδων τουσ από την χρόςη τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνύασ22. τουσ
χρηματοπιςτωτικούσ οργανιςμούσ το ποςοςτό των επιχειρόςεων τισ οπούεσ η
ενςωμϊτωςη ΣΠΕ βοόθηςε να αυξόςουν τα ϋςοδϊ τουσ, φτϊνει το 88,3%, που εύναι το
υψηλότερο μεταξύ των κλϊδων τησ ϋρευνασ (Διϊγραμμα 10). Επιπλϋον, ςτουσ
χρηματοπιςτωτικούσ οργανιςμούσ, όπωσ και ςτισ ναυτιλιακϋσ επιχειρόςεισ, τισ εταιρύεσ
ςτουσ κλϊδουσ των μεταφορών και των καταςκευών, δεν υπϊρχουν επιχειρόςεισ των
οπούων τα ϋςοδα να περιορύςτηκαν από την υιοθϋτηςη ΣΠΕ. Από την ϊλλη πλευρϊ, ςτισ
τελευταύεσ θϋςεισ τησ κατϊταξησ ωσ προσ το τμόμα των επιχειρόςεων του κλϊδου που
επωφελόθηκε ςε όρουσ εςόδων, βρύςκονται οι κλϊδοι τησ ναυτιλύασ (65,6%) και των
χημικών (71,1%).
Διϊγραμμα 10: Επύδραςη των ΣΠΕ ςτα ϋςοδα τησ επιχεύρηςησ κατϊ κλϊδο*
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* Σο υπόλοιπο ποςοςτό ςε κάκε κλάδο για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνόλου (100%) αφορά
είτε επιχειριςεισ των οποίων τα ζςοδα δεν επθρεάςτθκαν από τισ ΣΠΕ, είτε
επιχειριςεισ που δεν απάντθςαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
Πθγι: IOBE- Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ
Σο υπόλοιπο ποςοςτό για την ϊθροιςη των μεριδύων ςτο 100% αντιςτοιχεύ ςε επιχειρόςεισ
που δεν απϊντηςαν.
22
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γ) Μεταβολϋσ ςτην κερδοφορΙα
Η χρόςη των ΣΠΕ ενιςχύει την κερδοφορύα ςε ελαφρϊ λιγότερεσ επιχειρόςεισ από
αυτϋσ που εμφϊνιςαν ενύςχυςη των εςόδων
(73,2%). Επύςησ, περιςςότερεσ επιχειρόςεισ από

….αυξϊνονται τα κϋρδη

όςεσ δηλώνουν ότι τα ϋςοδϊ τουσ υποχώρηςαν
λόγω

τησ

υιοθϋτηςησ

ΣΠΕ,

κρύνουν

ότι

επηρεϊςτηκαν αρνητικϊ τα κϋρδη τουσ εξαιτύασ τουσ (1,7%). Μεγαλύτερο ποςοςτό
επιχειρόςεων θεωρεύ ότι οι ΣΠΕ ϊφηςαν ανεπηρϋαςτη την κερδοφορύα τουσ από ότι τα
ϋςοδϊ τουσ (21,4%).
Οι χρηματοπιςτωτικού οργανιςμού καταλαμβϊνουν την πρώτη θϋςη και ωσ προσ το
ποςοςτό των επιχειρόςεων ενόσ κλϊδου που θεωρεύ πωσ η χρόςη των ΣΠΕ βελτύωςε
την κερδοφορύα του (85%), ακολουθούμενοι από τισ εκδοτικϋσ επιχειρόςεισ (81,3%)
(Διϊγραμμα 11). Η ναυτιλύα επύςησ ςυγκεντρώνει ςε αυτό το μϋγεθοσ τισ λιγότερεσ
εταιρύεσ που εμφϊνιςαν θετικϊ αποτελϋςματα από τη χρόςη ΣΠΕ, ενώ ςυγκαταλϋγεται
ςτην πρώτη τριϊδα κλϊδων ςτουσ οπούουσ οι ΣΠΕ δεν ϊςκηςαν κϊποια επύδραςη ςτα
κϋρδη, πύςω από τα χημικϊ και τον τουριςμό.
Διϊγραμμα 11: Επύδραςη των ΣΠΕ ςτα κϋρδη τησ επιχεύρηςησ κατϊ κλϊδο*
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* Σο υπόλοιπο ποςοςτό ςε κάκε κλάδο για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνόλου (100%) αφορά
είτε επιχειριςεισ των οποίων τα ζςοδα δεν επθρεάςτθκαν από τισ ΣΠΕ, είτε
επιχειριςεισ που δεν απάντθςαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
Πθγι: IOBE- Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ
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Ανακεφαλαιώνοντασ την πορεύα βαςικών οικονομικών μεγεθών των επιχειρόςεων, ο
ενιςχυτικόσ ρόλοσ των ΣΠΕ ςτην κερδοφορύα και ςτα ϋςοδα αποδεικνύεται πολύ
ιςχυρόσ, ακόμα και ςτουσ κλϊδουσ που υπολεύπονται του μϋςου όρου ςτισ επιχειρόςεισ
τησ ϋρευνασ. Αυτό το αποτϋλεςμα δεν αντικρούει την αύξηςη ό την ςταθερότητα των
λειτουργικών εξόδων μετϊ την ενςωμϊτωςη ΣΠΕ ςτην παραγωγικό διαδικαςύα των
επιχειρόςεων, καθώσ ςυνόθωσ, ςύμφωνα και με τη διεθνό βιβλιογραφύα, αυτϊ
οφεύλονται ςε ςυμπληρωματικϊ ϋξοδα για την προςαρμογό των ΣΠΕ ςτη λειτουργύα
των επιχειρόςεων. Εν ςυνεχεύα, οι αποδόςεισ τησ ςυνολικόσ επϋνδυςησ για ΣΠΕ
επιτρϋπουν τη διεύρυνςη τησ παραγωγικόσ δυναμικότητασ και τησ παραγωγικότητασ,
οδηγώντασ ςε μεγαλύτερη ϊνοδο των εςόδων ςε ςύγκριςη με τισ δαπϊνεσ και ωσ εκ
τούτου ςε υψηλότερη κερδοφορύα. Μϋροσ τησ ύπαρξησ και τησ λειτουργύασ αυτού του
μηχανιςμού αποδεικνύεται από την αύξηςη των εςόδων ςε υπερδιπλϊςιεσ επιχειρόςεισ
του δεύγματοσ ςε ςύγκριςη με αυτϋσ ςτισ οπούεσ αυξόθηκαν τα λειτουργικϊ ϋξοδα. Σο
υπόλοιπο τμόμα αυτού του μηχανιςμού, που ςχετύζεται με τη θετικό επύδραςό του ςτο
παραγόμενο προώόν και ςτη ςυνδυαςμϋνη παραγωγικότητα των παραγωγικών
ςυντελεςτών (total factor productivity) εξετϊζεται ςτην ενότητα που ακολουθεύ.

ΠΑΡΑΓΨΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΠΕ
Η χρόςη των ΣΠΕ από τισ επιχειρόςεισ αποφϋρει ςτισ περιςςότερεσ των περιπτώςεων
αύξηςη του παραγόμενου προώόντοσ, βελτύωςη τησ ςυνδυαςμϋνησ παραγωγικότητασ
των

παραγωγικών

ςυντελεςτών

(total

factor

productivity)

αλλϊ

και

τησ

παραγωγικότητασ τησ εργαςύασ, όπωσ προϋκυψε από την παρουςύαςη ςχετικών
εμπειρικών ερευνών ςε προηγούμενη ενότητα για οριςμϋνεσ από τισ πλϋον ιςχυρϋσ
οικονομύεσ διεθνώσ, ενώ προσ αυτό την κατεύθυνςη κινούνται οι πρώτεσ ενδεύξεισ
μικρόσ ϋκταςησ μελετών, για ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ ςτην Ελλϊδα.
Οι παραπϊνω επιδρϊςεισ επαληθεύονται ςτην Ελλϊδα από τισ απαντόςεισ των
επιχειρόςεων ςτην ϋρευνα του ΙΟΒΕ. Πϊνω από τα 4/5 αυτών δηλώνουν πωσ οι ΣΠΕ
ςυνϋβαλαν από αρκετϊ ϋωσ πϊρα πολύ ςτη
ςυνολικό παραγωγικότητα τουσ και μόλισ 17,3%
καθόλου ϋωσ λύγο. Ο περιςςότερο ποιοτικόσ παρϊ
ποςοτικόσ χαρακτόρασ τησ απϊντηςησ, αφού δεν
οριοθετεύται ςαφώσ η ϋκταςη τησ μεταβολόσ τησ

Δύςκολη η εκτύμηςη τησ
ςυνειςφορϊσ των ΣΠΕ ςτη
αύξηςη τησ
παραγωγικότητασ

παραγωγικότητασ, π.χ. με διαδοχικϊ διαςτόματα
ποςοςτών βελτύωςησ τησ, αφόνει πιθανότατα περιθώρια υποκειμενικόσ αξιολόγηςησ
των επιδρϊςεων των ΣΠΕ. Όμωσ, οι περιςςότερεσ επιχειρόςεισ ςτην Ελλϊδα, ιδύωσ οι
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μεςαύεσ και οι μικρότερεσ, δεν εύναι ςε θϋςη να απομονώςουν μεταξύ όςων
παραγόντων υπειςϋρχονται ςτην παραγωγικό τουσ διαδικαςύα, την επύπτωςη από τη
μεταβολό ενόσ και μόνο από αυτούσ, όταν οι υπόλοιποι μϋνουν ςτην καλύτερη
περύπτωςη ςταθερού, ενώ εύναι αρκετϊ πιθανό το να αλλϊζουν ταυτόχρονα. Κατϊ
ςυνϋπεια, προςπϊθεια ςυγκεκριμϋνησ ποςοτικόσ εκτύμηςησ των αλλαγών ςτην
παραγωγικότητα εξαιτύασ των ΣΠΕ θα οδηγούςε επύςησ ςε αποτιμόςεισ το ύδιο ό
ενδεχομϋνωσ και περιςςότερο υποκειμενικϋσ.
Ο ενιςχυτικόσ ρόλοσ των ΣΠΕ ςτα ϋςοδα και ςτην κερδοφορύα των χρηματοπιςτωτικών
οργανιςμών περιςςότερο από ό,τι ςτουσ υπόλοιπουσ κλϊδουσ, διατηρεύται και ςτο
πεδύο τησ ςυνολικόσ παραγωγικότητασ, καθώσ ςε ςχεδόν 92% των επιχειρόςεων του
κλϊδου ςημειώνεται ςημαντικό αύξηςό τησ εξαιτύασ τουσ (Διϊγραμμα 12). Σο δεύτερο
υψηλότερο ποςοςτό επιχειρόςεων ςτισ οπούεσ η παραγωγικότητα βελτιώθηκε αρκετϊ
ϋωσ πϊρα πολύ λόγω των ΣΠΕ παρουςιϊζεται ςτισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ και ϋπονται οι
καταςκευϋσ (88,7% και 87,9% αντύςτοιχα). Φαμηλό και μϊλιςτα ςτην τελευταύα θϋςη,
εύναι η κατϊταξη του κλϊδου των χημικών και ωσ προσ αυτό τη διϊςταςη τησ χρόςησ
ΣΠΕ, με τον κλϊδο τροφύμων-ποτών που βρύςκεται μια θϋςη ψηλότερα να εύναι ςε
απόςταςη από αυτόν.
Διϊγραμμα 12: Αποτελϋςματα των ΣΠΕ ςτη ςυνολικό παραγωγικότη τα κατϊ
κλϊδο*
Χρημ/κοί οργανισμοί

91,7%

-8,3%

Λοιπές Υπηρεσίες

-10,8%

88,7%

Κατασκευές

-12,1%

87,9%

Εκδόσεις

-12,5%

87,5%

Μεταφορές
Ναυτιλία
Τουρισμός
Εμπόριο
Τρόφιμα-Ποτά
Χημικά
Σύνολο

-17,8%
-15,6%

82,2%
81,3%

-20,6%

79,4%

-19,0%

79,3%
75,6%

-22,0%
-30,1%

68,7%
81,6%

-17,3%

-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Αρκετά-Πολύ καλά

Καθόλου-Λίγα

* Σο υπόλοιπο ποςοςτό ςε κάκε κλάδο για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνόλου (100%) αφορά
ςε επιχειριςεισ που δεν απάντθςαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
Πθγι: IOBE- Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Εξύςου ςημαντικό για τισ επιχειρόςεισ εύναι η υιοθϋτηςη μεθόδων παραγωγόσ και η
χρηςιμοπούηςη υπηρεςιών που ςτηρύζονται ςτισ ΣΠΕ για την τόνωςη τησ
παραγωγικότητασ τησ εργαςύασ: το ύδιο ποςοςτό των επιχειρόςεων με αυτό ςτο
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ερώτημα για τη ςυνολικό παραγωγικότητα -ελαφρϊ μεγαλύτερο του 80,0%- θεωρεύ ότι
οι ΣΠΕ εύχαν ςημαντικϋσ θετικϋσ επενϋργειεσ ςτην παραγωγικότητα τησ εργαςύασ.
Αρνητικό αντύκτυπο των ΣΠΕ ςτην παραγωγικότητα τησ εργαςύασ καταλογύζει το
17,3% των επιχειρόςεων.
ε κλαδικό επύπεδο, η ςύγκριςη παρουςιϊζει ελϊχιςτεσ μεταβολϋσ ςε ςύγκριςη με αυτό
ςτη ςυνολικό παραγωγικότητα. Οι ΣΠΕ υποβοηθούν ςε μεγϊλο βαθμό την
παραγωγικότητα τησ εργαςύασ κυρύωσ ςτουσ χρηματοπιςτωτικούσ οργανιςμούσ, οι
καταςκευϋσ και οι λοιπϋσ υπηρεςύεσ ςυμπληρώνουν την τριϊδα των κλϊδων με τισ
περιςςότερεσ επιχειρόςεισ ςτισ οπούεσ η παραγωγικότητα τησ εργαςύασ ανόλθε
τουλϊχιςτον αρκετϊ μετϊ από την υιοθϋτηςη ΣΠΕ (
Διϊγραμμα 13). τον αντύποδα, χαμηλϊ ό ακόμα και μηδενικϊ οφϋλη για την
παραγωγικότητα τησ εργαςύασ ϋχει η χρηςιμοπούηςη των ΣΠΕ κυρύωσ ςτουσ κλϊδουσ
των χημικών και των τροφύμων-ποτών.
Διϊγραμμα 13: Αποτελϋςματα των ΣΠΕ ςτην παραγωγικότητα τησ εργαςύασ
κατϊ κλϊδο*
Χρημ/κοί οργανισμοί

-10,0%

Κατασκευές

90,0%

-12,1%

87,9%

Λοιπές Υπηρεσίες

-12,4%

87,6%

Εκδόσεις

-12,5%

87,5%

Ναυτιλία

-12,5%

Μεταφορές
Τουρισμός
Εμπόριο
Τρόφιμα-Ποτά
Χημικά
Σύνολο

84,4%

-16,4%

83,6%

-19,0%

81,0%
79,3%

-18,8%
-22,0%

76,4%

-31,3%

67,5%

-17,4%

81,6%

-40% -30% -20% -10% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Αρκετά-Πολύ καλά

Καθόλου-Λίγα

* Σο υπόλοιπο ποςοςτό ςε κάκε κλάδο για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνόλου (100%) αφορά
επιχειριςεισ που δεν απάντθςαν ςτο ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.
Πθγι: IOBE- Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Εναλλακτικό, ϋμμεςη προςϋγγιςη τησ ςχϋςησ μεταξύ των ΣΠΕ και τησ ςυνολικόσ
παραγωγικότητασ (total factor productivity), μπορεύ να πραγματοποιηθεύ μϋςω του εϊν
και κατϊ πόςο αυτό επηρεϊζει το χρόνο παραγωγόσ προώόντων/παροχόσ υπηρεςιών
μιασ επιχεύρηςησ. Εϊν οι υπόλοιποι παραγωγικού ςυντελεςτϋσ δε μεταβϊλλονται ό
παρουςιϊζουν μικρϋσ αυξομειώςεισ, οι οπούεσ ενδεχομϋνωσ και να απορρϋουν από την
προςαρμογό των ΣΠΕ ςτον υπόλοιπο κεφαλαιουχικό εξοπλιςμό τησ επιχεύρηςησ ό από
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τη διαδικαςύα εξοικεύωςησ των εργαζομϋνων με αυτϋσ, τότε δε θα πρϋπει να υπϊρχει
ςημαντικό διϊςταςη μεταξύ των απαντόςεων ςε αυτό και ςτα δύο προηγούμενα
ερωτόματα. Η βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ λόγω τησ ενςωμϊτωςησ ΣΠΕ
αντανακλϊται ςε όρουσ αποτελϋςματοσ αφενόσ ςτην αύξηςη του παραγόμενου
προώόντοσ χωρύσ τη μεταβολό των υπόλοιπων παραγωγικών ςυντελεςτών παραγωγόσ,
αφετϋρου ςτον περιοριςμό του απαιτούμενου χρόνου παραγωγόσ ανϊ μονϊδα
προώόντοσ.
Από τισ απαντόςεισ των επιχειρόςεων προκύπτει οριακϊ μικρότερη θετικό επύδραςη
των ΣΠΕ ςτην ταχύτητα παραγωγόσ από ό,τι ςτη ςυνολικό παραγωγικότητα: 80,5%
των επιχειρόςεων απϊντηςαν θετικϊ για τον περιοριςμό του χρόνου παραγωγόσ,
ϋναντι 81,6% που δηλώνει πωσ η ώθηςη των ΣΠΕ ςτην παραγωγικότητα όταν αρκετϊ
καλό ϋωσ πολύ καλό. Η διαφορϊ διευρύνεται αν ςε όςουσ διαπύςτωςαν ότι η
παραγωγικότητα βελτιώθηκε αρκετϊ ϋωσ πολύ, προςτεθεύ το τμόμα των επιχειρόςεων
ςτισ οπούεσ οι ΣΠΕ ενύςχυςαν μεν τη ςυνολικό παραγωγικότητα, αλλϊ μόνο ςε μικρό ό
πολύ μικρό βαθμό(80,5% ϋναντι 91,6%). Ακόμα και ςε αυτό τησ την ϋκταςη, δεν
αναιρεύται μϋςω τησ αξιολόγηςησ των ςυνεπειών των ΣΠΕ ςτην ταχύτητα παραγωγόσ,
η ωφελιμότητα τουσ για την βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ των επιχειρόςεων.
Εξϊλλου, ςτο 15,9% του δεύγματοσ ο χρόνοσ παραγωγόσ παρϋμεινε αμετϊβλητοσ,
ποςοςτό που εύναι χαμηλότερο του 18,1% που δε διαπύςτωςαν μεταβολό ςτην
παραγωγικότητϊ τουσ από την υιοθϋτηςη ΣΠΕ.
Όπωσ και ςτισ προηγούμενεσ ερωτόςεισ που εξετϊζουν την ύπαρξη ςυςχϋτιςησ ΣΠΕπαραγωγικότητασ

και

το

πρόςημό

τησ,

οι

χρηματοπιςτωτικού

οργανιςμού

παρουςιϊζουν τα πλϋον θετικϊ αποτελϋςματα, με 93,3% των επιχειρόςεων να ϋχει
μειώςει τον απαιτούμενο χρόνο για την παροχό υπηρεςιών δια μϋςου μηχανημϊτων και
εφαρμογών ΣΠΕ (Διϊγραμμα 14). Ακολουθούν οι επιχειρόςεισ μεταφορών, των οπούων
παρότι η παραγωγικότητα φαύνεται να ευνοεύται ςε ςημαντικό βαθμό από τισ ΣΠΕ,
όπωσ προκύπτει από την κατϊταξό τουσ ςτα προηγούμενα ςχετικϊ ερωτόματα,
εντούτοισ δεν εύχαν επιτύχει τόςο υψηλό επύδοςη. Σα χαμηλότερα οφϋλη ςημειώνονται
και με κριτόριο το χρόνο παραγωγόσ ςτα χημικϊ και ςτη ναυτιλύα.
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Διϊγραμμα 14: Επύδραςη ΣΠΕ ςτο χρόνο παραγωγόσ προώόντων/υπηρεςιών*
Χρημ/κοί οργανισμοί -1.7%
Μεταφορές

.0%

Λοιπές Υπηρεσίες

-.5%

Κατασκευές

.0%

93.3%
89.0%
84.9%
84.8%

Εκδόσεις -3.1%

84.4%

Τουρισμός -1.6%
Εμπόριο

81.0%
79.3%

-1.0%

Τρόφιμα-Ποτά

-.8%

Χημικά

.0%

72.4%
69.9%
65.6%

Ναυτιλία -3.1%

80.5%

Σύνολο -.9%
-10%

0%

10% 20%
Θετικά

30%

40%

50%

60% 70%

80%

90%

Αρνητικά

* Σο υπόλοιπο ποςοςτό ςε κάκε κλάδο για τθ ςυμπλιρωςθ του ςυνόλου (100%) αφορά
επιχειριςεισ που δεν επθρεάςτθκε θ ταχφτθτα παραγωγισ τουσ ι δεν απάντθςαν ςτο
ςυγκεκριμζνο ερϊτθμα.Πθγι: IOBE- Παρατθρθτιριο για τθν ΚτΠ

Ανακεφαλαιώνοντασ τα ευρόματα τησ ϋρευνασ ςε ότι αφορϊ το ρόλο των ΣΠΕ ςτην
παραγωγικότητα των επιχειρόςεων, προκύπτουν από εναλλακτικϋσ προςεγγύςεισ
(ςυνολικό παραγωγικότητα, παραγωγικότητα εργαςύασ, ταχύτητα παραγωγόσ)
παραπλόςια αποτελϋςματα, που καταδεικνύουν τον καθοριςτικό ρόλο που μπορούν να
διαδραματύςουν

ςτην

παραγωγικό

αναδιϊρθρωςη

τουσ,

ςτη

βελτύωςη

τησ

ανταγωνιςτικότητϊσ τουσ και ςτη διαςφϊλιςη των μακροπρόθεςμων προοπτικών
τουσ. Ακόμα και ςε κλϊδουσ που φαύνεται να υςτερούν ωσ προσ το βαθμό υιοθϋτηςησ
ΣΠΕ, η διϊδοςό τουσ φαύνεται να εύχε θετικό αντύκτυπο ςτην παραγωγικότητϊ τουσ, τα
ποςοςτϊ όςων αναγνωρύζουν ότι βρύςκονται ςε καλύτερο επύπεδο από ότι πριν την
ενςωμϊτωςη των ΣΠΕ υπερβαύνουν κατϊ πολύ το 50%, αναδεικνύοντασ και ςε αυτϋσ
τισ περιπτώςεισ τη μεγϊλη ςημαςύα τουσ για την παραγωγικότητα.
Επιπλϋον, η ύπαρξη θετικόσ ςυςχϋτιςησ ανϊμεςα ςτισ ΣΠΕ και ςτην παραγωγικότητα,
αποτελεύ ςημαντικό απόδειξη για την ύπαρξη και λειτουργύα του μηχανιςμού ο οπούοσ
περιγρϊφηκε προηγουμϋνωσ και επιτρϋπει τον μεταςχηματιςμό πρόςθετων εξόδων για
την ενςωμϊτωςη των ΣΠΕ ςε αναλογικϊ μεγαλύτερα ϋςοδα, ενιςχύοντασ επακόλουθα
την κερδοφορύα.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Ο ΡΟΛΟ ΣΨΝ ΣΠΕ: ΤΓ ΚΕΝΣΡΨΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜ ΑΣΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΨΝ ΕΡΕΤΝΨΝ

Στο

κεφϊλαιο

αυτό

γύνεται

ςυνεκτικό

παρουςύαςη

και

ςύνθεςη

των

ςυγκεντρωτικών αποτελεςμϊτων του μοντϋλου ζότηςησ και τησ εμπειρικόσ
ϋρευνασ που περιγρϊφηκαν αναλυτικϊ ςτο προηγούμενο κεφϊλαιο

υνθϋτοντασ τα αποτελϋςματα από το μοντϋλο ζότηςησ και την ϋρευνα πεδύου ςτισ
επιχειρόςεισ, προκύπτει ότι οι εφαρμογϋσ ΣΠΕ/ΚΕ όταν επιδρούν ταυτόχρονα ςτη
διαδικαςύα και το τελικό προώόν δύναται να ϋχουν τα παρακϊτω οφϋλη:
χόμα 8: Οφϋλη από τη χρόςη των εφαρμογών ΣΠΕ/ΚΕ

Επιχειρόςεισ

Αφξθςθ τηίρου
Εξοικονόμθςθ
κόςτουσ

Εξοικονόμθςθ
χρόνου

Αφξθςθ κζρδουσ

Εφαρμογζσ
ΣΠΕ

Πολύτεσ

Εξοικονόμθςθ
εκπομπϊν αερίων
του κερμοκθπίου
Περιβϊλλον

Όπου
η εξοικονόμηςη χρόνου αναφϋρεται ςτουσ πολύτεσ
η μεύωςη του κόςτουσ λειτουργύασ, η αύξηςη των εςόδων και των κερδών
αφορϊ ςτισ επιχειρόςεισ ό γενικότερα δημόςιουσ και ιδιωτικούσ οργανιςμούσ
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η μεύωςη εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου αφορϊ ςτη μεύωςη του
αποτυπώματοσ των ανθρωπογενών δραςτηριοτότων ςτο περιβϊλλον.

Βελτύωςη ανταγωνιςτικότητασ επιχειρόςεων του ιδιωτικού και δημόςιου τομϋα
Ειδικϊ ςε ό,τι αφορϊ ςτη μεύωςη του κόςτουσ λειτουργύασ ςημειώνεται ότι ςτο μοντϋλο
ζότηςησ η εξοικονόμηςη εύναι ϊμεςη και ευθϋωσ εξαρτώμενη από τη ςυχνότητα χρόςησ
των εφαρμογών για τη διεκπεραύωςη καθημερινών υποθϋςεων. Αντύθετα η
εξοικονόμηςη κόςτουσ λειτουργύασ που μελετϊται ςτην ϋρευνα πεδύου εξαρτϊται από
το βαθμό που ϋχουν γύνει δρϊςεισ αναδιϊρθρωςησ ςτη λειτουργύα των επιχειρόςεων
(μεταξύ των οπούων και δρϊςεισ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ ςτη χρόςη ΣΠΕ) οι οπούεσ
παύρνουν χρόνο και πϊντωσ ςε καμύα περύπτωςη δεν λαμβϊνουν χώρα αμϋςωσ μετϊ την
υιοθϋτηςη των νϋων τεχνολογιών. Σα οφϋλη δηλαδό ςτο κόςτοσ λειτουργύασ των
επιχειρόςεων που δεν εύναι μόνο τελικού χρόςτεσ, αλλϊ και διαχειριςτϋσ των
εφαρμογών εύναι μακροπρόθεςμα. Εύναι μϊλιςτα πιθανόν ςε πρώτο ςτϊδιο υιοθϋτηςησ
των νϋων τεχνολογιών το κόςτοσ λειτουργύασ ακόμα και να αυξηθεύ προςωρινϊ λόγω
αυτών των πρόςθετων δρϊςεων που απαιτούνται για την ενςωμϊτωςό τουσ ςτην
καθημερινό επιχειρηςιακό τουσ λειτουργύα.
Αντύθετα ςτο μοντϋλο ζότηςησ που αναπτύχθηκε ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ, προβλϋπεται
ότι από τισ ςυνολικϊ επτϊ εφαρμογϋσ που αφορούν ςτισ επιχειρόςεισ δύναται με
ορθολογικότερη χρόςη των πόρων (ενϋργεια, ώρεσ εργαςύασ και υποδομϋσ) να μειωθεύ
ςημαντικϊ το κόςτοσ λειτουργύασ τουσ.
χόμα 9: Εφαρμογϋσ ΣΠΕ που αφορούν ςτη λειτουργύα επιχειρόςεω ν

Μείωςθ κόςτουσ
λειτουργίασ ςτισ
επιχειριςεισ

•Εφαρμογζσ
•Smart buildings
•VoIP communication
•Telepresence-Σθλεδιάςκεψθ
•eGovernment ςτισ επιχειριςεισ
•Smart Logistics-υςτιματα διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων
•Smart Logistics-υςτιματα διαχείριςθσ φόρτωςθσ
•Smart Logistics-Σθλεματικι (Onboard telematics)

Σο 2020 η εξοικονόμηςη κόςτουσ ανϋρχεται, υπό τισ υποθϋςεισ τησ ανϊλυςησ, ςε
€3,0 δις. ςε ςταθερϋσ τιμϋσ του 2010, το οπούο μεταφρϊζεται ςε 1,1% του
προβλεπόμενου ΑΕΠ για το 2020.
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Η μεγαλύτερη εξοικονόμηςη κόςτουσ λειτουργύασ επιτυγχϊνεται μϋςω τησ εφαρμογόσ
τηλεδιϊςκεψησ και των εφαρμογών logistics, ενώ αρκετϊ μικρότερη εύναι η ςυνειςφορϊ
των εφαρμογών επικοινωνύασ μϋςω VoIP και smart buildings (Διϊγραμμα 15).
Διϊγραμμα 15: Εξοικονόμηςη κόςτουσ λειτουργύασ των επιχειρόςεων το 2020
(εκατ. ευρω)

Πϋρα από τα οφϋλη ςε όρουσ κόςτουσ ό παραγωγικότητασ δεν θα πρϋπει να αγνοούνται
και τα δυνητικϊ οφϋλη που οι επιχειρόςεισ μπορούν να ϋχουν από ϋνα «ανοικτό
παρϊθυρο» ςτο Internet. Ουςιαςτικϊ μϋςω μιασ διαδραςτικόσ ιςτοςελύδασ και με
υπηρεςιών παραγγελιοδοςύασ οι επιχειρόςεισ αποκτούν μια πρόςθετη «βιτρύνα»
ανοικτό 24/7, ανεξϊρτητα από τη φυςικό παρουςύα τησ εταιρεύασ. Μϊλιςτα δεδομϋνησ
τησ εξαςθϋνηςησ τησ εγχώριασ ζότηςησ δύνεται η δυνατότητα προςϋλκυςησ πελατών
από όλο τον κόςμο – όπου ύςωσ οι προοπτικϋσ εύναι καλύτερεσ - εφόςον βϋβαια τα
προώόντα / υπηρεςύεσ που προςφϋρονται εύναι ςε ανταγωνιςτικϋσ τιμϋσ. Σην υπόθεςη
αυτό φαύνεται να ενιςχύει και η ϋρευνα πεδύου του ΙΟΒΕ ςε 1200 ςυνδεδεμϋνεσ
επιχειρόςεισ οι οπούεσ ςτην πλειοψηφύα τουσ δηλώνουν ότι η χρόςη τεχνολογιών
πληροφορικόσ και επικοινωνιών ςυμβϊλλουν τόςο ςτην αύξηςη του τζύρου, όςο και
των κερδών τουσ.

113

Ϋξυπνεσ εφαρμογϋσ ςτην υπηρεςύα των επιχειρόςεων- Σο
παρϊδειγμα τησ Ericsson
Ο όμιλοσ Ericsson εφαρμόζει διεθνώσ ςτρατηγικό εςτύαςησ ςτον τομϋα τησ Βιώςιμησ
Ανϊπτυξησ με ςτόχο την ανϊδειξη τησ ουςιώδουσ ςημαςύασ του κλϊδου των
τηλεπικοινωνιών γενικϊ, αλλϊ και των κινητών επικοινωνιών και τησ
ευρυζωνικότητασ ειδικότερα, ωσ τον καταλύτη και τον ακρογωνιαύο λύθο για την
ανϊπτυξη και την ευημερύα τησ κοινωνύασ του 21ου αιώνα. το πλαύςιο αυτό ϋχει
υιοθετόςει μια ςειρϊ από ϋξυπνεσ εφαρμογϋσ με ςημαντικϊ οφϋλη για το περιβϊλλον,
την επιχεύρηςη και τουσ εργαζόμενουσ.
Αναλυτικότερα, όδη από το 2007 η Ericsson Hellas ϋχει εγκαταςτόςει ςτα γραφεύα
τησ εξοπλιςμό video τηλεδιϊςκεψησ υψηλόσ ευκρύνειασ ςε τρεύσ αύθουςεσ. Με τη
βοόθεια του εξοπλιςμού αυτού το προςωπικό τησ Ericsson Hellas μπορεύ να
επικοινωνεύ απρόςκοπτα με υψηλό ποιότητα όχου και εικόνασ με όλεσ τισ
περιοχϋσ/γραφεύα τησ Ericsson ανϊ τον κόςμο, όπου υπϊρχει ο αντύςτοιχοσ
εξοπλιςμόσ. την ευρύτερη περιοχό τησ Μεςογεύου η Ericsson Hellas ςυνδϋεται με
δϋκα ϊλλεσ χώρεσ ενώ ςτο ϊμεςο μϋλλον αντύςτοιχοσ εξοπλιςμόσ πρόκειται να
εγκαταςταθεύ ςτα γραφεύα τησ εταιρεύασ ςτην Κύπρο. Παρϊλληλα εξετϊζει ςυνεχώσ
βελτιώςεισ και αναβαθμύςεισ του ςυςτόματοσ καθώσ και το ενδεχόμενο
πραγματοπούηςησ τηλεδιαςκϋψεων με πελϊτεσ τησ ςτισ εγκαταςτϊςεισ τουσ.
Επιπλϋον, ο κϊθε εργαζόμενοσ ϋχει πρόςβαςη μϋςω του υπολογιςτό του ςε PC-based
ςυςτόματα τηλεδιϊςκεψησ με ταυτόχρονη προβολό διαφανειών, ανταλλαγό
γραπτών ςχολύων ςε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα αλλαγόσ του διευθύνοντα
τη ςυζότηςη ανϊ πϊςα ςτιγμό, γρόγορα και εύκολα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
διεξϊγονται όχι μόνο απαραύτητεσ επιχειρηματικϋσ ςυναντόςεισ αλλϊ και μεγϊλο
ποςοςτό τησ εκπαύδευςησ του προςωπικού. Η κατϊρτιςη των ςτελεχών ενιςχύεται
πολύπλευρα εςτιϊζοντασ ςτη ςυνεχό επιμόρφωςη των εργαζομϋνων ςε πλειϊδα
θεμϊτων και θεματικών ενοτότων μϋςα από εκπαιδευτικό βιβλιοθόκη που
αναπτύχθηκε για το ςκοπό αυτό και ανανεώνεται ςυνεχώσ με τισ τελευταύεσ εξελύξεισ
τόςο τησ τεχνολογύασ αλλϊ και τησ επιςτόμησ τησ διούκηςησ.
Από την ευρεύα χρόςη τϋτοιων ςυςτημϊτων τηλεδιϊςκεψησ μειώθηκαν οι ανϊγκεσ
μετακύνηςησ ενώ ταυτόχρονα αυξόθηκε η δυνατότητα πραγματοπούηςησ
ςυναντόςεων ομϊδων εργαςύασ που βρύςκονται ςε διαφορετικϋσ γεωγραφικϋσ
περιοχϋσ. Ϊτςι μειώθηκαν οι δαπϊνεσ ταξιδιών και οι ρύποι ςτο περιβϊλλον και
παρϊλληλα βελτιώθηκε η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των εργαζομϋνων
αλλϊ και η διαθεςιμότητα των υψηλότερων ςτελεχών. Φαρακτηριςτικϊ αναφϋρεται
ότι την περύοδο 2008 – 2009, καταγρϊφηκε μεύωςη του κόςτουσ ταξιδιών κατϊ 38%
η οπούα εύναι ακόμη μεγαλύτερη, αν ςυνυπολογιςτεύ η αντύςτοιχη μεύωςη των
διανυκτερεύςεων και μεύωςη κατϊ 32% ςτην εκπομπό ρύπων CO 2. Παρϊλληλα
επιτεύχθηκε καλύτερη οργϊνωςη και ςυντονιςμόσ των εργαζομϋνων γεγονόσ που
ςυνετϋλεςε ςτην επιτϊχυνςη τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων. Σελικϊ μϋςω τησ
χρόςησ τησ εφαρμογόσ τησ τηλεδιϊςκεψησ η διαχεύριςη των επιχειρηςιακών
ςυναντόςεων ϋγινε πιο αποδοτικϊ, προςτατεύοντασ ταυτόχρονα και το περιβϊλλον.
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Ϋξυπνεσ εφαρμογϋσ ςτην υπηρεςύα των επιχειρόςεων- Σο
παρϊδειγμα τησ Ericsson (ςυνϋχεια)
Ωλλεσ νϋεσ ϋξυπνεσ εφαρμογϋσ που χρηςιμοποιούν οι εργαζόμενοι ςτην εταιρεύα
αφορούν ςτη χρόςη εφαρμογών DME για ανταλλαγό email μεςω των κινητών
ςυςκευών. Ϋδη το 2009 το 17% των εργαζομϋνων αξιοπούηςε τη δυνατότητα αυτό.
Αναφϋρεται μϊλιςτα ότι τα οφϋλη από τη χρόςη τησ εφαρμογόσ εύναι πολλϊ.
Καταρχόν αυξόθηκε η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητϊ των εργαζομϋνων ενώ
ταυτόχρονα μειώθηκε το εργαςιακό ςτρεσ, γεγονόσ που ςυνϋβαλε τελικϊ ςτη
βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ τουσ.
Επιπλϋον, η εταιρεύα ϋχει υιοθετόςει πρακτικϋσ Ανϊλυςησ Κύκλου Ζωόσ (LCA) για
την αποτύμηςη και μεύωςη των ιδύων εκπομπών αερύων θερμοκηπύου από το ςύνολο
των δραςτηριοτότων τησ όδη από το 1994. Ακόμα, διαθϋτει ϋνα πλόρεσ
χαρτοφυλϊκιο λύςεων τόςο για πιο ενεργειακϊ αποδοτικϊ δύκτυα επικοινωνιών όςο
και για το μεταςχηματιςμό ϊλλων κλϊδων με ςκοπό την αύξηςη τησ
παραγωγικότητϊσ τουσ και τη μεύωςη του ενεργειακού τουσ αποτυπώματοσ, μϋςω
τησ χρόςησ ΣΠΕ και ΚΕ.
ε αυτϊ τα πλαύςια, η Ericsson ϋχει υλοποιόςει - μεταξύ ϊλλων - τον Ϊξυπνο Οικιςμό
του Δόμου Βϋροιασ, ο οπούοσ αναφϋρεται ςτην παρούςα μελϋτη, ενώ ϋχει υλοποιόςει
και λειτουργεύ για το Κροατικό Δημόςιο το Εθνικό ύςτημα υνταγογρϊφηςησ τησ
χώρασ, το οπούο αναφϋρεται ωσ Παρϊδειγμα Βϋλτιςτησ Πρακτικόσ ςτην ΕΕ.
Eπύςησ, ϋχει υλοποιόςει και διαχειρύζεται το Αυτόματο ύςτημα Ϊξυπνων
Ηλεκτρικών Μετρητών και Διαχεύριςησ Μετρόςεων για λογαριαςμό του δεύτερου
μεγαλύτερου παρόχου Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ & Νερού τησ Ιταλύασ, τησ ACEA, ενώ
δραςτηριοποιεύται ανϊλογα και ςτον τομϋα των Ευφυών Μεταφορών.
Η Ericsson, για περιςςότερο από 130 χρόνια, χρηςιμοποιεύ την καινοτομύα για να
προςφϋρει ςτουσ ανθρώπουσ, τισ επιχειρόςεισ και την κοινωνύα φιλικϋσ ςτο
περιβϊλλον λύςεισ επικοινωνύασ, οι οπούεσ ϋχουν τη δύναμη να αλλϊζουν τη ζωό μασ
και να κϊνουν τον κόςμο μασ καλύτερο. Σα δύκτυα κινητών και ςταθερών
επικοινωνιών, οι λύςεισ πολυμϋςων και οι υπηρεςύεσ τησ εταιρεύασ κϊνουν τη
βιώςιμη οικονομικό ανϊπτυξη πραγματικότητα. την Ελλϊδα, η Ericsson ϋχει
κυριολεκτικϊ φϋρει την κινητό τηλεφωνύα ςτη χώρα, ωσ βαςικόσ προμηθευτόσ όλων
των παρόχων ΚΕ, ενώ ϋχει ςυνειςφϋρει τα μϋγιςτα ςτη μετϊβαςη προσ την Χηφιακό
Πολιτεύα μϋςω του ςχεδιαςμού και τησ υλοπούηςησ 13 Mητροπολιτικών Δικτύων
Οπτικών Ινών & Αςύρματων Επικοινωνιών ςε ιςϊριθμουσ Εξυπνουσ Οικιςμούσ ανϊ
την επικρϊτεια.
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Βελτύωςη ποιότητασ ζωόσ του πολύτη
Αντύςτοιχα ςημαντικϊ εύναι τα οφϋλη από τη χρόςη ΣΠΕ/ΚΕ για τουσ πολύτεσ καθώσ
φαύνεται ότι αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ τησ λύςησ για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ
ζωόσ. Κι αυτό γιατύ η βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ, αν και εύναι μια υποκειμενικό
διϊςταςη που περιλαμβϊνει ϋνα πλόθοσ από παραμϋτρουσ που ςταθμύζονται με
διαφορετικό τρόπο ςτο προςωπικό μοντϋλο ζωόσ του κϊθε πολύτη, ςε ϋνα μεγϊλο
βαθμό ςυνδϋεται με την εξοικονόμηςη χρόνου. Οι ώρεσ που το ϊτομο εξοικονομεύ
εξαρτώνται, μεταξύ ϊλλων από τον απαιτούμενο χρόνο για την πραγματοπούηςη μιασ
δραςτηριότητασ, αλλϊ τη ςυχνότητα χρόςησ προηγμϋνων εφαρμογών.

Βελτιωςθ ποιοτθτασ
ηωισ

•Εφαρμογζσ
•ψθφιακι ψυχαγωγία
•e-Commerce
•e-Health
•e-Work
•e-Government
•Διαχείριςθ κυκλοφορίασ

Αν ϋνα ϊτομο υιοθετόςει και τισ ϋξι εφαρμογϋσ που αφορούν ςτην ιδιωτικό ζωό
ςτα μϋςα επύπεδα χρόςησ υπολογύζεται ότι κερδύζει- εξοικονομεύ 234 ώρεσ του
ϋτουσ για το 2020 που μεταφρϊζεται ςε 2 χρόνια από τη ζωό ενόσ 75-χρονου
ανθρώπου. Αναλυτικότερα, η εξοικονόμηςη μϋςα ςτον χρόνο για ϋνα μϋςο χρόςτη των
εφαρμογών παρουςιϊζεται παρακϊτω (Πύνακασ 22).
Πύνακασ 22: Εξοικονόμηςη χρόνου για τουσ χρηςτϋσ των εφαρμογών το 2020
Εφαρμογϋσ

Εξοικονόμηςη χρόνου
ανϊ χρόςτη
(ώρεσ / ϋτοσ)

Κοινωνικόσ δεύκτησ
εξοικονόμηςησ

e- Health

81

12,4

Διαχεύριςη κυκλοφορύασ

79

8,7

e-Work

42

5,6

e-Commerce

15

4,9

e-Government ςτον οικιακό τομϋα

16

2,6

Ψηφιακό Ψυχαγωγύα

21

1,7

ύνολο εφαρμογών

234

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ
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Επειδό όμωσ η εξοικονόμηςη χρόνου ςτο επύπεδο τησ κοινωνύασ εξαρτϊται επιπλϋον και
από τα επύπεδα διεύςδυςησ των τεχνολογιών, για να εύναι εφικτό η ςύγκριςη των
εφαρμογών

ςτο

κοινωνικό

επύπεδο

υπολογύςτηκε

ϋνασ

κοινωνικόσ

δεύκτησ

εξοικονόμηςησ.23 Η κατϊταξη των πρώτων τριών κατηγοριών με βϊςη τον κοινωνικό
δεύκτη δεν αλλϊζει ςε ςύγκριςη με την κατϊταξη ςτο επύπεδο του χρόςτη.
Τποβαθμύζεται, όμωσ, η ςημαςύα τησ ψηφιακόσ διαςκϋδαςησ, καθώσ αφορϊ μικρότερο
αριθμό χρηςτών ςε ςύγκριςη με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το e-Government.
Ϊτςι ενώ η εξοικονόμηςη χρόνου των χρηςτών εύναι υψηλότερη για τη εφαρμογό eHealth, επειδό υπϊρχουν διαφοροποιόςεισ ςτο εύροσ των επιπτώςεων ανϊ χρόςη, ςτη
ςυχνότητα χρόςησ των εφαρμογών και ςτη διεύςδυςη, τελικϊ η εφαρμογό e- Health ϋχει
αντύςτοιχη τιμό ςτο δεύκτη εξοικονόμηςησ με αυτών των εφαρμογών που αφορούν ςτη
διαχεύριςη κυκλοφορύασ και τησ τηλεργαςύασ. Αναλυτικότερα, ενώ η καθημερινό
διϋλευςη από οδούσ με εγκατεςτημϋνα ςυςτόματα διαχεύριςησ κυκλοφορύασ ϋχει την
υψηλότερη ςυχνότητα χρόςησ, η επύπτωςη ςε εξοικονόμηςη χλμ και ςυνεπώσ
εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου ανϊ χρόςη εύναι μεγαλύτερη ςτην εφαρμογό eHealth, γιατύ οι αποςτϊςεισ που διανύονται από κατούκουσ ορεινών και νηςιωτικών
περιοχών για την πραγματοπούηςη ιατρικών επιςκϋψεων εύναι μεγϊλεσ. Αντύςτοιχα
ςυγκρύνοντασ τα ςυςτόματα διαχεύριςησ κυκλοφορύασ, με την τηλεργαςύα ςτην
τηλεργαςύα εξοικονομεύται λιγότεροσ χρόνοσ, καθώσ εμφανύζεται μικρότερη ςυχνότητα
χρόςησ τησ εφαρμογόσ από τουσ περιςταςιακϊ τηλεργαζόμενουσ.

Ιςούται με την εξοικονόμηςη χρόνου ανϊ χρόςτη επύ το ποςοςτό διεύςδυςησ ςτην κοινωνύα
(αριθμόσ χρηςτών / ςυνολικόσ πληθυςμόσ).
23
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Πύνακασ 23: Εξοικονόμηςη χρόνου ανϊ χρόςη, χρόςτη, ςτον πληθυςμό ςτόχο και ςτο γενικό πληθυςμό

Εξοικονόμθςθ

υχνότθτα χριςθσ

Εξοικονόμθςθ

χρόνου ανά χριςθ

θλεκτρονικϊν

χρόνου ανά

(%)

εφαρμογϊν (%)

χριςτθ (%)

Εξοικονόμθςθ
Διείςδυςθ

χρόνου ανά άτομο
ςτο πλθκυςμό
ςτόχο (%)

Εξοικονόμθςθ
% πλθκυςμοφ

χρόνου ανά

ςτόχου ςτο γενικό

άτομο ςτο

πλθκυςμό

γενικό
πλθκυςμό

e- Health
Ορεινά νοικοκυριά

92%

Νθςιωτικά νοικοκυριά

98%

Smart Cities

20%

19%

45%

20%

8%

23%

2%

9%

11%

1%

17%

-

-

75%

13%

-

-

100%

100%

100%

1%

-

-

3%

20%

20%

14%

-

-

6%

E-Work
Μόνιμα Σθλεργαηόμενοι
Περιοδικά
επεξεργαηόμενοι
E-Commerce
Σοπικζσ/εκνικζσ αγορζσ

67%

20%

13%

25%

-

-

3%

Διεκνείσ αγορζσ

97%

55%

55%

2%

-

-

1%

e-Government ςτον οικιακό τομζα

92%

43%

40%

23%

-

-

5%

84%

Πλιρθσ

-

98%

83%

13%

11%

-

67%

67%

21%

12%

Ψθφιακι Ψυχαγωγία
Ηλικίεσ 15-24
Ηλικίεσ 25-39

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ
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Καταπολϋμηςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ
Μελετώντασ τη ςυνειςφορϊ και των 14 εφαρμογών ςτη μεύωςη των αερύων του
θερμοκηπύου, προκύπτει ότι όλεσ πλην μύασ εξαύρεςησ, (τησ εφαρμογόσ VoIP
Communication) επιδρούν ςτη μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου. Η
ςυμβολό τουσ εξαρτϊται όπωσ εύναι φυςικό από το βαθμό χρόςησ των ηλεκτρονικών
εφαρμογών, από τη διεύςδυςη των εφαρμογών ςτον πληθυςμό και ειδικότερα ςτουσ εν
δυνϊμει χρόςτεσ αλλϊ και από τα οφϋλη (savings) που επιτυγχϊνονται ανϊ χρόςη.
Για την καλύτερη απεικόνιςη των επιπτώςεων των εφαρμογών ςτο περιβϊλλον
διακρύναμε τισ εφαρμογϋσ ςε τρεισ ευρεύεσ κατηγορύεσ:
ΟΜΑΔΑ 1: Ψηφιοπούηςη – Ο χρόςτησ μϋςω ςυγκεκριμϋνων εφαρμογών
μπορεύ να ϋχει απομακρυςμϋνη πρόςβαςη ςε διαδικαςύεσ (e-Commerce , eHealth, eWorking, e-Government κ.ϊ), γεγονόσ που οδηγεύ ςε μεύωςη των
απαιτούμενων μετακινόςεων και τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ.
ΟΜΑΔΑ 2: Διαχεύριςη τησ ζότηςησ – Ο διαχειριςτόσ τησ εφαρμογόσ μπορεύ
να

ενθαρρύνει

/

αποθαρρύνει

τουσ

χρόςτεσ

να

μετατοπύςουν

προγραμματιςμϋνεσ ανϊγκεσ για ϊλλη χρονικό ςτιγμό (smart buildings) ό ϊλλο
τμόμα του δικτύου (διαχεύριςη κυκλοφορύασ), πετυχαύνοντασ πιο ορθολογικό
και αποτελεςματικό χρόςη των ενεργειακών πόρων ό ακόμα και μεύωςη τησ
ζότηςησ (διαχεύριςη αναγκών φωτιςμού).
ΟΜΑΔΑ 3: Αναδιϊρθρωςη των παραγωγικών πόρων και διαδικαςιών –
Οι εφαρμογϋσ που εντϊςςονται ςε αυτό την ενότητα ςυμβϊλλουν ςτη μεύωςη
των ρυπογόνων πόρων που απαιτούνται για την παραγωγό προώόντων και
υπηρεςιών (αύξηςη αποκεντρωμϋνησ παραγωγόσ ΑΠΕ, διαχεύριςη ςτόλου
οχημϊτων και διαχεύριςη φόρτωςησ).
Οι εφαρμογϋσ που περιλαμβϊνονται ςε κϊθε μύα κατηγορύα παρουςιϊζονται ςτο
παρακϊτω ςχόμα (χόμα 10).

119

χόμα 10: Σαξινόμηςη υπό μελϋτη εφαρμογών ςε κατηγορύεσ

Περιβάλλον
ΟΜΑΔΑ 1: Ψθφιοποίθςθ
•ψθφιακι ψυγαγωγία
•e-Commerce
•e-Ηealth
•telepresence
•e-Work
•e-Government

ΟΜΑΔΑ 2: Διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ
•διαχείριςθ τθσ ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ
•διαχείριςθ αναγκϊν φωτιςμοφ
•διαχείριςθ κυκλοφορίασ
•τθλεματικι

ΟΜΑΔΑ 3: Αναδιάρκρωςθ παραγωγικϊν πόρων & διαδικαςιϊν
•αμφίδρομθ επικοινωνία διαχειριςτι θλεκτρικισ ενζργειασκαταναλωτι/μικροπαραγωγοφ
•-ςυςτιματα διαχείριςθσ ςτόλου οχθμάτων
•-ςυςτιματα διαχείριςθσ φόρτωςθσ

Από τισ τρεισ ομϊδεσ εφαρμογών την μεγαλύτερη επύπτωςη ςτη μεύωςη των εκπομπών
CO2 ϋχει η αναδιϊρθρωςη των διαδικαςιών (Πύνακασ 24) και κυρύωσ η εφαρμογό
smart

grids-

αμφύδρομη

επικοινωνύα

διαχειριςτό

ηλεκτρικόσ

ενϋργειασ-

καταναλωτό/μικροπαραγωγού που ενθαρρύνει την αύξηςη ηλεκτροπαραγωγόσ από
ΑΠΕ ςτισ εγκαταςτϊςεισ των καταναλωτών ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (όπωσ από
φωτοβολταώκϊ πϊνελ ςτισ ςτϋγεσ των κτηρύων).
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Πύνακασ 24: Μεύωςη εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου το 2020 (t CO 2 eq) με
βϊςη το μοντϋλο ζότηςησ

ΟΜΑΔΑ 1
ψηφιακό ψυχαγωγύα
e-Commerce
e- Health
telepresence
e-Work
e-Government
ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 1
ΟΜΑΔΑ 2
διαχεύριςη
τησ
ζότηςησ
ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ
διαχεύριςη αναγκών φωτιςμού
διαχεύριςη κυκλοφορύασ
τηλεματικό
ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2
ΟΜΑΔΑ 3
αμφύδρομη
επικοινωνύα
διαχειριςτό
ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ
καταναλωτό/
μικροπαραγωγού
ςυςτόματα διαχεύριςησ ςτόλου οχημϊτων,
ςυςτόματα διαχεύριςη φόρτωςησ.
ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3

Απαιςιόδοξο
ενάριο
7.353
17.982
25.525
28.209
95.080

Βαςικό
ενάριο
9.064
41.371
51.172
37.407
207.086

Αιςιόδοξο
ενάριο
10.417
84.493
85.084
47.131
355.304

16.055
190.204
Απαιςιόδοξο
ενάριο

18.294
364.394
Βαςικό
ενάριο

22.406
604.834
Αιςιόδοξο
ενάριο

223.760
5.846
313.743

369.821
7.517
392.179

532.199
8.352
470.615

58.407
601.756
Απαιςιόδοξο
ενάριο

59.569
829.086
Βαςικό
ενάριο

60.732
1.071.898
Αιςιόδοξο
ενάριο

2.777.599

3.374.917

4.258.985

212.307

244.970

277.632

45.521
3.035.427

53.108
3.672.995

60.694
4.597.312

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

υνολικϊ η ςυμβολό των εφαρμογών ΣΠΕ/ΚΕ ςτη μεύωςη των αερύων του
θερμοκηπύου εκτιμϊται ότι θα ανϋλθει το 2020 ςτουσ 4,9 εκατ. τόνουσ CO2e,
μϋγεθοσ που αντιςτοιχεύ ςε 3,7% των εκπομπών τησ χώρασ για το 2005 (4,6%
των εκπομπών για το 1990). Με βϊςη την υπόθεςη ότι χωρύσ πρόςθετα μϋτρα οι
εκπομπϋσ τησ χώρασ θα αυξηθούν κατϊ 40% ςε ςχϋςη με το 1990, οι ΣΠΕ/ΚΕ μπορούν
να ςυνειςφϋρουν κατϊ 15% ςτην απαιτούμενη μεύωςη των εκπομπών για την επύτευξη
του ςτόχου «20-20» το 2020. Σο ποςοςτό αυτό δύναται να διευρυνθεύ περαιτϋρω αν
επιτευχθεύ ακόμα μεγαλύτερη διεύςδυςη των νϋων τεχνολογιών ςτον πληθυςμό.
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Διϊγραμμα 16: Μεύωςη των εκπομπών αϋριων θερμοκηπύου το 2020 (‘00 0
τόνουσ CO 2 e)

Ψθφιοποίθςθ
364

Διαχείριςθ
ηιτθςθσ
841

Αναδιάρκρωςθ
διαδικαςιϊν
3.673
Πύνακασ 25: Εξοικονόμηςη εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου το 2020 ςτισ
τρεύσ ομϊδεσ των εφαρμογών και για τα τρύα ςενϊρια εργαςύασ (χιλ t CO 2 eq)

Απαιςιόδοξο
ενϊριο
190,20

Βαςικό
ενϊριο
364,39

Αιςιόδοξο
ενϊριο
604,83

ΟΜΑΔΑ 2: Διαχεύριςη ζότηςησ

601,76

829,09

1071,90

ΟΜΑΔΑ 3: Αναδιϊρθρωςη διαδικαςιών

3035,43

3672,99

4597,31

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

3827,39

4866,47

6274,04

ΟΜΑΔΑ 1: Χηφιοπούηςη

Πθγι: Επεξεργαςία ΙΟΒΕ

Από την ανϊλυςη των τριών ςεναρύων που αναπτύχθηκαν ςτο μοντϋλο ζότηςησ
προκύπτει ότι ςυνολικϊ δύναται να επιτευχθεύ περαιτϋρω εξοικονόμηςη εκπομπών
αερύων του θερμοκηπύου τησ τϊξησ του 30% που αντιςτοιχεύ ςε εξοικονόμηςη 6,3 εκατ
τόνουσ εκπομπών το 2020 ςε ςχϋςη με 4,9 εκατ τόνουσ που προβλϋπονται ςτο βαςικό
ςενϊριο ζότηςησ. Αντύθετα αν η διϊχυςη και χρόςη των ΣΠΕ και κατ’ επϋκταςη των ΚΕ
ςτον πληθυςμό παραμεύνει περιοριςμϋνη, η εξοικονόμηςη θα ανϋλθει ςε μόλισ 3,8 εκατ
ευρώ. Δηλαδό θα υπϊρχει ϋνα κόςτοσ ευκαιρύασ που αντιςτοιχεύ περύπου ςε 1 εκατ
τόνουσ αερύων του θερμοκηπύου ςε ςχϋςη με το βαςικό ςενϊριο εργαςύασ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΦΤΗ ΣΗ
ΔΙΑΔΟΗ ΣΨΝ ΚΙΝΗΣΨΝ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ

Στο κεφϊλαιο αυτό αναφϋρονται οι προτεραιότητεσ ςε επύπεδο δημόςιων
πολιτικών, αλλϊ και ςυγκεκριμϋνα μϋτρα και δρϊςεισ που πρϋπει να αναληφθούν
για ταχεύα ενςωμϊτωςη των εφαρμογών ςτην καθημερινό ζωό των πολιτών και
ςτη λειτουργύα των επιχειρόςεων

το επύπεδο τησ ΕΕ η πρόοδοσ τησ ΚτΠ, οι νϋεσ τεχνολογύεσ και τα οφϋλη από τη χρόςη
τουσ αναδεικνύονται αρχικϊ ςτην Ευρωπαώκό τρατηγικό i2010 και μεταγενϋςτερα
ςτην Ευρώπη 2020, που αποτελεύ μια ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη ςε επύπεδο πολιτικόσ
για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη. Η ςτρατηγικό αυτό
καλύπτει το θεςμικό πλαύςιο καθώσ και την ϋρευνα και την ανϊπτυξη, προωθώντασ την
πολιτιςμικό διαφοροπούηςη.
την Ελλϊδα αντύςτοιχα ϋχει όδη υιοθετηθεύ και βρύςκεται ςτο ςτϊδιο τησ υλοπούηςησ
η Χηφιακό τρατηγικό 2006 – 2013 για την περαιτϋρω διϊχυςη των ΣΠΕ ςτην
ελληνικό οικονομύα και κοινωνύα ςτο πλαύςιο και τησ Ευρωπαώκόσ τρατηγικόσ i2010,
ενώ βρύςκεται ςε εξϋλιξη η ανϊπτυξη και διατύπωςη νϋων ςυμπληρωματικών
προτϊςεων ςτρατηγικόσ ςτο πλαύςιο τησ νϋασ ευρωπαώκόσ

ςτρατηγικόσ

για μια

ϋξυπνη, βιώςιμη και απευθυνόμενη ςε όλουσ ανϊπτυξη, τησ Ευρώπησ 2020. Η
ςτρατηγικό αυτό προςπαθεύ με ςυνεκτικό και ολοκληρωμϋνο τρόπο να προϊγει την
αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών ςτη χώρα προκειμϋνου να βελτιωθεύ η
παραγωγικότητα των επιχειρόςεων και η ποιότητα ζωόσ των πολιτών.
Γεγονόσ εύναι όμωσ ότι η Χηφιακό τρατηγικό δεν αναφϋρεται διεξοδικϊ ςτα ιδιαύτερα
οφϋλη που προςφϋρουν οι ΚΕ, ωσ ϋνα πολύ ςημαντικό υποςύνολο των ΣΠΕ, ςτην
ελληνικό οικονομύα και κοινωνύα. τη ςυνϋχεια αναδεικνύονται οι προτεραιότητεσ ςε
επύπεδο δημόςιασ πολιτικόσ και τα αντύςτοιχα μϋτρα που μπορούν να υποςτηρύξουν τη
μεγιςτοπούηςη των ωφελειών που προςφϋρουν οι ΚΕ, πϊντοτε εντόσ τησ
ςυνολικότερησ ςτρατηγικόσ προώθηςησ των ΣΠΕ ςτην Ελλϊδα.
Για τη βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ των επιχειρόςεων, απαιτούνται δρϊςεισ
περαιτϋρω ενςωμϊτωςησ των ΣΠΕ γενικώσ και των ΚΕ ειδικότερα, ςτη λειτουργύα των
επιχειρόςεων,

ιδιαύτερα

των

Μικρομεςαύων

Επιχειρόςεων,

επϋκταςησ

των
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παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεςιών του Δημόςιου τομϋα προσ τισ επιχειρόςεισ και τουσ
πολύτεσ, ενύςχυςησ τησ αξιοπούηςησ των ΣΠΕ και ΚΕ ςτο Δημόςιο τομϋα και τελικϊ την
ενοπούηςη των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεςιών του Δημόςιου τομϋα προσ τισ
επιχειρόςεισ. Αντύςτοιχα για τη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ απαιτούνται δρϊςεισ με
ςτόχο την ενύςχυςη ιςότιμησ πρόςβαςησ όλων των πολιτών ςτισ δυνατότητεσ των νϋων
τεχνολογιών (Ευρυζωνικότητα νοικοκυριών - Η/Τ ςε πολύτεσ – Προςβαςιμότητα ςε
ΑΜΕΑ), την ενύςχυςη ςυμβολόσ των νϋων τεχνολογιών ςτην Εκπαιδευτικό διαδικαςύα
(Σηλεκπαύδευςη - Εκπαύδευςη με ψηφιακό περιεχόμενο - Χηφιακϊ Προγρϊμματα «Δια
Βύου μϊθηςησ») αλλϊ και την αύξηςη του αριθμού των ψηφιακϊ διαθϋςιμων Δημόςιων
υπηρεςιών με εξαςφϊλιςη τησ αδιϊλειπτησ υψηλόσ ποιότητασ και αςφαλούσ παροχόσ
ψηφιακών υπηρεςιών του δημόςιου τομϋα προσ τουσ πολύτεσ.
Ωλλωςτε, οι δημόςιεσ πολιτικϋσ για τισ ΚΕ επηρεϊζουν με ϊμεςο ό ϋμμεςο τρόπο τη
ζότηςη, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνουν το περιβϊλλον ςτο οπούο δραςτηριοποιούνται
οι επιχειρόςεισ του κλϊδου. Απαιτούνται ενϋργειεσ από την πλευρϊ τησ δημόςιασ
πολιτικόσ που θα μπορούςαν να δρϊςουν καθοριςτικϊ ςτην περαιτϋρω ενύςχυςη τησ
ςυνειςφορϊσ των ΚΕ ςε ϋνα νϋο αναπτυξιακό κύκλο τησ ελληνικόσ οικονομύασ. Πιο
ςυγκεκριμϋνα

οι

προτεραιότητεσ

που

ςυνιςτούν

ταυτόχρονα

αντύςτοιχεσ

κατευθύνςεισ πολιτικόσ και οι οπούεσ μπορούν να προςανατολύςουν παρεμβϊςεισ,
δρϊςεισ και πρωτοβουλύεσ από το Κρϊτοσ ςε ςυνεργαςύα με τον ιδιωτικό τομϋα εύναι:
1η Προτεραιότητα: Προςϋλκυςη επενδύςεων (ιδιωτικών και δημόςιων) ςε
ευρυζωνικϋσ

υποδομϋσ,

με

ϋμφαςη

ςε

υποδομϋσ

δικτύων

κινητόσ

ευρυζωνικότητασ τεχνολογύασ 3G και 4G-LTE.
Βαςικό προώπόθεςη για να μπορϋςει η ελληνικό οικονομύα να ωφεληθεύ από την
πληθώρα των εφαρμογών που αναπτύςςονται, εύναι η ϊμεςη προςϋλκυςη επενδύςεων
ςε ευρυζωνικϋσ υποδομϋσ και ιδιαύτερα ςε υψηλόσ ταχύτητασ κινητϋσ ευρυζωνικϋσ
υποδομϋσ. Η ϋμφαςη ςτο τελευταύο εύναι επιβεβλημϋνη για πολλούσ λόγουσ:
1. η περαιτϋρω εξϊπλωςη τησ ευρυζωνικότητασ δεν μπορεύ να υποςτηριχθεύ από
το υπϊρχον δύκτυο χαλκού. Επομϋνωσ επιβϊλλεται η ανϊπτυξη ϊλλου εύδουσ
δικτύων (οπτικών ινών FTTx), κϊτι το οπούο απαιτεύ αρκετό χρόνο για την
κϊλυψη τησ χώρασ και ιδιαύτερα αυξημϋνο επύπεδο επενδύςεων με μακρύ
χρονικό ορύζοντα απόδοςησ τησ επϋνδυςησ (πλϋον τησ δεκαετύασ), ειδικϊ ςτην
περιφϋρεια.
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2. ε αυτό το πλαύςιο, οι αςύρματεσ υποδομϋσ, με την εξϋλιξη των τεχνολογιών 3G
(HSPA και HSPA+) καθώσ και με την ϋλευςη τησ 4ησ γενιϊσ κινητών
επικοινωνιών (LTE, LTE Advanced), λόγω τησ φύςησ τουσ, μπορούν να
ανταποκριθούν με ϊκρωσ ικανοποιητικό τρόπο ςε πολύ πιο ςύντομο χρονικό
ορύζοντα ςτισ απαιτόςεισ (ςχεδόν) καθολικόσ κϊλυψησ του πληθυςμού τησ
χώρασ. Αυτό ςυμβαύνει διότι με την εξϋλιξη τησ τεχνολογύασ εύναι δυνατό (και
επιβεβλημϋνη) η μεγαλύτερη δυνατό αναχρηςιμοπούηςη υπαρχόντων ςταθμών
βϊςησ, ενώ η προςθόκη νϋων εύναι ςαφώσ οικονομικότερη και χρονικϊ εφικτό
ςε ςχϋςη με τα επύγεια δύκτυα οπτικών ινών (υπό την προώπόθεςη φυςικϊ ενόσ
καλϊ καθοριςμϋνου και νομοθετικού πλαιςύου που εφαρμόζεται πιςτϊ).
3. Σαυτόχρονα, οι ΚΕ διαθϋτουν το πλεονϋκτημα τησ ςχετικϊ ϊμεςησ
αντιμετώπιςησ/κϊλυψησ του ιδιαύτερου γεωγραφικού αναγλύφου τησ χώρασ,
με όλα τα πλεονεκτόματα που αυτό ςυνεπϊγεται, ιδιαύτερα για την ελληνικό
περιφϋρεια και τισ δυςπρόςιτεσ ό γεωγραφικϊ απομονωμϋνεσ περιοχϋσ τησ
χώρασ.
4. Σϋλοσ, με δεδομϋνη την ολοκληρωτικό διϊδοςη τησ κινητόσ τηλεφωνύασ ςχεδόν
ςτο ςύνολο του πληθυςμού και τη ςχετικό εξοικεύωςη ακόμα και των
μεγαλύτερων ηλικιών με το κινητό τηλϋφωνο, όλοι ανεξαιρϋτωσ μπορούν να
γύνουν κοινωνού αυτών των υπηρεςιών, μϋςω ενόσ απλού ςτη χρόςη και ϊμεςα
διαθϋςιμου εργαλεύου.

Σο κινητό τηλϋφωνο δηλαδό μπορεύ ςαφώσ να

αποτελϋςει το τεχνολογικό όχημα για την ταχύτερη μετϊβαςη ςτη ψηφιακό
εποχό και την ϊμβλυνςη του παρατηρούμενου ψηφιακού χϊςματοσ.
Βεβαύωσ, όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω, εύναι επιβεβλημϋνη και η ταυτόχρονη
προςϋλκυςη επενδύςεων ςε ςταθερϊ ευρυζωνικϊ δύκτυα υψηλών ταχυτότων τύπου
FTTx, καθώσ η δρϊςη και χρόςη των δύο εναλλακτικών υποδομών ευρυζωνικότητασ
(κινητόσ κατϊ πρώτον, ωσ ϊμεςα διαθϋςιμη λύςη και ςταθερόσ ωσ πιο μακροπρόθεςμη
λύςη) εύναι ςυμπληρωματικό και ςαφώσ απαραύτητη.
Οι επενδύςεισ αυτϋσ θα ςυμβϊλλουν ούτωσ ώςτε να μπορϋςει ςτο ςύνολό τησ η
ελληνικό κοινωνύα και η ελληνικό επιχειρηματικότητα να εκμεταλλευθεύ αμϋςωσ και ςε
όςο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τα οφϋλη τησ τεχνολογύασ, μϋςω τησ χρόςησ και
εκμετϊλλευςησ εφαρμογών όπωσ η τηλε-εργαςύα, η τηλε-εκπαύδευςη, τα ευφυό δύκτυα
κοινόσ ωφϋλειασ, η τηλε-υγειονομικό περύθαλψη, η ϊμεςη αντιμετώπιςη ϋκτακτων
περιςτατικών, η ϋξυπνη και ενεργειακϊ αποδοτικό διαχεύριςη των μεταφορών, κτλ.
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Επύςησ οι επενδύςεισ αυτϋσ μπορούν και πρϋπει να δρομολογόςουν την ανϊπτυξη τησ
ελληνικόσ περιφϋρειασ μϋςω τησ ενύςχυςησ τησ εξωςτρϋφειασ και τησ εύκολησ
πρόςβαςησ ςε απομακρυςμϋνουσ πόρουσ, αλλϊ και νϋων ςυμπληρωματικών υπηρεςιών
και ψηφιακού περιεχομϋνου από τουσ παραγωγούσ (content providers).
Με δεδομϋνη τη δυςχερό δημοςιονομικό θϋςη τησ χώρασ αυτό την περύοδο και τουσ
περιοριςμϋνουσ διαθϋςιμουσ πόρουσ, η ϊμεςη κινητοπούηςη ιδιωτικών επενδυτικών
πόρων εύναι επιβεβλημϋνη. Ϊτςι για παρϊδειγμα οι εταιρεύεσ κινητόσ τηλεφωνύασ
δηλώνουν ϋτοιμεσ να επενδύςουν 1,8 διςεκ. ευρώ ςτην επόμενη τριετύα ςε υποδομϋσ 3G
και 4 G-LTE, οι οπούεσ θα επιτρϋψουν την παροχό προηγμϋνων ευρυζωνικών υπηρεςιών
ςε κϊθε γωνιϊ τησ χώρασ, ςτισ παραμεθόριεσ περιοχϋσ και ςτα πιο μικρϊ και
απομονωμϋνα χωριϊ. Ϊτςι θα μειωθεύ το ψηφιακό χϊςμα ανϊμεςα ςτην περιφϋρεια και
ςτισ μητροπολιτικϋσ περιοχϋσ και θα προκύψουν ύςοι όροι και ύςεσ ευκαιρύεσ τόςο ςτην
μϊθηςη, όςο και ςτην ανϊπτυξη για όλο τον πληθυςμό τησ χώρασ.
Όμωσ διαπιςτώνονται αυξημϋνεσ δυςκολύεσ ςτην υλοπούηςη αυτών των επενδύςεων
κυρύωσ λόγω των προβλημϊτων ςτην αδειοδότηςη των υφιςτϊμενων και νϋων δικτύων
κινητόσ τηλεφωνύασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα καταγρϊφεται:
Α) Δυςανϊλογα μεγϊλοσ αριθμόσ υπηρεςιών που εμπλϋκονται ςτην αδειοδότηςη (9
ςυνολικϊ) με αποτϋλεςμα μϋςο χρόνο αδειοδότηςησ τα 2 ϋτη (ϋναντι 7,2 μόνεσ ςτην ΕΕ)
Β) Αυξημϋνο κόςτοσ επαναδειοδότηςησ των υποδομών βϊςει του ν.3431/2006, αλλϊ
και καταςπατϊληςη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων ςε περύπου 900 δικαςτικϋσ
υποθϋςεισ αμφιςβότηςησ τησ ϋννομησ λειτουργύασ των κεραιών που περιορύζουν τα
διαθϋςιμα επενδυτικϊ κονδύλια
Γ) Απομεύωςη ακόμα και των υφιςτϊμενων υποδομών με αποξόλωςη κεραιών, παρόλο
που ϋχει αποδειχθεύ ότι οι όποιεσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ κυρύωσ ςε όρουσ
ακτινοβολύασ εύναι εντόσ (και ςυνόθωσ κατϊ πολύ χαμηλότερεσ) των απαιτούμενων
ορύων .
Αν ςυνυπολογιςτεύ ςτα παραπϊνω η ςυνόθησ γραφειοκρατύα που μαςτύζει τη Δημόςια
Διούκηςη, αλλϊ τελικϊ και η

διαμόρφωςη ενόσ κλύματοσ ςτην κοινό γνώμη

δαιμονοπούηςησ τησ τεχνολογικόσ αναβϊθμιςησ και τησ a priori «περιβαλλοντικόσ
εκτροπόσ» γύνεται ςαφϋσ ότι ενώ το δυναμικό των επενδύςεων αυτών εύναι ιδιαύτερο
μεγϊλο, η χώρα μασ το εκμεταλλεύεται ελϊχιςτα, με ϊμεςο αποτϋλεςμα οι επενδύςεισ ςε
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αυτόν τον τομϋα να πλόττονται ςημαντικϊ, με αρνητικϋσ επιπτώςεισ για την ελληνικό
οικονομύα και ανϊπτυξη.
ύμφωνα με την ΕΕΚΣ24 μϋτρα δρϊςησ που θα μπορούςαν να ςυνειςφϋρουν ςτην
επιτϊχυνςη των επενδύςεων εύναι:

Η δραςτικό απλοπούηςη τησ διαδικαςύασ αδειοδότηςησ ςταθμών βϊςησ κινητόσ
τηλεφωνύασ. Τπϊρχουν ϊλλωςτε βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ ϊλλων χωρών που ϋχουν
κινηθεύ αποτελεςματικϊ ςε αυτόν τον τομϋα.
Η ϊμεςη επεξεργαςύα και δημοςύευςη όλων των ςχετικών ΚΤΑ που εκκρεμούν
από το 2006
Η

θεςμοθϋτηςη

παρϊταςησ

τριετύασ

για

περϊτωςη

τησ

διαδικαςύασ

επαναδειοδότηςησ των υφιςταμϋνων ςταθμών βϊςησ
Η θϋςπιςη του Παρατηρητηρύου Ηλεκτρομαγνητικόσ Ακτινοβολύασ ωσ ϊμεςο
μϋτρο διαφϊνειασ και μϋςου οικοδόμηςησ κλύματοσ εμπιςτοςύνησ
2η

Προτεραιότητα:

Ολοκλόρωςη

ρυθμιςτικού

πλαιςύου

για

τισ

τηλεπικοινωνύεσ και ϊμεςη εφαρμογό των ρυθμύςεων του νομοθετικού
πλαιςύου
Ζότημα ϊμεςα ςυνδεδεμϋνο όμωσ με την προςϋλκυςη επενδύςεων εύναι και το
ρυθμιςτικό πλαύςιο για τισ τηλεπικοινωνύεσ, που θα πρϋπει πλϋον να εύναι αρκετϊ ευρύ
ώςτε να ςυμπεριλαμβϊνει και το χώρο των μϋςων μαζικόσ ενημϋρωςησ (media).
Ωλλωςτε, οι παραγωγού περιεχομϋνου και οι πϊροχοι ςχετιζόμενων υπηρεςιών,
βρύςκονται τα τελευταύα χρόνια ςε όλο και μεγαλύτερη ςυνϊφεια, καθώσ
πραγματοποιεύται ςταδιακϊ τεχνολογικό ςύγκλιςη και ενοπούηςη των ςχετικών
προώόντων /υπηρεςιών.
Ο ρόλοσ τησ ΕΕΣΣ εύναι κεντρικόσ όχι μόνο ωσ προσ την υιοθϋτηςη κινότρων για
προςϋλκυςη επενδύςεων, αλλϊ και ωσ προσ την ανϊγκη για ολοκλόρωςη του
ρυθμιςτικού πλαιςύου και ϊμεςη εναρμόνιςό του με το κοινοτικό δύκαιο. Σο αςαφϋσ
ρυθμιςτικό πλαύςιο ςτισ τηλεπικοινωνύεσ ϋχει κατηγορηθεύ ότι αποθϊρρυνε τισ
επενδύςεισ ςε υποδομϋσ των επιχειρόςεων που δραςτηριοποιόθηκαν ςε μια οιονεύ
απελευθερωμϋνη αγορϊ από το 2001. Με δεδομϋνο όμωσ ότι η διαδικαςύα
απελευθϋρωςησ προςδιορύζεται ςε ςημαντικό βαθμό και από την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, η
24

Επιςτολϋσ ΕΕΚΣ προσ Τπουργεύο Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων , Τπουργό Οικονομύασ &
Οικονομικών, Τπουργό Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικότητασ και Ναυτιλύασ.
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ποιότητα τελικϊ τησ ρύθμιςησ εξαρτϊται από την επϊρκεια του αντύςτοιχου φορϋα.
Εύναι δεδομϋνη επομϋνωσ η ανϊγκη για μια ιςχυρό και ανεξϊρτητη ΕΕΣΣ, που δεν θα
επηρεϊζεται από την κϊμψη τησ κερδοφορύασ των επιχειρόςεων ό από τυχόν πολιτικϋσ
παρεμβϊςεισ. Η ουςιαςτικό ανεξαρτηςύα τησ διαςφαλύζεται από ςυνϋχεια ςτη διούκηςη,
χρηματοδότηςη ςε πολυετό βϊςη και ςτελϋχωςό τησ με υψηλόσ ειδύκευςησ ανθρώπινο
δυναμικό.
Όμωσ αυτό από μόνο του δεν εύναι αρκετό. Απαιτεύται, ταχεύα εφαρμογό των
ρυθμύςεων και του νομοθετικού πλαιςύου (όπωσ ϊμεςη ϋκδοςη απαιτούμενων ΚΤΑ,
τόρηςη δικαςτικών αποφϊςεων από τουσ ΟΣΑ, κλπ.). Θα πρϋπει λοιπόν το Κρϊτοσ να
θεςπύςει τουσ κατϊλληλουσ νόμουσ και να χρηςιμοποιόςει τουσ κατϊλληλουσ
μηχανιςμούσ που θα επιτρϋψουν την απαγκύςτρωςη από τη γραφειοκρατύα των
διαφόρων εμπλεκομϋνων Τπουργεύων και την κατϊ το δυνατόν ‘αυτόματοπούηςη’ τησ
εφαρμογόσ των επιταγών και ρυθμύςεων που ειςηγεύται κϊθε φορϊ η ΕΕΣΣ, ωσ ο καθ’
ύλην αρμόδιοσ φορϋασ ςτον κλϊδο. Πρόκειται για ζότημα κρύςιμησ ςημαςύασ για την
επύτευξη του ςτόχου τησ επιταχυνςησ τησ ανϊπτυξησ τησ χώρασ μϋςω τησ χρόςησ ΚΕ
και ΣΠΕ, καθώσ πολλϋσ φορϋσ ςτο παρελθόν αυτό η καθυςτϋρηςη υλοπούηςησ και
εφαρμογόσ εύναι υπεύθυνη για την τεχνολογικό υςτϋρηςη (π.χ. ϋκδοςη ΚΤΑ για την
αδειοδότηςη ςταθμών βϊςησ ΚΕ κλπ.).
αφώσ η εύρεςη χρυςόσ τομόσ μεταξύ ανταγωνιςμού και ανϊπτυξησ, δεν εύναι εύκολη,
ενώ πϋρα από τα προβλόματα που δεν επιλύονται και χρονύζουν

(αςφϊλεια

ηλεκτρονικών ςυναλλαγών, ηλεκτρονικϋσ υπογραφϋσ, προώθηςη τηλε-εργαςύασ, κτλ)
προκύπτουν και νϋα ζητόματα (ανταγωνιςμόσ ςε επύπεδο τελικού βρόγχου, αςφϊλεια
ςυναλλαγών, ρυθμύςεισ ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαχεύριςη φϊςματοσ, κτλ). Η
επύλυςό τουσ μπορεύ ςαφώσ να δώςει ώθηςη ςτην περαιτϋρω διϊδοςη και υιοθϋτηςη
των ΚΕ ωσ βαςικό εργαλεύο ςτισ κοινωνικοοικονομικϋσ δραςτηριότητεσ τησ χώρασ και
θα ςυντελϋςει ςτην ανϊπτυξό τησ, καθώσ θα αυξόςει την εμπιςτοςύνη των δυνητικών
χρηςτών και θα περιορύςει την τεχνοφοβικό ςτϊςη πολιτών και επιχειρόςεων.
Απαιτεύται επομϋνωσ:
5. επιτϊχυνςη των διαδικαςιών απελευθϋρωςησ και απόδοςησ διϊφορων ζωνών
του φϊςματοσ ςτισ ΚΕ (όπωσ το ψηφιακό μϋριςμα δηλ. ςτη ζώνη που θα
απελευθερωθεύ από τη μετϊβαςη τησ αναλογικόσ τηλεόραςησ ςτην ψηφιακό, ό
οι ζώνεσ των 2.6 GHz που ϋχουν οριςθεύ από την ΕΕ για ΚΕ κλπ.) ςτουσ ϊμεςα
ενδιαφερόμενουσ (παρόχουσ, παραγωγούσ περιεχομϋνου, Δημόςιο κτλ) ώςτε να
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περιοριςτεύ η αβεβαιότητα ςτην αγορϊ και να μπορϋςουν να αναπτυχθούν
αντύςτοιχα επιχειρηματικϊ μοντϋλα και υπηρεςύεσ όπωσ:
α) Διαδραςτικϋσ υπηρεςύεσ ςταθερόσ και κινητόσ ευρυεκπομπόσ μϋςα
από πολλαπλϋσ πλατφόρμεσ μετϊδοςησ
β) Αςύρματεσ καινοτόμεσ ευρυζωνικϋσ υπηρεςύεσ
γ) Τπηρεςύεσ ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη δημόςια αςφϊλεια
δ) Νϋεσ κινητϋσ υπηρεςύεσ τηλεοπτικού και πολυμεςικού περιεχομϋνου
ε)

Τπηρεςύεσ

κοινωνικού

χαρακτόρα

(π.χ.,

τηλε-ιατρικό,

τηλε-

εκπαύδευςη, κλπ)
6. Θϋςπιςη διαφανών ρυθμιςτικών κανόνων, ςυμβατών με το αναθεωρημϋνο
ευρωπαώκό πλαύςιο, που να αποτρϋπει την ανϊπτυξη νϋων μονοπωλύων και την
ενδεχόμενη απαξύωςη των υφιςτϊμενων επενδύςεων ςτον αδεςμοπούητο
βρόγχο.
7. Ελαχιςτοπούηςη του αριθμού των εμπλεκομϋνων φορϋων Δημόςιασ Διούκηςησ
όςον αφορϊ ςτην υλοπούηςη/εφαρμογό ρυθμιςτικών αποφϊςεων και ςχετικού
νομοθετικού πλαιςύου (π.χ. θϋςπιςη ελϊχιςτου ορύου – π.χ. δύο το πολύ
Τπουργεύα ό Τπηρεςύεσ Τπουργεύων) για θϋματα που χαρακτηρύζονται
θελειώδουσ ςημαςύασ για την επιτϊχυνςη τησ ανϊπτυξησ τησ χώρασ,
μετατόπιςη αρμοδιοτότων για τισ μεγϊλεσ επενδύςεισ ςε δύκτυα ΚΕ όςο το
δυνατόν πιό κεντρικϊ, κλπ.)
8. Θϋςπιςη μηχανιςμού ελϋγχου ϋγκαιρησ υλοπούηςησ/εφαρμογόσ, ικανού να
αναλαμβϊνει την κατϊςταςη και να περαιώνει το ζότημα, όταν κϊποιοσ από
τουσ

εμπλεκόμενουσ

φορεύσ

καθυςτερεύ

τη

διαδικαςύα

πϋραν

των

προδιαγεγραμμϋνων χρονικών ορύων, τα οπούα πρϋπει ςε κϊθε περύπτωςη να
εύναι πολύ αυςτηρότερα των ςημερινών (να προςεγγύζουν τη βϋλτιςτη
πρακτικό τησ ΕΕ κατϊ περύπτωςη).
3η Προτεραιότητα: Ενύςχυςη χρόςησ ΚΕ από το Κρϊτοσ
Η παθογϋνεια τησ Δημόςιασ Διούκηςησ και τα προβλόματα που δημιούργηςε λόγω
αγκυλώςεων αλλϊ και η τεχνολογικό αδυναμύα ςτην υλοπούηςη μεγϊλων ϋργων ΣΠΕ,
δεν ϋχει επιτρϋψει την ταχύτερη και αποτελεςματικότερη εφαρμογό των επιλογών
κϊθε Κυβϋρνηςησ. Ο ρόλοσ του Δημοςύου εύναι ςημαντικόσ ςε επύπεδο υποδομών,
υπηρεςιών, περιεχομϋνου, αλλϊ και κατϊρτιςησ. Απαιτεύται ενύςχυςη του ρόλου του
κρϊτουσ ωσ διευκολυντό τησ ανϊπτυξησ, μϋςω αφενόσ τησ παροχόσ προηγμϋνων
υπηρεςιών, αφετϋρου ωσ ϋξυπνου αγοραςτό και χρόςτη νϋων τεχνολογιών
(intelligent customer, smart user) και όχι απλώσ ωσ παρόχου επιδοτόςεων. Σο
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Κρϊτοσ πρϋπει να μεταςχηματιςτεύ το ύδιο, υιοθετώντασ πρώτο τισ νϋεσ τεχνολογύεσ και
αντικαθιςτώντασ ό/και ςυμπληρώνοντασ με γρόγορουσ ρυθμούσ τισ υπηρεςύεσ που
προςφϋρει με νϋεσ καινοτόμεσ υπηρεςύεσ και εφαρμογϋσ οι οπούεσ διευκολύνουν την
επιχειρηματικό λειτουργύα, επιτρϋπουν απτϋσ μειώςεισ ςτα κόςτη τουσ κατϊ τισ
ςυναλλαγϋσ με το Κρϊτοσ, αλλϊ οδηγούν και ςε βελτύωςη τησ καθημερινότητασ του
πολύτη.
Ωλλωςτε η διεύρυνςη τησ χρόςησ των ΣΠΕ και ΚΕ ςτην ύδια τη Δημόςια Διούκηςη
μπορεύ να βελτιώςει την αποτελεςματικότητα, την παραγωγικότητα και την
αποδοτικότητϊ τησ, αλλϊ και να περιορύςει τισ εςτύεσ διαφθορϊσ και γραφειοκρατύασ. Η
κϊθετη ηλεκτρονικό διαςύνδεςη των υπηρεςιών κϊθε υπουργεύου, η οριζόντια
διαςύνδεςη των υπουργεύων μεταξύ τουσ, το e-procurement, το ‘one-stop shop’ για την
πλειονότητα των ςυναλλαγών – κυρύωσ εκεύνων που αφορούν επιχειρόςεισ και
επενδυτικϊ ςχϋδια, η θϋςπιςη τησ ηλεκτρονικόσ υπογραφόσ, αποτελούν οριςμϋνεσ μόνο
από τισ ενϋργειεσ που μπορούν να αλλϊξουν τον τρόπο λειτουργύασ τησ ςημερινόσ
Δημόςιασ Διούκηςησ. Η εικόνα ϋτςι μιασ ηλεκτρονικόσ Δημόςιασ Διούκηςησ και η
εποπτεύα των απτών υπηρεςιών που αυτό θα προςφϋρει, μπορεύ να λειτουργόςει ωσ
κύνητρο για την ταχύτερη υιοθϋτηςη των ΣΠΕ γενικϊ και των ΚΕ ειδικότερα (λόγω τησ
αυξημϋνησ

εξοικεύωςησ)

από

περιςςότερουσ

πολύτεσ

και

επιχειρόςεισ

που

ςυναλλϊςςονται με το Δημόςιο.
Ενδεικτικϊ προτεινόμενα μϋτρα προσ αυτόν την κατεύθυνςη:
Εκτϋλεςη -μικρών ςε πρώτη φϊςη - πιλοτικών ϋργων μετϊβαςησ ςε αςύρματο
περιβϊλλον ςτο Δημόςιο με ποςοτικοπούηςη ωφελειών, ώςτε να αναδειχθούν
βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ
Ανϊπτυξη νϋων προδιαγραφών ςτα δημόςια ϋργα που να περιλαμβϊνουν και
να αναδεικνύουν την χρόςη ΣΠΕ και ΚΕ , ςτισ καταςκευϋσ κτιρύων, ςτισ
προμόθειεσ νϋων παγύων κτλ,
Τποχρεωτικό χρόςη ςχετικών εφαρμογών από το προςωπικό ςτισ εςωτερικϋσ
λειτουργύεσ
Προώθηςη τησ χρόςησ των ΚΕ ςτουσ νϋουσ Δόμουσ και Περιφϋρειεσ τησ χώρασ
ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ «Καλλικρϊτησ». Π.χ.:
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o

Φρόςη των ΚΕ μϋςω επικοινωνύασ Μ2Μ (Machine – to – Machine) για
την ανϊπτυξη ϋξυπνων δικτύων κοινόσ ωφϋλειασ (ύδρευςησ, ϊρδευςησ
κλπ.)

o

Φρόςη των ΚΕ για την καλύτερη εξυπηρϋτηςη απομακρυςμϋνων και
δυςπρόςιτων περιοχών αλλϊ και ευπαθών ομϊδων του πληθυςμού
(τηλε-εκπαύδευςη, τηλε-εργαςύα, τηλε-ιατρικό κλπ.)

o

Φρόςη των ΚΕ για τη βϋλτιςτη διαχεύριςη του ςτόλου οχημϊτων (fleet
management) των Δόμων (π.χ. απορριμματοφόρων, επιςκευαςτικών
οχημϊτων κλπ.)

o

Φρόςη των ΚΕ για τη βελτιςτοπούηςη των δημοτικών μεταφορών

o

Φρόςη των ΚΕ για την αποτελεςματικότερη αντιμετώπιςη εκτϊκτων
αναγκών (πυρκαγιών κ.α.) και τησ Πολιτικόσ Προςταςύασ (π.χ. Ενιαύοσ
Ευρωπαώκόσ Αριθμόσ Ϊκτακτησ Αναγκόσ-112 , e-call για ατυχόματα με
αυτοκύνητα,

ϊμεςη ειδοπούηςη πολιτών και αποςτολό οδηγιών για

καταςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ – πυρκαγιϋσ, ςειςμού, πλημμύρεσ κλπ.
μϋςω ΚΕ)
4η Προτεραιότητα:

Ενύςχυςη δρϊςεων κατϊρτιςησ ςτη χρόςη νϋων

τεχνολογιών και ΚΕ
Η ύπαρξη ψηφιακού χϊςματοσ μεταξύ του τμόματοσ του πληθυςμού και των
επιχειρόςεων που υιοθετεύ ταχύτατα τισ νϋεσ τεχνολογύεσ και του μεγϊλου τμόματοσ
που ακόμα υςτερεύ, εύναι μια τϊςη που επιβϊλλεται να αμβλυνθεύ. Η γεφύρωςό του
αποτελεύ ςτρατηγικό προτεραιότητα και πρόκληςη όλων των εφαρμοζόμενων
πολιτικών ςόμερα ςε ευρωπαώκό επύπεδο. Ϊμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτην οικοδόμηςη
ψηφιακών ικανοτότων ςτο ςύνολο του πληθυςμού, αλλϊ και ςτη ςυνεχό ςχετικό
επιμόρφωςη. Όλοι πρϋπει να ϋχουν ύςεσ ευκαιρύεσ να αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ
δεξιότητεσ και γνώςεισ με ςκοπό να ςυμμετϊςχουν ενεργϊ και να επωφεληθούν
πλόρωσ από το Διαδύκτυο και την Οικονομύα τησ Γνώςησ. Απαιτούνται περιςςότερεσ
δρϊςεισ εκπαύδευςησ, ενημϋρωςησ και κατϊρτιςησ των πολιτών και των ΜΜΕ, αλλιώσ η
Ελλϊδα διατρϋχει τον κύνδυνο να μεύνει πύςω από τισ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ με
ςημαντικϋσ επιπτώςεισ ςτην ανταγωνιςτικότητϊ τησ. τα αρχικϊ ςτϊδια η εκπαύδευςη
αυτό επιβϊλλεται να γύνει ςτο Δημόςιο, καθώσ αυτό θα εξυπηρετόςει και την 3η
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προτεραιότητα που αναφϋρθηκε προηγουμϋνωσ και τελικϊ θα ςυνεργόςει και ςτην
αντύςτοιχη διϊδοςό τησ ςτην υπόλοιπη κοινωνύα.
Οι δημόςιεσ πολιτικϋσ με ςτόχο τη μεύωςη του ψηφιακού χϊςματοσ και τη διϊδοςη τησ
χρόςησ των νϋων τεχνολογιών, θα πρϋπει επομϋνωσ να εςτιϊςουν ςτισ κοινωνικϋσ
ομϊδεσ με χαμηλότερο εκπαιδευτικό επύπεδο και ειςόδημα, μεγαλύτερησ ηλικύασ, ςτην
κατεύθυνςη βεβαύωσ τησ ενημϋρωςησ, κατϊρτιςησ και εξοικεύωςησ με τισ ΣΠΕ.
Απαιτεύται μια πιο ενεργητικό προώθηςη των δρϊςεων κατϊρτιςησ (επιδοτούμενα
ςεμινϊρια, κτλ), ώςτε οι εργαζόμενοι ανεξαρτότου ηλικύασ να αποκτόςουν ϋνα επύπεδο
δεξιοτότων ςτισ ΣΠΕ, το οπούο θα διευκολύνει την εύςοδο και αυτών των επιχειρόςεων
ςτη ψηφιακό οικονομύα. Καταλυτικό ρόλο ςε αυτό τη διαδικαςύα διαδραματύζει η
ςυνεχόσ ανϊδειξη και επικοινωνύα των ωφελειών από τη χρόςη των ΚΕ. Εκπτώςεισ για
ηλεκτρονικϋσ ςυναλλαγϋσ με το κρϊτοσ – από τη ςτιγμό που οι προςφερόμενεσ
υπηρεςύεσ αναβαθμύζονται και διευρύνονται (π.χ taxisnet) – καλύτερη εξυπηρϋτηςη
μϋςω των one-stop shops, αλλϊ και απτϊ οφϋλη μεύωςησ κόςτουσ ςε χρόμα και χρόνο,
μπορούν να αποφϋρουν ςαφώσ καλύτερα αποτελϋςματα

ςτην επιτϊχυνςη τησ

υιοθϋτηςησ των ΣΠΕ και των ΚΕ από την απλό επιδότηςη για αγορϊ εξοπλιςμού ό/και
εφαρμογών.
Ενδεικτικϊ προτεινόμενα μϋτρα προσ αυτόν την κατεύθυνςη:
Παροχό κινότρων ςε πολύτεσ / επιχειρόςεισ για χρόςη των παρεχόμενων
προηγμϋνων και καινοτόμων εφαρμογών ϋναντι τησ παραδοςιακόσ ςυναλλαγόσ
Πραγματοπούηςη ςεμιναρύων ςε τοπικό, περιφεριακό και εθνικό επύπεδο, που θα
ϋχουν ωσ ςτόχουσ την α) ενημϋρωςη-ευαιςθητοπούηςη των πολιτών και
επιχειρόςεων για τα οφϋλη που ςυνεπϊγεται η χρόςη εφαρμογών ΣΠΕ/ΚΕ και β)
την κατϊρτιςό τουσ πϊνω ςτη χρόςη των ΣΠΕ/ΚΕ και ςυγκεκριμϋνων
ηλεκτρονικών υπηρεςιών.
o

Θα πρϋπει να δοθεύ προτεραιότητα ςε κοινωνικϋσ ομϊδεσ και επιχειρόςεισ
που ϋχουν τη μεγαλύτερη ανϊγκη να εξοικειωθούν

με τη χρόςη των

ΣΠΕ/ΚΕ εύτε γιατύ παρουςιϊζουν χαμηλότερο βαθμό εξοικεύωςησ με τισ
ΣΠΕ/ΚΕ και κινδυνεύουν με «ψηφιακό αποκλειςμό» εύτε γιατύ θα ϋχουν
μεγαλύτερο όφελοσ από τη χρόςη ηλεκτρονικών υπηρεςιών και γενικϊ των
ΣΠΕ/ΚΕ, όπωσ ηλικιωμϋνοι, γυναύκεσ, ΩμεΑ, μειονοτικϋσ ομϊδεσ, ελεύθεροι
επαγγελματύεσ, μικρϋσ επιχειρόςεισ,
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o

Ανϊδειξη καλών παραδειγμϊτων χρόςησ εφαρμογών ΚΕ ώςτε να γύνουν
φανερϊ τα οφϋλη τουσ ςτουσ πολύτεσ και επιχειρόςεισ

o

Εκπαύδευςη πϊνω ςτη χρόςη που θα αφορϊ ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ του
δημοςύου, εφαρμογϋσ ηλεκτρονικού εμπορύου, βαςικϋσ γνώςεισ χρόςησ
ΣΠΕ/ΚΕ κ.α.

Επιτϊχυνςη τησ εκπαύδευςησ των εκπαιδευτικών (και μϋςω κινότρων) και τησ
μετϊβαςησ ςτο Χηφιακό χολεύο, ούτωσ ώςτε να προετοιμϊζονται ςωςτϊ οι
πολύτεσ του αύριο. Θα μπορούςε μϊλιςτα να χρηςιμοποιηθεύ η νϋα γενιϊ – ακόμη και
τα παιδιϊ, η οπούα κατϊ κανόνα εύναι πιο ενημερωμϋνη ςε θϋματα τεχνολογύασ και
ΚΕ, ωσ φορϋασ εκπαύδευςησ των παλαιότερων γενεών μϋςω τησ θϋςπιςησ
κατϊλληλων κινότρων ό/και ςτο πλαύςιο μιασ ευρύτερησ εκπαύδευςησ ςτο ςχολεύο.
Σα Πανεπιςτόμια επύςησ θα μπορούςαν να παύξουν ςημαντικό ρόλο προσ αυτόν την
κατεύθυνςη, ενώ τα Προγρϊμματα πουδών θα πρϋπει επύςησ να ανανεωθούν προσ
αυτόν την κατεύθυνςη, ιδιαύτερα ςτον Εκπαιδευτικό κλϊδο, αλλϊ όχι μόνο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ
Οι τεχνολογύεσ κινητόσ τηλεφωνύασ αν και αρχικϊ ςχεδιϊςτηκαν για τη μετϊδοςη τησ
φωνόσ εύναι κατϊλληλεσ και για τη μεταφορϊ δεδομϋνων. Μια από τισ βαςικϋσ
τεχνολογύεσ των δικτύων αςύρματησ πρόςβαςησ ευρϋοσ φϊςματοσ εύναι η τεχνολογύα
UMTS και οι αναβαθμύςεισ αυτόσ όπωσ εύναι η High-Speed Packet Access (HSPA) και η
Long-Term Evolution (LTE). Σο διαθϋςιμο εύροσ (bandwidth) που προςφϋρεται από τα
υφιςτϊμενα αςύρματα ευρυζωνικϊ δύκτυα εύναι χαμηλότερο από αυτό των ςταθερών
ευρυζωνικών δικτύων των τεχνολογιών ADSL 2+, VDSL ό FTTH/B. Επιπλϋον οι χρόςτεσ
που βρύςκονται ςτο ύδιο κανϊλι (cell), μοιρϊζονται το εύροσ. Ϊτςι η ταυτόχρονη και
ςυνϊμα εντατικό χρόςη του δικτύου από μεγϊλο πλόθοσ χρηςτών ςυνεπϊγεται τη
μεύωςη του διαθϋςιμου εύρουσ για κϊθε χρόςτη. Η αναβϊθμιςη των τεχνολογιών
αςύρματησ ευρυζωνικόσ τεχνολογύασ από την τεχνολογύα 3G UMTS ςτην 3.5G HSPA ςτο
μϋλλον και ςτην 3.9G LTE θα ςυμβϊλουν ςημαντικϊ ςτην αύξηςη του διαθϋςιμου
εύρουσ δικτύου ανϊ χρόςτη ςε ϋωσ και 7.3 Mbit/s για HSDPA ςε μερικϋσ περιοχϋσ, κατϊ
κύριο λόγο ςε μετροπολιτικϋσ πόλεισ με υψηλό πληθυςμιακό πυκνότητα.
ε περιοχϋσ όπου δεν υπϊρχει δύκτυο ςταθερόσ ευρυζωνικόσ πρόςβαςησ, το δύκτυο τησ
αςύρματησ ευρυζωνικότητασ χρηςιμοποιεύται ωσ υποκατϊςτατο του δικτύου τησ
ςταθερόσ. την περύπτωςη αυτό οι τεχνολογικϋσ εξελύξεισ αναμϋνεται να ςυμβϊλλουν
ςημαντικϊ ςτην αύξηςη του διαθϋςιμου εύρουσ για κϊθε χρόςτη. ε ϊλλεσ περιοχϋσ
όπου οι υποδομϋσ ςταθερόσ ευρυζωνικότητασ ϋχουν όδη αναπτυχθεύ, το αςύρματο
δύκτυο λειτουργεύ ςυμπληρωματικϊ καθώσ χρηςιμοποιεύται για την επϋκταςη τησ
χρόςησ των ηλεκτρονικών εφαρμογών πλϋον εν κινόςει (“go mobile”). Σϋτοιεσ
εφαρμογϋσ

μπορεύ

να

εύναι

η

χρόςη

του

internet

κατϊ

την

διϊρκεια

ταξιδιών/μετακινόςεων για εύρεςη χρόςιμων πληροφοριών όπωσ το κοντινότερο
εςτιατόριο, η ανταλλαγό πληροφοριών κλπ.
Ακόμα όμωσ, το 2009 μόλισ το 4% του πληθυςμού ηλικύασ από 16-74 χρονών ςτην
Ευρώπη χρηςιμοποιούν τρύτησ γενιϊσ κινητϊ τηλϋφωνα για να ϋχουν πρόςβαςη ςτο
διαδύκτυο. Οι χώρεσ που διατηρούν το προβϊδιςμα εύναι κατϊ κύριο λόγο οι
κανδιναβικϋσ μαζύ με την Ιςπανύα, λοβενύα, Σςεχύα, λοβακύα και Πορτογαλύα. Φώρεσ
που εύναι μεταξύ των πρωτοπόρων ςτη χρόςη ςταθερών ευρυζωνικών δικτύων
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υπολεύπονται ςημαντικό ςτη χρόςη κινητόσ ευρυζωνικότητασ. Σο Βϋλγιο και η Γαλλύα
για παρϊδειγμα η χρόςη κινητόσ ευρυζωνικότητασ κυμαύνεται ςε χαμηλότερα επύπεδα
από τη Βουλγαρύα, την Πολωνύα και τη Λετονύα.
τη Ελλϊδα αντύςτοιχα η κινητό ευρυζωνικότητα βρύςκεται ακόμα ςτο αρχικό ςτϊδιο
ανϊπτυξησ, με τισ κινητϋσ ευρυζωνικϋσ ςυνδϋςεισ να αποτελούν μόλισ το 10% τησ
αγορϊσ τησ ςταθερόσ ευρυζωνικότητασ. Σο 2009 υπόρχαν 1.753.434 ςταθερϋσ
ευρυζωνικϋσ ςυνδϋςεισ, κατϊ βϊςη τεχνολογύασ DSL, ϋναντι μόλισ 180.372 ενεργών
ευρυζωνικών ςυνδϋςεων μϋςω δικτύων κινητόσ τηλεφωνύασ (Data Cards). Ενδεικτικό
εύναι ότι μόλισ το 3% του πληθυςμού ϋχει αςύρματη πρόςβαςη ςε ευρυζωνικϊ δύκτυα
μϋςω laptop το 2009 όταν ςτην ΕΕ-27 ϋχει μεγαλύτερη διεύςδυςη (17%). ταδιακϊ,
όμωσ, η κινητό ευρυζωνικότητα φαύνεται να αποκτϊ μεγαλύτερη δυναμικό και εύναι
βϋβαιο ότι με την ϋλευςη και νϋων προώόντων και ςυςκευών κινητόσ τηλεφωνύασ που
ςυνδυϊζουν υπηρεςύεσ και τεχνολογύεσ, θα προςελκυςθούν ακόμα περιςςότεροι
χρόςτεσ ςε αυτϊ.
Η τιμολογιακό πολιτικό εύναι ϋνασ βαςικόσ παρϊγοντασ που ρυθμύζει ςε ςημαντικό
βαθμό τη διεύςδυςη και χρόςη κινητών ευρυζωνικών δικτύων ϋναντι των ςταθερών.
Ϊτςι ενώ η πρόςβαςη ςε ςταθερϊ ευρυζωνικϊ δύκτυα διατύθετεται ϋναντι ςταθερού
μηνιαύου τιμόματοσ η πρόςβαςη ςε κινητϊ ευρυζωνικϊ δύκτυα τιμολογεύται με βϊςη τη
χρόςη. Κατϊ μϋςο όρο το 41% των ευρωπαύων πολιτών επιλϋγουν πακϋτα πληρωμόσ
ανϊλογα με τη χρόςη (post-payment contracts) και το 35% επιλϋγουν προπληρωμϋνα
πακϋτα (prepaid packages). Μόνο το 4% των ευρωπαύων πληρώνουν ςταθερό ποςό
(flat rate) για τη χρόςη του internet μϋςω του κινητού τουσ.
Από την ϊλλη μεριϊ τα χαρακτηριςτικϊ των κινητών τηλεφώνων, η εργονομύα και
φιλικότητα ςτη χρόςη, ϋχουν βελτιωθεύ ςημαντικϊ από την πρώτη εμφϊνιςη τουσ ςτην
αγορϊ ενώ ςόμερα τα κινητϊ ϋχουν ενςωματώςει πολλϋσ δυνατότητεσ. Οι νϋεσ
τηλεφωνικϋσ ςυςκευϋσ ϋχουν πολλαπλϋσ χρόςεισ ωσ τηλϋφωνο, ατζϋντα, camera,
navigation system, ρολόι κτλ γεγονόσ το οπούο ςε ςυνδυαςμό με την δυνατότητα
αγορϊσ καρτών(UMTS access cards) πρόςβαςησ ςτο διαδύκτυο μϋςω αςύρματων
δικτύων για notebooks επιτρϋπει την χρόςη του διαδικτύου εν κινόςει ςε όλεσ τισ
διαθϋςιμεσ αλλϊ ςύντομα και ςε νϋεσ εφαρμογϋσ του διαδικτύου.
Παρόλα αυτϊ τα κινητϊ υπολεύπονται ςε ςχϋςη με τα laptop ό και τουσ ςταθερούσ
υπολογιςτϋσ καθώσ η απόδοςη των υπολογιςτών εύναι καλύτερη τόςο ςε επύπεδο
υλιςμικού (hardware) όςο και λογιςμικού (software). Επιπλϋον πολλϋσ ιςτοςελύδεσ και
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υπηρεςύεσ δεν ϋχουν ακόμα προςαρμοςτεύ ώςτε να εύναι προςβϊςιμεσ ό να μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν μϋςω των κινητών ςυςκευών. Οι παραπϊνω παρϊγοντεσ εξηγούν ςε
μεγϊλο βαθμό την χαμηλό ακόμα διεύςδυςη των κινητών ωσ εργαλεύο για τη χρόςη
προηγμϋνων εφαρμογών διαδικτύου μϋςω κινητών ευρυζωνικών δικτύων. Φρειϊζονται
επομϋνωσ ςημαντικϋσ επενδύςεισ τόςο ςε υποδομϋσ κινητόσ ευρυζωνικότητασ, δρϊςεισ
βελτύωςησ του υλιςμικού και λογιςμικού των κινητών τηλεφώνων, προςαρμογό των
ιςτοςελύδων για χρόςη από κινητϊ τηλϋφωνα και επιπλϋον ςτόχευςη ςε καλύτερη
τιμολογιακό πολιτικό.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:ΤΠΟΘΕΕΙ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΖΗΣΗΗ

Εφαρμογό

Τποθϋςεισ

τοιχεύα

Παρϊμετροι

Χηφιοπούηςη




Digital
Entertainment

Οι χρόςτεσ εύναι κϊτω των 40



Πληθυςμόσ

ετών και εντϊςςονται ςε δύο



Διαχωριςμόσ



CD-DVD ανϊ ηλικιακό ομϊδα

ηλικιακϋσ ομϊδεσ.

πληθυςμού ςε

Η ςυχνότητα αγορϊσ εύναι

ηλικιακϋσ ομϊδεσ (15-

«κατεβϊςει» ψηφιακό ψυχαγωγικό

υψηλότερη ςτην ομϊδα χρηςτών

24 και 25-39)

υλικό αντύ να το αγορϊςει /



με μικρότερη ηλικύα.


Ποςοςτό χρηςτών που αγορϊζουν
Ποςοςτό χρηςτών που θα

ενοικιϊςει ανϊ ηλικιακό ομϊδα

Η αγορϊ / ενοικύαςη ψηφιακού



Μϋςοσ όροσ οδικών χιλιομϋτρων που

ψυχαγωγικού υλικού

διανύονται ανϊ επύςκεψη ςτην

υποκαθύςταται από υπηρεςύεσ

τοπικό αγορϊ

downloading .


Για την εκτύμηςη τησ μεύωςησ τησ
εκπομπόσ αερύων θερμοκηπύου,
λαμβϊνονται υπόψη μόνον οι
μετακινόςεισ με αυτοκύνητα.



Η χρόςη τησ εφαρμογόσ

Communication





Αριθμόσ ατόμων που



Ποςοςτό απαςχολούμενων ςτισ

απαςχολούνται ςτον

υπηρεςύεσ που θα χρηςιμοποιόςει

και ανώτατα διοικητικϊ και

τομϋα υπηρεςιών

mobile skype για να

Διαφορϊ κόςτουσ

πραγματοποιόςουν διεθνεύσ κλόςεισ

διευθυντικϊ ςτελϋχη του
VoIP



πραγματοποιεύται από ανώτερα


ιδιωτικού και δημόςιου τομϋα.

κλόςεων διεθνών

Η χρόςη VoIP επικοινωνιών

ςυνδιαλϋξεων ςε

υποκαθιςτϊ διεθνεύσ κλόςεισ από

ςταθερϊ και κινητϊ

ςταθερό και κινητό τηλεφωνύα .

δύκτυα μϋςω mobile

Η εφαρμογό οδηγεύ ςε

skype ϋναντι κινητού

εξοικονόμηςη κόςτουσ, αλλϊ δεν

τηλεφώνου

ςε ςταθερϊ ό κινητϊ τηλϋφωνα


Πλόθοσ τηλεφωνικών ςυνδιαλϋξεων
ςε ςταθερϊ και κινητϊ δύκτυα ςτο
εξωτερικό



Μϋςη διϊρκεια ομιλύασ skype ςε
ςταθερϊ και κινητϊ δύκτυα ςτο

ςυμβϊλλει ςτη μεύωςη των

εξωτερικό

εκπομπών αερύων θερμοκηπύου.


Σα προώόντα που δύναται να



Αριθμόσ νοικοκυριών

αγοραςτούν με χρόςη εφαρμογών



Αριθμόσ ατόμων ανϊ

e-Commerce , περιλαμβϊνουν εύδη
ϋνδυςησ & υπόδηςησ, ηλεκτρικϋσ


e-commerce

νοικοκυριό


νοικοκυριών για

καλλυντικϊ κ.λπ.

προώόντα που δύναται

Μϋροσ των αγορών

να αγοραςτούν μϋςω

πραγματοποιεύται με επιςκϋψεισ

internet




Μϋςοσ όροσ οδικών χιλιομϋτρων που
διανύονται ανϊ επύςκεψη ςτην
τοπικό αγορϊ



Μϋςοσ όροσ αεροπορικών
χιλιομϋτρων που διανύονται ανϊ

που παρόγγειλε /

επύςκεψη ςτη διεθνό αγορϊ


υπηρεςύεσ για ιδιωτικό

Ποςοςτό νοικοκυριών που
πραγματοποιούν επιςκϋψεισ ςτο

χρόςη, μϋςω
διαδικτύου

Πλόθοσ μηνιαύων επιςκϋψεων ςτην
τοπικό αγορϊ



Ποςοςτό πληθυςμού
αγόραςε αγαθϊ ό

Αξύα αγορών ανϊ επύςκεψη ςε
καταςτόματα

Μηνιαύεσ δαπϊνεσ

και ηλεκτρονικϋσ ςυςκευϋσ,

ςτο εξωτερικό.



εξωτερικό για αγορϋσ


Ποςοςτό νοικοκυριών που
πραγματοπούηςαν αγορϋσ με
εφαρμογϋσ e-commerce
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Οι εφαρμογϋσ e-health, όπωσ η
ηλεκτρονικό αποςτολό εξετϊςεων

τοιχεύα


ορεινϋσ και νηςιωτικϋσ

ςυνταγογρϊφηςη, θα οδηγόςουν
o

μεύωςη των ιατρικών
επιςκϋψεων για τα
νοικοκυριϊ που κατοικούν



Αριθμόσ ατόμων ανϊ

Μϋςοσ απαιτούμενοσ χρόνοσ ανϊ
επύςκεψη (διϊρκεια ταξιδιού, χρόνοσ
αναμονόσ, επύςκεψησ κ.λπ.)



ιατρικϋσ επιςκϋψεισ

Μϋςοσ όροσ χρόνου προςωπικού
υγεύασ που εξοικονομεύται



περιοχϋσ

Μϋςη απόςταςη για
πραγματοπούηςη ιατρικόσ επύςκεψησ



Μηνιαύεσ δαπϊνεσ
νοικοκυριών για

(ορεινϋσ και νηςιωτικϋσ)
o



νοικοκυριό


Ποςοςτό νοικοκυριών που κϊνουν
χρόςη εφαρμογόσ e-health

περιοχϋσ

ςε απομακρυςμϋνεσ
e-health



ςε απομακρυςμϋνεσ

και η ηλεκτρονικό
ςε

Αριθμόσ νοικοκυριών

Παρϊμετροι

Μϋςο κόςτοσ εργαςύασ προςωπικού
υγεύασ

αποτελεςματικότερη
διαχεύριςη του χρόνου για
το προςωπικό υγεύασ λόγω
τόρηςησ ηλεκτρονικού
φακϋλου για κϊθε αςθενό



Οι οδικϋσ και θαλϊςςιεσ
μεταφορϋσ προςαρμόζονται ςτη
ζότηςη.



Για την εκτύμηςη τησ ςυνολικόσ



Αριθμόσ εργαζόμενων

εξοικονόμηςησ ςτο εςωτερικό



Μϋςο κόςτοσ καυςύμου

λαμβϊνονται υπόψη οι



Μϋςη κατανϊλωςη

μετακινόςεισ με αυτοκύνητα.




ςυμμετϋχουν ςε meetings


καυςύμου

Ο χρόνοσ που εξοικονομεύται

Ποςοςτό meetings ςε εςωτερικό και
εξωτερικό

κόςτοσ εργαςύασ.
Telepresence

Αριθμόσ meetings που ςυμμετϋχει ο
εργαζόμενοσ



αποτιμϊται με βϊςη το μϋςο


Ποςοςτό εργαζόμενων που



Για την εκτύμηςη τησ

Ποςοςτό meetings ςε εςωτερικό και
εξωτερικό που πραγματοποιεύται εξ

εξοικονόμηςησ από μετακινόςεισ

αποςτϊςεωσ

ςτο εξωτερικό, λαμβϊνονται



υπόψη οι μετακινόςεισ με

Μϋςοσ όροσ οδικών χιλιομϋτρων ςτο
εςωτερικό

αεροπλϊνο, το κόςτοσ διαμονόσ



Μϋςη ταχύτητα οδικόσ μετακύνηςησ

και το κόςτοσ ευκαιρύασ του



Μϋςο κόςτοσ εργαςύασ



Κόςτοσ διαμονόσ ςτο εξωτερικό



Μϋςη πληρότητα αεροπορικών

χρόνου που απελευθερώνεται.

πτόςεων ςτο εξωτερικό


e-Work

Προκύπτουν λιγότερεσ



Αριθμόσ εργαζόμενων

μετακινόςεισ με αυτοκύνητο.



Μϋςο κόςτοσ καυςύμου



Μϋςη κατανϊλωςη
καυςύμου



Ποςοςτό εργαζόμενων που
τηλεργϊζονται ςε ςταθερό και
περιοδικό βϊςη



υχνότητα τηλεργαςύασ



Μϋςοσ όροσ οδικών χιλιομϋτρων που
απαιτεύται για μετακινόςεισ προσ και
από το χώρο εργαςύασ



Μϋςη ταχύτητα ςτην πόλη και ςτο
εθνικό οδικό δύκτυο
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Προκύπτουν λιγότερεσ οι

τοιχεύα


μετακινόςεισ με αυτοκύνητο.

Πληθυςμόσ ηλικύασ 15-

Παρϊμετροι


Ποςοςτό πληθυςμού και

74

επιχειρόςεων που χρηςιμοποιεύ



Αριθμόσ επιχειρόςεων

υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ



Εκπομπϋσ αερύων
θερμοκηπύου ςτισ

διακυβϋρνηςησ


οδικϋσ μεταφορϋσ

e-Government

υχνότητα ςυναλλαγών με δημόςιεσ
υπηρεςύεσ



υχνότητα χρόςησ εφαρμογών
ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ



Εξοικονόμηςη οδικών χιλιομϋτρων
ανϊ χρόςη



Κόςτοσ εργαςύασ



Εξοικονόμηςη χρόνου ανϊ χρόςη
εφαρμογόσ

Διαχεύριςη Ζότηςησ


Smart buildings



Αφορϊ ςε εφαρμογϋσ ϋξυπνων



Κατανϊλωςη



Ποςοςτό διεύςδυςησ ςτον οικιακό και

μετρητών και βελτιςτοπούηςησ

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ

τησ λειτουργύασ του δικτύου

για οικιακό και

διανομόσ.

εμπορικό χρόςη

ενϋργειασ από τη χρόςη εφαρμογών



Αριθμόσ νοικοκυριών

κινητόσ επικοινωνύασ ςτα κτύρια και



Αριθμόσ επιχειρόςεων

ςτον εμπορικό τομϋα



Σιμό ηλεκτρικόσ

Η εγκατϊςταςη μετρητών για την
online μϋτρηςη τησ κατανϊλωςησ
ενϋργειασ οδηγεύ ςε καλύτερη

Ποςοςτό εξοικονόμηςησ ηλεκτρικόσ

ενϋργειασ ςτον οικιακό

διαχεύριςη τησ ζότηςησ ενϋργειασ
και ςε μεύωςη τησ κατανϊλωςησ.

εμπορικό τομϋα


και εμπορικό τομϋα


υντελεςτϋσ εκπομπών
αερύων θερμοκηπύου



Τποθϋτουμε εξοικονόμηςη



Πληθυςμόσ

ενϋργειασ λόγω χρόςησ ϋξυπνων



Πληθυςμόσ ςε

ςυςτημϊτων φωτιςμού, τα οπούα
προςαρμόζουν την φωτεινότητα

αγροτικϋσ περιοχϋσ


τουσ ανϊλογα με την επϊρκεια του

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ

Διαχεύριςη

φυςικού φωτιςμού και την

για φωτιςμό οδών,

αναγκών

ανθρώπινη παρουςύα.

Διεύςδυςη τησ διαχεύριςησ φωτιςμού
οδών, πλατειών κ.λπ.



Κατανϊλωςη

Smart cities –

φωτιςμού



Ώρεσ λειτουργύασ ηλεκτρικών
λαμπτόρων ςτισ οδούσ, πλατεύεσ κ.λπ.



Διϊρκεια ζωόσ ϋξυπνων λαμπτόρων

πλατειών κ.λπ.


Σιμό ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ για φωτιςμό
οδών



υντελεςτϋσ εκπομπών
αερύων θερμοκηπύου



Η εφαρμογό αφορϊ ςε διαχεύριςη



τόλοσ αυτοκινότων



Μϋςη ταχύτητα κύνηςησ οχημϊτων

κυκλοφορύασ και ςυςτόματα



τόλοσ αυτοκινότων



Βελτύωςη μϋςησ ταχύτητασ κύνηςησ

ϋγκαιρησ ειδοπούηςησ
(synchronized traffic and alert
Smart cities –
Διαχεύριςη

system).


κυκλοφορύασ

ςτα αςτικϊ κϋντρα


υντελεςτϋσ εκπομπών

οχημϊτων


αερύων θερμοκηπύου

διϋρχονται από δρόμουσ ςτουσ

Η κύνηςη εξομαλύνεται λόγω

οπούουσ εφαρμόζονται ςυςτόματα

επαναδρομολόγηςησ οχημϊτων.


Αυτό οδηγεύ ςε μεύωςη του

διαχεύριςησ κυκλοφορύασ


χρόνου παραμονόσ των οχημϊτων
ςε ςτϊςη.

Ποςοςτό αυτοκινότων που

Φιλιόμετρα που διανύονται από
αυτοκύνητα ςε αςτικϊ κϋντρα



Κατανϊλωςη καυςύμου ςε ςτϊςη
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τοιχεύα

Παρϊμετροι

Αναδιϊρθρωςη Διαδικαςιών

Smart grids –
Αμφύδρομη
επικοινωνύα
παραγωγού
καταναλωτό

Σα ϋξυπνα δύκτυα διευκολύνουν



Παραγωγό ηλεκτρικόσ

τα νοικοκυριϊ και τισ μικρϋσ

ενϋργειασ από

επιχειρόςεισ να παρϊγουν τοπικϊ

ςυμβατικϋσ μονϊδεσ

ηλεκτρικό ενϋργεια από



ανανεώςιμεσ πηγϋσ για ύδια χρόςη
και για ειςαγωγό ςτο δύκτυο.





Αύξηςη παραγωγόσ ηλεκτρικόσ
ενϋργειασ από ΑΠΕ



Ποςοςτό διεύςδυςησ παραγωγόσ

Παραγωγό ηλεκτρικόσ

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ από ΑΠΕ λόγω

ενϋργειασ από ΑΠΕ

smart grids

υντελεςτϋσ εκπομπών
αερύων θερμοκηπύου



Η εφαρμογό αφορϊ ςυςτόματα



τόλοσ φορτηγών

διαχεύριςησ οχημϊτων



Σιμό καυςύμων

(centralized and decentralized



υντελεςτϋσ εκπομπών

trucking) και ςυςτόματα


αερύων θερμοκηπύου



διανϋμουν προώόντα ςε αςτικϊ
κϋντρα


Φρόνοσ ςυντόρηςησ βλαβών ανϊ ϋτοσ

τηλεματικόσ (onboard telematics).



Κόςτοσ ςυντόρηςησ

Μεγιςτοποιεύται το πλόθοσ των



Μεύωςη απαιτούμενου χρόνου

δρομολογύων που εκτελούνται ςε

ςυντόρηςησ

ημερόςια βϊςη ανϊ όχημα.

Smart logistics
–

υςτόματα

διαχεύριςησ
ςτόλου
οχημϊτων




Ποςοςτό ςτόλου φορτηγών που



Μειώνονται τα χιλιόμετρα που

Μεύωςη αριθμού φορτηγών λόγω
βελτύωςησ τησ αποτελεςματικότητασ

διανύονται και κατ’ επϋκταςη



Αριθμόσ οδηγών ανϊ φορτηγό

μειώνεται η κατανϊλωςη



Κόςτοσ μιςθοδοςύασ

καυςύμων.



Κατανϊλωςη καυςύμου

Μειώνεται ο χρόνοσ αναμονόσ



Ώρεσ ςε κυκλοφορύα

(idling time).



Μϋςη ταχύτητα κύνηςησ οχημϊτων

Μειώνεται ο αριθμόσ των

ςτα αςτικϊ κϋντρα

απαιτούμενων οχημϊτων για τη



διεκπεραύωςη των διανομών και

Μϋςη ταχύτητα κύνηςησ οχημϊτων
οδικών μεταφορών

εξοικονομεύται το ςχετικό κόςτοσ



Αύξηςη ταχύτητασ κύνηςησ

ςυντόρηςησ των οχημϊτων.



Αριθμόσ παραδόςεων ανϊ φορτηγό



Φωρητικότητα φορτηγών



Αύξηςη αριθμού παραδόςεων



Φρόνοσ ςε ςτϊςη



Φρόνοσ ςε κύνηςη



Αποςτϊςεισ που διανύονται ανϊ
ημϋρα




Επιτυγχϊνεται καλύτεροσ



τόλοσ φορτηγών

ςυντονιςμόσ των οχημϊτων.



Σιμό καυςύμων

Αυξϊνονται οι ημερόςιεσ



υντελεςτϋσ εκπομπών

παραδόςεισ ανϊ όχημα.


αερύων θερμοκηπύου



Ποςοςτό ςτόλου φορτηγών που
διανϋμουν προώόντα ςε αςτικϊ
κϋντρα



Μειώνεται το κόςτοσ

Μεύωςη αριθμού φορτηγών λόγω
βελτύωςησ τησ αποτελεςματικότητασ

κατανϊλωςησ καυςύμων ανϊ



Αριθμόσ οδηγών ανϊ φορτηγό

προώόν που μεταφϋρεται.



Κόςτοσ μιςθοδοςύασ

Μειώνεται ο αριθμόσ των



Κατανϊλωςη καυςύμου

διαχεύριςησ

απαιτούμενων οχημϊτων για τη



Φιλιομετρικό απόςταςη ανϊ

φόρτωςησ

διεκπεραύωςη των διανομών και

Smart logistics
–

υςτόματα



εξοικονομεύται το ςχετικό κόςτοσ

παρϊδοςη


ςυντόρηςησ των οχημϊτων.

Αριθμόσ παραδόςεων ανϊ φορτηγό
λόγω επαναδρομολόγηςησ



Φωρητικότητα φορτηγών



Αύξηςη αριθμού παραδόςεων



Φρόνοσ ςε ςτϊςη



Φρόνοσ ςε κύνηςη



Αποςτϊςεισ που διανύονται ανϊ μϋρα
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