Αναπτυξιακές Επιδράσεις των Επενδύσεων στο Διαδίκτυο. Η
Περίπτωση της Ελληνικής Οικονομίας μετά την αύξηση της
ταχύτητας και του δείκτη πρόσβασης στο διαδίκτυο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο ως συμβουλευτικό
όργανο της Πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας και στους σκοπούς της ίδρυσής του και προσπαθώντας
να προάγει την έρευνα και την ανάλυση οικονομικών θεμάτων, οίκοθεν ή κατόπιν ανάθεσης από φορείς του
δημοσίου, εκπόνησε την παρούσα μελέτη μετά από ανάθεση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η συμβολή του διαδικτύου στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην
οικονομική μεγέθυνση. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην επίδραση που έχει η αύξηση της διάχυσης και της
ταχύτητας του διαδικτύου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην Απασχόληση και στις Επιχειρήσεις. Μέσα
από τη μελέτη αυτή αξιολογείται η σημασία των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες με αιχμή το διαδίκτυο,
καθώς και στα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων.
Η αυξανόμενη διάχυση του διαδικτύου αποτελεί σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα και η συμβολή του σε
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αξιόλογο πεδίο επιστημονικής
έρευνας. Εστιάζοντας στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώνουμε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες
μπορούν να της δώσουν σημαντική οικονομική ώθηση. Η αυξημένη ψηφιακή καινοτομία δημιουργεί
προστιθέμενη αξία και νέες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
Η συνεχής ανάπτυξη της ταχύτητας του διαδικτύου στην Ελλάδα θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για
ψηφιακές υπηρεσίες, που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξουν την
απασχόληση. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή, λόγω και της ιδιομορφίας της Ελλάδας, θα πρέπει να δοθεί στη
διείσδυση του διαδικτύου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις αγροτικές - νησιωτικές περιοχές.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ.
Νίκο Παππά για την εμπιστοσύνη του να αναθέσει στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας μια τόσο
σημαντική μελέτη, για τις επιδράσεις των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα στην ελληνική οικονομία και την
Επιστημονική Ομάδα του ΟΕΕ, που συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτής της μελέτης, καταθέτοντας υπεύθυνες
και ολοκληρωμένες επιστημονικές σκέψεις.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
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Περίληψη των κυριότερων σημείων
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η συμβολή του διαδικτύου στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην
οικονομική μεγέθυνση. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην επίδραση που έχει η αύξηση της διάχυσης και της
ταχύτητας του διαδικτύου στο παραγόμενο προϊόν, στην απασχόληση και στις επιχειρήσεις.
Στην διεθνή βιβλιογραφία που παρατίθεται, τεκμηριώνεται η θέση ότι η αύξηση της ταχύτητας του
διαδικτύου αποτελεί μια σημαντική παράμετρο με θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και στην
απασχόληση. Σύμφωνα με τις οικονομικές μελέτες που παρουσιάζονται και αφορούν οικονομίες του ΟΟΣΑ
μια αύξηση της διάχυσης κατά 10% της ευρυζωνικότητας οδηγεί σε αύξηση της τάξεως του 1,5%-2,5% του
ΑΕΠ. Ομοίως και στον τομέα της απασχόλησης τα ευρήματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015) η οποία βασίζεται σε ευρήματα έξι ερευνών προκύπτει ότι για κάθε 1 δισ.
ευρώ που επενδύεται στην ανάπτυξη του διαδικτύου δημιουργούνται κατά μέσο όρο 9.300 θέσεις εργασίας.
Στην συνέχεια εξετάζουμε μέσω της βιβλιογραφίας την επίδραση της διάχυσης του διαδικτύου στις
επιχειρήσεις. Η ανάλυση σε μικροοικονομικό επίπεδο βοηθά στην κατανόηση των πολλαπλασιαστικών
επιδράσεων που έχει η διασπορά του διαδικτύου στην επιχειρηματικότητα. Η στρατηγική που πρέπει να
ακολουθείται στο ζήτημα αυτό θέτει ως στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας μέσα από την υιοθέτηση
αποδοτικότερων επιχειρηματικών διαδικασιών. Η επέκταση των ευρυζωνικών υπηρεσιών συμβάλλει
σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Η ευρυζωνική πρόσβαση των αγροτικών και
νησιωτικών περιοχών στο διαδίκτυο είναι ένα όχημα που επιτρέπει την διάθεση μιας εντελώς νέας γενιάς
υπηρεσιών πολυμέσων και λύσεων προσανατολισμένων στις επικοινωνίες σε αγροτικές και νησιωτικές
περιοχές.
Στην έκθεση ψηφιακής προόδου της Ευρώπης για το 2017(EDPR) και στο προφίλ για την Ελλάδα, όπου
καταρτίζεται ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής οικονομίας DESI (Digital Economy and Society Index), η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ ) ως προς την συνδεσιμότητα, το ανθρώπινο
κεφάλαιο, την χρήση του διαδικτύου από επιχειρήσεις και ιδιώτες,

την ενσωμάτωση της ψηφιακής

τεχνολογίας και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Επίσης σύμφωνα με την ίδια μελέτη η Ελλάδα
παραμένει τελευταία μεταξύ των κρατών-μελών στην κάλυψη δικτύων πρόσβασης επόμενης γενιάς (NGA),
απέχοντας πολύ από τον μέσο όρο του 76% στην ΕΕ (Ελλάδα 44%). Ιδιαίτερα στις μη αστικές περιοχές η
κάλυψη NGA βρίσκεται στο 1%, έναντι 40% στην ΕΕ. Επισημαίνεται ότι το κόστος των ανάλογων υπηρεσιών
παραμένει σχετικά υψηλό και η μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι πιο αργή απ’ ότι σε
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου αυξάνεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο
αλλά το επίπεδο δεξιοτήτων παραμένει χαμηλό. Ωστόσο, ο αριθμός των πτυχιούχων θετικών επιστημών και
τεχνολογίας είναι σχετικά υψηλός, γεγονός που αποτελεί καλό οιωνό για το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας.
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Στην παρούσα μελέτη διαπιστώνεται ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντική
οικονομική προσδιοριστική παράμετρο

στην ελληνική οικονομία. Η αυξημένη ψηφιακή καινοτομία

δημιουργεί προστιθέμενη αξία και νέες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και την κυβέρνηση. Η υιοθέτηση και
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τον
δημόσιο τομέα θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση πόρων, στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και τελικά στη
δημιουργία των συνθηκών για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η
συνεχής ανάπτυξη της ταχύτητας του διαδικτύου στην Ελλάδα θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για
ψηφιακές υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξουν την
απασχόληση. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή, λόγω και της ιδιομορφίας της Ελλάδος, θα πρέπει να δοθεί στη
διείσδυση του διαδικτύου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μη- αστικές περιοχές. Σε αυτήν την
κατεύθυνση προγράμματα όπως το “Rural Βroadband” προσπαθεί να προωθήσει τα οφέλη του γρήγορου
διαδικτύου σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές.
Για την καλύτερη αποτύπωση των επιδράσεων της ευρυζωνικότητας στις επιχειρήσεις και των
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα διενεργήθηκε έρευνα μέσω
ερωτηματολογίων. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ συγκέντρωσε 153
ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Με αυτό τον τρόπο προέκυψε ένα αστάθμητο
δείγμα με την έννοια ότι δεν έγινε προσαρμογή των ποιοτικών δεδομένων του δείγματος όσων έλαβαν
μέρος στην έρευνα με τα πραγματικά δεδομένα του πληθυσμού.
Τα κύρια ευρήματα των 153 ερωτηματολογίων συνοψίζονται παρακάτω :
1) Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μόνο μερικώς ικανοποιημένες από την ταχύτητα του διαδικτύου.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιχειρήσεις εντάσεως τεχνολογίας όπου το ποσοστό ικανοποίησης
από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανέρχεται μόνο στο 40%.
2) Πολύ υψηλό είναι το ποσοστό αρνητικής εκτίμησης για την ποιότητα των υπηρεσιών του διαδικτύου
στο άμεσο μέλλον (2 έτη) για την πλειοψηφία των εταιριών του δείγματος. Η τρέχουσα ταχύτητα του
διαδικτύου δεν θα είναι ικανοποιητική για τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων
3) Η πρόσβαση σε Νέας Γενιάς Υπηρεσίες του Διαδικτύου (NGA) θα ωθήσει τις εταιρείες στην
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
4) Σύμφωνα με τα δεδομένα

ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων ανά κλάδο θεωρεί την

παρεχόμενη υπηρεσία ως υψηλού κόστους ενώ και η ποιότητα αυτής της υπηρεσίας είναι
χαμηλότερη σε σχέση με το κόστος που επιβαρύνει για την χρησιμοποίηση της, τις εταιρίες. Εξίσου
σημαντικό μειονέκτημα είναι και το πρόβλημα σταθερότητας της σύνδεσης.
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5) Παρατηρείται

ότι καθώς αυξάνεται ο κύκλος εργασιών αυξάνεται και το κόστος που είναι

διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να αναλάβουν για την απόκτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών.
6) Η επιθυμητή ταχύτητα του Διαδικτύου συνεχώς αυξάνει για τις επιχειρήσεις και είναι εξαρτώμενη
από τον τζίρο αλλά και την γεωγραφική της θέση
7) Διαπιστώνεται ότι οι ταχύτητες λήψης και αποστολής για τις επιχειρήσεις είναι πολύ χαμηλές
(ιδιαίτερα αποστολής) και εξαρτώνται και από την γεωγραφική της θέση
8) Τα οφέλη από την ευρυζωνική σύνδεση για τις επιχειρήσεις αφορούν σε:
I.

Αυξανόμενο κύκλο εργασιών,

II.

πρόσβαση σε νέες αγορές,

III.

Νέες βελτιωμένες υπηρεσίες

IV.

Πλήρης Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

9) Τέλος, η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου στο μέλλον θεωρείται δεδομένη
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής
τόσο γιατί αποτελεί μια «ανοικτή πύλη» σε πληροφορίες πάνω στις οποίες στηρίζεται το σύνολο των
δραστηριοτήτων μιας οικονομίας όσο και γιατί περιορίζει σημαντικά το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων.
Επιπρόσθετα, οι μαθησιακές γνώσεις που απαιτούνται για την χρήση του δεν αποκλείουν από αυτή το
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού μιας σύγχρονης κοινωνίας ενώ παράλληλα συμβάλλει στην διεύρυνση
των μαθησιακών δεξιοτήτων των χρηστών. Για παράδειγμα ένας ερευνητής ο οποίος θέλει να εξοικειωθεί με
την χρήση ενός νέου στατιστικού προγράμματος μέσω YouTube μπορεί να παρακολουθήσει
βιντεοσκοπημένες εφαρμογές.

Η χρήση του διαδικτύου ως «πληροφοριακός κόμβος», συμβάλλει στον περιορισμό της
ασυμμετρίας που χαρακτηρίζει την διασπορά της πληροφόρησης
Η χρήση του διαδικτύου ως «πληροφοριακός κόμβος» συμβάλλει στον περιορισμό της ασυμμετρίας που
χαρακτηρίζει την διασπορά της πληροφόρησης. Για παράδειγμα υποθέτουμε ότι μια επιχείρηση έχει εκδώσει
φυλλάδιο με προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαθέτει και το οποίο έχει διανεμηθεί στους
καταναλωτές. Είναι πιθανό τη χρονική στιγμή που το φυλλάδιο θα βρεθεί στην κατοχή κάποιου νοικοκυριού
οι προσφορές αυτές να έχουν επικαιροποιηθεί ή ορισμένες κατηγορίες αποθεμάτων σε προσφορά να έχουν
εξαντληθεί. Η νέα αυτή πληροφόρηση είναι διαθέσιμή εφόσον η επιχείρηση διατηρεί ιστότοπο και τα μέλη
ενός νοικοκυριού έχουν πρόσβαση στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα λαμβάνοντας έτσι άμεση και έγκυρη
πληροφόρηση. Από το συγκεκριμένο παράδειγμα προκύπτει ότι τόσο η επιχείρηση όσα και οι πελάτες της
μέσω του διαδικτύου ανταλλάσουν χρήσιμες πληροφορίες και επιτυγχάνουν τους οικονομικούς τους
στόχους. Η επιχείρηση διευρύνει το πελατολόγιο της και οι καταναλωτές έχουν άμεση και γρήγορη
πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Πέραν όμως του ζητήματος της διάχυσης και της διασποράς
σημαντικός είναι και ο παράγων της ταχύτητας του διαδικτύου καθώς καθορίζει την ποιότητα, τον όγκο και
την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από το 1985 όταν δημιουργήθηκε επίσημα ο πρώτος διαδικτυακός τόπος μέχρι σήμερα παρατηρείται μια
εκθετική εξάπλωση του διαδικτύου. Σήμερα με βάση τις επίσημες στατιστικές περισσότεροι από 3 δισ.
χρήστες του διαδικτύου καταγράφονται επίσημα.
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Πιο πολύ χρήστες και πιο γρήγορες συνδέσεις
Η διευρυνόμενη συμμετοχή του διαδικτύου στην διαμόρφωση του ΑΕΠ μπορεί να αξιολογηθεί

αν

αναφερθεί ότι το 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο η συνολική συμμετοχή του διαδικτύου ήταν μεγαλύτερη από
αυτή του τομέα κατασκευών ενώ στις ΗΠΑ μεγαλύτερη από την συμμετοχή του δημόσιου τομέα. Σήμερα η
μεγέθυνση της χρήσης του διαδικτύου χαρακτηρίζεται από μια φράση «πιο πολύ χρήστες και πιο γρήγορες
συνδέσεις».
Η κατανάλωση και οι δράσεις της κοινωνικής οικονομίας αποτελούν τις κύριες ατμομηχανές του διαδικτύου.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ν. Κορέα και οι ΗΠΑ είναι οι χώρες με την μεγαλύτερη
συμμετοχή του διαδικτύου στην διαμόρφωση του ΑΕΠ. Το ποσοστό σ’ αυτές τις χώρες ανέρχεται περίπου
στο 6% ενώ ο μέσος όρος στις χώρες του G-20 ανέρχεται στο 5,3% Σύμφωνα με μελέτη της

Boston

Consulting Group (2016) για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 23% των πωλήσεων πραγματοποιείται
μέσω του διαδικτύου.
Εστιάζοντας στους τρεις βασικούς πυλώνες του κυκλώματος μιας οικονομίας (Κράτος, Επιχειρήσεις,
Νοικοκυριά) είναι ορατή η ποικιλομορφία των ωφελειών από την χρήση του διαδικτύου. Ειδικότερα το
κράτος μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του περιορίζει σημαντικά τόσο το οικονομικό κόστος όσο
και το κόστος ευκαιρίας, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται με αποτέλεσμα την ενίσχυση της
οργανωτικής και επιχειρησιακής δυναμικής των υποδομών του. Οι επιχειρήσεις έχουν εξίσου σημαντικά
οικονομικά οφέλη ενώ η

αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους συμβάλει στην βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας τους και της αποδοτικότητας τους.

Τέλος, τα νοικοκυριά διαχειρίζονται

αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό τους, χρησιμοποιώντας της υπηρεσίες του διαδικτύου, καθώς
αντλούν πληροφορίες οι οποίες τους επιτρέπουν με βάση το ακολουθούμενο πρότυπο κατανάλωσης να
μεγιστοποιούν την χρησιμότητα του εισοδήματος τους.

Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται η συμβολή του διαδικτύου στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην
οικονομική μεγέθυνση. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην επίδραση που έχει η αύξηση της διάχυσης και της
ταχύτητας του διαδικτύου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην Απασχόληση και στις Επιχειρήσεις. Μέσα
από την μελέτη αυτή αξιολογείται η σημασία των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες με αιχμή το διαδίκτυο,
καθώς και στα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων σε τρία βασικά μεγέθη (ΑΕΠ, Απασχόληση,
Παραγωγικότητα) τα οποία αποτελούν το τρίπτυχο για την δημιουργία συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης.

Δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών που χαρακτηρίζουν την ελληνική οικονομία λόγω των
διαχρονικών μακροοικονομικών στρεβλώσεων και της κρίσης χρέους ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής η οποία
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θα οδηγήσει την Χώρα σε έξοδο από την κρίση και σε πορεία ανάκαμψης περνά μέσα από τις επενδύσεις σε
κλάδους και τομείς όπου η χώρα μπορεί να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η επένδυση στο
διαδίκτυο με βάση τα όσα ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω ίσως να αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την επιτυχία
μιας πολιτικής ανάκαμψης της οικονομίας.

(I) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών όπως ο Atkinson et al. (2009), Gruber et al. (2014), εστιάζουν στην
συμβολή της επέκτασης του διαδικτύου αλλά και της ποιοτικής αναβάθμισής του μέσα από την αύξηση της
ταχύτητας του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Σε ότι αφορά τις χώρες του ΟΟΣΑ οι Czernich et al.
(2009,2011)1 χρησιμοποιώντας δείγμα 25 χωρών για την περίοδο 1996-2007 διαπίστωσαν ότι μια αύξηση
κατά 10% της διάχυσης της χρήσης του διαδικτύου αυξάνει το κατά κεφαλή ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ από
0,9% έως 1,5%. Αντίστοιχη μελέτη από τον Κουτρουμπή (2009)2 για την περίοδο 2002-2007 για 22 οικονομίες
του ΟΟΣΑ έδειξε ότι μια αντίστοιχη αύξηση της διάχυσης του διαδικτύου κατά 10% οδηγεί σε μια αύξηση
του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά 0,25%. Οι Qiang et al. (2009)3 χρησιμοποιώντας δεδομένα από 66
χώρες με υψηλό ΑΕΠ και για την περίοδο 1980-2002 για το ίδιο ποσοστό διάχυσης (10%) διαπίστωσαν μια
αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ 1,21%, ενώ σε οικονομίες με μέσο και χαμηλό ΑΕΠ για την ίδια
περίοδο (1980-2002) και με ποσοστό διάχυσης 10% παρατηρήθηκε μια αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης του
ΑΕΠ 1,38%. Στη δεύτερη περίπτωση οι Qiang et al. (2009) χρησιμοποίησαν δεδομένα από 120 χώρες.

Πολλαπλασιαστικά οφέλη της διασποράς του διαδικτύου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2011 από την εταιρία Ericsson σε συνεργασία με τον A.D.Little
και το Chalmers University of Technology επιβεβαιώνει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη της διασποράς του
διαδικτύου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε δεδομένα από 33 οικονομίες του
ΟΟΣΑ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και ένα από τα σημαντικά ευρήματα της είναι ότι τα
πολλαπλασιαστικά οφέλη της διάχυσης του διαδικτύου στην οικονομία εξαρτώνται από την ικανότητα των
αγορών να υιοθετούν νέες τεχνολογίες. Τα οφέλη αυτά ενισχύονται ακόμη περισσότερο όταν η αγορά
εργασίας χαρακτηρίζεται ως ανταγωνιστική και ευέλικτη.

1

Czernich, N., Falck, O., Kretschmer, T. and Woessman, l. (2009) Broadband infrastructure and economic growth, CESIFO

2

Koutroumpis, P. (2009) The economic impact of broadband and Growth: A simultaneous approach

3

Qiang, C and Rossotto,C. (2009) Economic Impacts of Broadband
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Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των παραπάνω ερευνών στην μέτρηση του αντίκτυπου από
την διάχυση του διαδικτύου μπορούν να αποδοθούν σε παράγοντες όπως το επίπεδο ωριμότητας της
οικονομίας ως προς την υιοθετούμενη τεχνολογία, οι διαφορετικές χρονοσειρές πάνω στις οποίες
στηρίχθηκε η εκάστοτε ανάλυση αλλά και η διαφοροποίηση στο μέγεθος του δείγματος. Στον Πίνακα 1
παραθέτουμε μια σύνοψη των συμπερασμάτων της βασικής βιβλιογραφίας.

Η αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου αποτελεί μια σημαντική παράμετρο με θετικό
αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη
Η αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου αποτελεί μια σημαντική παράμετρο με θετικό αντίκτυπο στα
οικονομικά μεγέθη που εξετάζουμε. Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας και
του Ινστιτούτου διαχείρισης καινοτομίας και τεχνολογίας (EIB,IMIT 2014) επιβεβαιώνεται η θετική επίδραση
στο ΑΕΠ. Από την έως σήμερα εμπειρική ανάλυση και τα παραχθέντα ευρήματα η επίδραση αυτή είναι
ισχυρότερη σε οικονομίες με χαμηλό εισόδημα σε σχέση με οικονομίες που διαθέτουν υψηλό εισόδημα.

Πίνακας 1. Πολλαπλασιαστικά οφέλη της ανάπτυξης του διαδικτύου στο ΑΕΠ
ΧΩΡΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - ΙΔΡΥΜΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

48 Πολιτείες για την
περίοδο 2003 - 2005

ΗΠΑ

Crandall et al. (2007) Brookings Institusion
Thompson and
Garbacz(2008) - Ohio
University

Czernich et al.(2009) University of Munich

25 χώρες για την
περίοδο 1996-2007

Koutroumpis (2009) Imperial college

2002-2007

Όχι στατιστικά σημαντικά
αποτελέσματα
10% αύξηση της διάχυσης
οδηγεί σε 3,6% αύξηση της
αποτελεσματικότητας
10% αύξηση της διάχυσης
οδηγεί σε αύξηση του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ από 1,9%1,5%
10% αύξηση της διάχυσης
οδηγεί σε αύξηση του
ρυθμού μεγένθυσης του
ΑΕΠ κατά 25%

1980-2002 (66 χώρες)

10% αύξηση της διάχυσης
οδηγεί σε αύξηση ρυθμού
ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά
1,21%

1980-2002 (120
χώρες)

10% αύξηση της διάχυσης
οδηγεί σε αύξηση ρυθμού
ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά
1,38%

ΟΟΣΑ
Οικονομίες
με υψηλό
εισόδημα
Οικονομίες
με χαμηλό
και μεσαίο
εισόδημα

Qiang et al. (2009) –
Παγκόσμια τράπεζα

Qiang et al. (2009) –
Παγκόσμια τράπεζα

46 Πολιτείες για την
περίοδο 2003 - 2005

Στο ίδιο ερευνητικό πλαίσιο ένας σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών ερευνών εστιάζουν στον τρόπο με τον
οποίο η διάχυση του διαδικτύου έχει ως τελική κατάληξη την αύξηση του ΑΕΠ. Ειδικότερα οι Freund and
8

Weinhold (2004) υποστηρίζουν η επίδραση του διαδικτύου στο ΑΕΠ πραγματοποιείται κυρίως μέσω του
εξωτερικού εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων και ότι μια αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων στην
αύξηση των φιλοξενούμενων σελίδων σε μια χώρα οδηγεί σε αύξηση περίπου 0,2 ποσοστιαίων μονάδων των
εξαγωγών. Ως προς το τελευταίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση καθώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις
καλύπτουν τα κενά της εγχώριας αποταμίευσης στην διαδικασία χρηματοδότησης επενδυτικών
προγραμμάτων.
Οι Choi and Yi (2009) χρησιμοποιώντας δεδομένα από 207 χώρες για την περίοδο 1991-2000 διερεύνησαν
την επίδραση μιας ομάδας μεταβλητών στον ρυθμό μεγέθυνσης του κατά κεφαλή εισοδήματος. Σ’ αυτή την
μελέτη η δεύτερη στατιστικά σημαντικότερη μεταβλητή ήταν η διάχυση του διαδικτύου4. Σύμφωνα με την
έρευνα μια αύξηση της χρήσης του διαδικτύου κατά 1% οδηγεί σε μια αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης του
ΑΕΠ κατά 0,057%.

Δείκτης αξιολόγησης ο οποίος ονομάστηκε Connectivity Scorecard και βασίζεται στην αύξηση
της παραγωγικότητας
Η Berkeley Research Group(2011)5 επιχείρησε να εκτιμήσει τη συμβολή της διασποράς του διαδικτύου στην
αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ

ορίζοντας ένα δείκτη αξιολόγησης ο οποίος ονομάστηκε

Connectivity Scorecard και βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας. Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στην
ικανότητα της συνδεσιμότητας να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ιδίως μέσω της βελτίωσης της
παραγωγικότητας που θεωρείται ευρέως ότι είναι το κλειδί για τη βιώσιμη οικονομική ευημερία. Η έννοια
της "χρήσιμης συνδεσιμότητας" είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο μια προσπάθεια να αναγνωριστεί ότι η
οικονομική αξία που παράγεται από τη συνδεσιμότητα δεν εξαρτάται μόνο από συμβατικά μέτρα όπως οι
ευρυζωνικές γραμμές ή οι συνδεδεμένοι υπολογιστές, αλλά και από το ποιος χρησιμοποιεί αυτές τις γραμμές
- επιχειρήσεις ή καταναλωτές - και πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γραμμές

4

Η μέτρηση της βασίστηκε στο λόγο (χρήστες διαδικτύου/σύνολο πληθυσμού).

5

Amiri, S., Reif,B (2013). “Internet Penetration and its Correlation to Gross Domestic Product: An Analysis of the Nordic Countries”.
International Journal of Business, Humanities and Technology, 3(2), pp 50-60.
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Σύμφωνα με τον δείκτη αυτό στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η κατάταξη δέκα αναπτυγμένων χώρων.

Πίνακας 2
Θέση Κατάταξης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Berkeley Research Group 2011
Χώρα
Τελικό Σκορ
Σουηδία
7,84
ΗΠΑ
7,82
Δανία
7,47
Ολλανδία
7,45
Νορβηγία
7,09
Ηνωμένο Βασίλειο
7,06
Αυστραλία
6,93
Καναδάς
6,88
Φιλανδία
6,78
Συγκαπούρη
6,4

Κατά την McKinsey (2011) η αξία των υπηρεσιών για τους φορείς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα
ανέρχεται σε ετήσια βάση παγκοσμίως σε 780 δις δολάρια, ενώ το 69,2% αυτού συνεισφέρει απευθείας στο
ΑΕΠ. Αν και η Ελλάδα φαίνεται στην Ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάταξη να κατέχει χαμηλή θέση ως προς
τον συγκεκριμένο ζήτημα δηλαδή τη διάχυση στο διαδίκτυο τα οικονομικά οφέλη από αύξηση της χρήσης
του διαδικτύου αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικά και άμεσα. Ως προς το τελευταίο οι παραπάνω
μελέτες έχουν δείξει ότι εάν σε ένα έτος έχουμε μια αύξηση της διασποράς του διαδικτύου τα οφέλη από
την εξέλιξη αυτή θα εμφανισθούν το αργότερο εντός της επόμενης διετίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι η αύξηση της διάχυσης του διαδικτύου βελτιώνει το δείκτη καινοτομίας δημιουργούνται
νέες υπηρεσίες και προϊόντα ενώ επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών
μέσα από την αύξηση των εσόδων. Επίσης, ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και αυξάνεται η
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεδομένου ότι η χρήση υψηλής τεχνολογίας μειώνει σημαντικά το κόστος
και αυξάνει την απόδοση των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής. Εάν σε ένα έτος έχουμε μια
αύξηση της διασποράς διάχυσης του διαδικτύου τα οφέλη από την εξέλιξη αυτή θα εμφανισθούν το
αργότερο εντός της επόμενης διετίας.

(II) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η πρόσφατη οικονομική κρίση είχε σαν αποτέλεσμα σε διεθνές επίπεδο την χάραξη μιας νέας στρατηγικής
για την ενίσχυση της απασχόλησης όπου βασικός άξονας αυτής αποτελεί η αύξηση της χρήσης του
διαδικτύου. Σύμφωνα με έκθεση της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2015)6 για θέματα διαδικτύου και
σύγχρονων τεχνολογιών, η οποία βασίζεται σε ευρήματα έξι ερευνών προκύπτει ότι για κάθε 1 δις ευρώ που

6

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (authors: Ivette Oomens, Filippo Munisteri), Brussels.
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επενδύεται στην ανάπτυξη του διαδικτύου δημιουργούνται κατά μέσο όρο 9.320 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα
με την ίδια έκθεση η διάχυση του διαδικτύου επιδρά στην απασχόληση σε τρία επίπεδα:


στην άμεση απασχόληση,



στην έμμεση και



στην προτρεπόμενη απασχόληση (πρόσθετη απασχόληση που προκαλείται από τις δαπάνες
των νοικοκυριών βάσει του εισοδήματος που προκύπτει από τις άμεσες και έμμεσες
επιπτώσεις)

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα σημαντικά ευρήματα από την μελέτη των Katz and Suter (2009) οποίοι
θεωρούν ότι η σχέση ευρυζωνικότητας7 και δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι μη γραμμική. Είναι
σημαντικό ότι εντοπίζουν μια

καμπύλη U βάση της οποίας, ο αντίκτυπος και οι επιδράσεις

της

ευρυζωνικότητας στην απασχόληση καθίσταται σημαντικός μόνο μετά από ένα ορισμένο επίπεδο
ευρυζωνικής διασποράς. Ο Katz και ο Suter (2009) εξηγούν το γεγονός αυτό δηλώνοντας ότι η
ευρυζωνικότητα θα υιοθετηθεί πρώτα από εκείνους που αποκομίζουν το μεγαλύτερο όφελος από αυτό ενώ
όσοι την υιοθετούν μεταγενέστερα θα αποκομίσουν λιγότερα οφέλη.
Διάγραμμα 1: Απασχόληση και Ευρυζωνικότητα

απασχόληση

Ευρυζωνικότητα

Η ισχύς της σχέσης σε αυτή την περίπτωση είναι υψηλότερη όταν η τεχνολογία έχει επιτύχει ένα υψηλό
επίπεδο εξέλιξης αλλά πριν φτάσει στον κορεσμό. Αυτό το υψηλό επίπεδο εξέλιξης συνδέεται γενικά με τα
επίπεδα διάχυσης των βιομηχανικών χωρών με αποτέλεσμα την αύξηση των αποδόσεων της ανάπτυξης. Μια
7

Με τον όρο ευρυζωνικότητα ορίζεται η υποδομή σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χαρακτηρίζονται από αδιάλειπτη

σύνδεση, υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος .
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επίδραση αυτής της καμπύλης U είναι ότι πέραν ενός ορισμένου επιπέδου διάχυσης η επίδραση της
ευρυζωνικότητας στην απασχόληση θα τείνει να απολέσει τη δύναμή της. Τα οφέλη παραγωγικότητας θα
οδηγήσουν τότε σε μείωση της απασχόλησης λόγω της υποκατάστασης κεφαλαίου-εργασίας. Ωστόσο

στη

μελέτη τους υποστηρίζουν ότι η επιτάχυνση της καινοτομίας και η αύξηση της διάχυσης της
ευρυζωνικότητας συμβάλλουν θετικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με μελέτη του American Recovery and Reinvestment Act (2009) η επένδυση σε τεχνολογίες που
συνδέονται με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μπορούν να οδηγήσουν στην δημιουργία 127.800 θέσεων
εργασίας σε βάθος τετραετίας. Ειδικότερα η ανάλυση έδειξε ότι μια επένδυση 6,4 δις δολαρίων μπορεί να
οδηγήσει στην δημιουργία 37.283 άμεσων θέσεων εργασίας σε μια περίοδο τεσσάρων ετών. Τα
πολλαπλασιαστικά οφέλη στην απασχόληση από την διάχυση του διαδικτύου υπολογίζονται με βάση ένα
έναν πολλαπλασιαστή ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως:

Οι Katz et al (2009) χρησιμοποιώντας δεδομένα από την αμερικανική οικονομία και με βάση τον παραπάνω
τύπο υπολόγισαν την τιμή του πολλαπλασιαστή στο 1,87. Ο υπολογισμός του βασίζεται στα οφέλη της
διασποράς του διαδικτύου στην έμμεση και άμεση εργασία. Με βάση τα ευρήματα της μελέτης τους μια
επένδυση 6,4 δισ. δολ. περίπου οδηγεί στην δημιουργία 68.329 θέσεων εργασίας. Κάνοντας διάκριση σε
έμμεση και άμεση εργασία, στον Πίνακα 3 εμφανίζονται τόσο οι κλάδοι οι οποίοι ωφελούνται , όσο και ο
αριθμός θέσεων εργασίας ανά κλάδο.
Πίνακας 3. Επιδράσεις στην Απασχόληση (ΗΠΑ)
Άμεση Εργασία
Θέσεις
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
4.242
Κατασκευές
26.218
Τηλεπικοινωνίες
6.823
Σύνολο
37.283
Έμμεση Εργασία
Κλάδος Διανομών
Διάφοροι κλάδοι /εκτός υπηρεσιών
Μεταφορές
Ηλεκτρονική Μηχανική
Μεταλλουργία
Άλλοι κλάδοι
Σύνολο
Πηγή: Katz et al. (2009a).

Θέσεις
9.167
8.841
1.536
959
1.839
8.704
31.046

12

Σύμφωνα με την μελέτη των Katz et al. (2009a) προκύπτει ότι ένας ρυθμός διάχυσης του διαδικτύου από 6%
- 9% σε βάθος τετραετίας μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία 378.000 θέσεων εργασίας. Σε
μακροοικονομικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι η οικονομία τείνει προς το επίπεδο πλήρους απασχόλησης με
αύξηση του παραγόμενου προϊόντος.

Στον Πίνακα 3 συνοψίζουμε τις επιδράσεις της διάχυσης του διαδικτύου στην απασχόληση με βάση την
σχετική βιβλιογραφία παραθέτοντας και την αντίστοιχη επενδυτική δαπάνη.

Πίνακας 3. Πολλαπλασιαστικά οφέλη της ανάπτυξης του διαδικτύου στην απασχόληση
ΧΩΡΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - ΙΔΡΥΜΑ

Crandall et al. (2003) Brookings institution

ΣΚΟΠΟΣ
Η επίδραση της
επένδυσης στη
διάχυση του
διαδικτύου

Η επίδραση της
επένδυσης στη
διάχυση του
Atkinson et al.(2009) -ITIF διαδικτύου
ΗΠΑ
Η επίδραση της
επένδυσης 13
Δις Ελβετικών
Φράγκωνστη
διάχυση του
Katz et al.(2008) - CITI
διαδικτύου
ΕΛΒΕΤΙΑ
Η επίδραση της
επένδυσης 7,5
δις $ στη
διάχυση του
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Liebenau et al. (2009) - LSE διαδικτύου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Δημιουργία σε ετήσια βάση
140.000 θέσεων εργασίας σε
ορίζοντα δεκαετίας

Δημιουργία σε ετήσια βάση
180.000 θέσεων εργασίας

114.000 θέσεις εργασίας σε
ορίζοντα τετραετίας

211.000 θέσεις εργασίας σε
ετήσια βάση

Σύμφωνα με τους Fornefeld et al (2008), η ευρυζωνικότητα επηρεάζει την απασχόληση με τρεις τρόπους: Ο
πρώτος αναφέρεται στην εισαγωγή νέων εφαρμογών και υπηρεσιών με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της
καινοτομίας. Ο δεύτερος αναφέρεται στην δυνατότητα που προσφέρουν οι ευρυζωνικές συνδέσεις για
αύξηση της παραγωγικότητας ενώ ο τρίτος αναφέρεται στην δυνατότητα επεξεργασίας πληροφοριών και
παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως, γεγονός που καθιστά δυνατή την προσέλκυση θέσεων εργασίας από
άλλες περιοχές ενισχύοντας έτσι την κινητικότητα της εργασίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει επίσης ότι η υιοθέτηση υψηλού επιπέδου τεχνολογίας η οποία αποτελεί την
βασική προϋπόθεση για την επιτυχή διάχυση του διαδικτύου, συμβάλλει στην βελτίωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού καθώς οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως
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αποτέλεσμα της διάχυσης απαιτούν υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης περιορίζοντας την
ανειδίκευτη εργασία.
Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα8 η οποία διεξήχθη στη Νορβηγία προέκυψε ότι η διάχυση του διαδικτύου
αύξησε σε σημαντικό βαθμό την παραγωγικότητα του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε τομείς
διαφόρων επιστημών, τεχνολογίας και μηχανικής ενώ η παραγωγικότητα του ανειδίκευτου εργατικού
δυναμικού διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Συνεπώς αξιολογώντας τα ευρήματα της έρευνας γίνεται
κατανοητό ότι ο θετικός αντίκτυπος της διασποράς του διαδικτύου στην απασχόληση υφίσταται και είναι
σημαντικός εφόσον το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό μπορεί να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της τεχνολογίας
χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τα μέσα που προσφέρονται από αυτή. Αντίστοιχη μελέτη στην Νέα
Ζηλανδία9 έδειξε το θετικό αντίκτυπο από την αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου στην παραγωγικότητα
της εργασίας.

O θετικός αντίκτυπος της διασποράς του διαδικτύου στην απασχόληση υφίσταται και είναι
σημαντικός
Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ παρατηρείται μια μεγάλη αναδιάρθρωση στο χώρο
της εργασίας. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης σε συνδυασμό με την μερική απασχόληση και την
κινητικότητα της εργασίας διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αγορά εργασίας. Σε μία κοινωνική
οικονομία όπου η εύρεση

μόνιμης εργασίας που μπορεί να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο

διαβίωσης φθίνει με ραγδαίους ρυθμούς οι εργαζόμενοι χρειάζονται την καλύτερη ενημέρωση. Η καλύτερη
διασπορά της πληροφόρησης, η εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και η γρήγορη
επεξεργασία δεδομένων μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για τον εργαζόμενο αλλά και την
επιχείρηση. Τα οφέλη αυτής της εξέλιξης οδηγούν στη μείωση της ανεργίας τριβής στην καλύτερη κατανομή
πόρων καθώς και στη μείωση τους κόστους συναλλαγής. Όλη αυτή η τεχνολογική ώθηση μετατρέπεται σε
αύξηση των θέσεων εργασίας10. Ο Wehmeier11 για λογαριασμό της Atomico υπολογίζει ότι η Ευρώπη
διαθέτει σήμερα 4,6 εκατομμύρια προγραμματιστές υπολογιστών κατά μισό εκατομμύριο παραπάνω από τα
4,1 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στοιχεία από τη LinkedIn δείχνουν ότι οι εταιρείες τεχνολογίας

8

Akerman, A., Gaarder, I. and Mongstad M. (2013) The skill complementarity of broadband internet, iza, volume 7762

9

Grimes, Ren and Stevens (2009).

10

Echikson William (2017), The internet and jobs, A giant opportunity for Europe, CEPS, No38/2017

11

Wehmeier, Tom (2016), “The State of European Tech”, Research Report, Atomico.
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δημιούργησαν δύο φορές περισσότερες θέσεις εργασίας το 2016 σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας για τη δημιουργία ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας προέρχεται από εφαρμογές
που εκτελούνται σε κινητές και κοινωνικές πλατφόρμες. Στην έκθεσή του για τις νέες εφαρμογές, ο Mike
Mandel (2016e)12 υπολογίζει 1,64 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης που οφείλονται στην δημιουργία
εφαρμογών από τον Ιανουάριο του 2016 στην Ευρώπη. Ο αντίστοιχος αριθμός στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι
1,66 εκατομμύρια θέσεις εργασίας περίπου ίδιος με αυτόν της Ευρώπης. Από τα αποτελέσματα αυτά
προκύπτει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες κατάφεραν να επωφεληθούν από την παγκόσμια ανάπτυξη των
εφαρμογών.
Οι David Card13 και Mark Mulligan (Gigacom Research 2014) υπολογίζουν ότι οι Ευρωπαίοι προγραμματιστές
εισέπραξαν έσοδα ύψους 17,5 δισ. Ευρώ το 2013 και προέβλεψαν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σε € 63
δισ. το 2018. Το εργατικό δυναμικό της ΕΕ για την ανάπτυξη εφαρμογών θα αυξηθεί από ένα εκατομμύριο
2013 έως 2,8 εκατομμύρια το 2018. Το πρόσθετο προσωπικό υποστήριξης και εμπορίας έχει ως αποτέλεσμα
το σύνολο των θέσεων απασχόλησης στη δημιουργία εφαρμογών 1,8 εκατομμύρια το 2013 και να αυξηθεί
σε 4,8 εκατομμύρια το 2018.

Πόσο σημαντική είναι αυτή η δημιουργία θέσεων εργασίας; Για να κατανοήσουμε το μέγεθος των
εφαρμογών ο Mandel σημειώνει ότι η Γαλλία διαθέτει 229.000 θέσεις απασχόλησης στην ανάπτυξη
εφαρμογών, μέγεθος αρκετά παραπλήσιο με τις 289.000 καθαρές νέες θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν στη χώρα μεταξύ 2007 και 2015. Ο Mandel υπολόγισε την ένταση των εφαρμογών, δηλαδή
των αριθμό θέσεων απασχόλησης σε εφαρμογές και start-up ως ποσοστό όλων των θέσεων εργασίας. Οι
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μέση ένταση εφαρμογών 1,1% ενώ η Ευρώπη 0,84%. Συγκριτικά η Φινλανδία έχει
κορυφαία θέση με ένταση εφαρμογών 2,2% και η Ελλάδα την τελευταία με 0,2% και περίπου 8000 θέσεις
εργασίας σε αυτόν τον νέο κλάδο.

12

Mandel, Michael (2016e), App Economy Jobs in Europe, Progressive Policy Institute, Washington, DC

13

Card, David and Mark Mulligan (2014), Gigacom Research, Sizing the EU App Economy.
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Οι εφαρμογές που παρέχονται από το Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις μικρές
επιχειρήσεις και τις αγροτικές κοινότητες
Οι εφαρμογές που παρέχονται από το Διαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις μικρές επιχειρήσεις και
τις αγροτικές κοινότητες επειδή έχουν καταστεί καίριες πλατφόρμες καινοτομίας στην υγειονομική
περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην επιχειρηματικότητα και στις επικοινωνίες. Η ευρυζωνική καθολική
υπηρεσία υψηλής ταχύτητας διευκολύνει την παραγωγικότητα και παράγει ισχυρές, νέες, αποδοτικότερες
επιχειρήσεις και οικονομίες κλίμακας.
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι λόγοι για τους οποίους είναι εφικτό να δημιουργούνται αύξουσες οικονομίες
κλίμακας στην παραγωγή με τη διάχυση της ευρυζωνικότητας είναι αρκετοί. Σε μελέτη τους οι Glass και
Stefanova (2012)14, χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σύνολο δεδομένων μελέτησαν τη δημιουργία-λειτουργία
οικονομίας κλίμακας σε αγροτικές περιοχές της Αμερικής και διαπίστωσαν σημαντικές οικονομίες κλίμακας
σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς όπως μετράται από τον αριθμό των ευρυζωνικών γραμμών και τη μέση
ταχύτητα λήψης. Αυτές οι οικονομίες κλίμακας σε αγροτικές περιοχές της Αμερικής δείχνουν ότι η
συνεργασία μεταξύ των αγροτικών επιχειρήσεων μπορεί να είναι επωφελής. Οι υψηλότερες οικονομίες
κλίμακας, σε συνδυασμό με τη μέση ταχύτητα και σε σύγκριση με τον αριθμό των διαδικτυακών γραμμών
υποδεικνύουν ότι οι αναβαθμίσεις των ήδη υφιστάμενων διαδικτυακών γραμμών και υπηρεσιών είναι
φθηνότερες από την προσθήκη νέων πελατών στο δίκτυο, καθώς και ότι τα αποτελέσματα θα είναι
γρηγορότερα ορατά.

(ΙΙΙ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ KAI ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η κατανόηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων που έχει η διασπορά του διαδικτύου στην
αποδοτικότητα των επιχειρήσεων
Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε την επίδραση της διάχυσης του διαδικτύου στις επιχειρήσεις. Η ανάλυση σε
μικροοικονομικό επίπεδο βοηθά στην κατανόηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων που έχει η διασπορά
του διαδικτύου στην αποδοτικότητα τους. Η έννοια της αποδοτικότητας σε οικονομικό επίπεδο ταυτίζεται με
αυτή της αποτελεσματικότητας δηλαδή αναφέρεται

στην ικανότητα μιας επιχείρησης να μπορεί να

επιτυγχάνει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος. Η αποτελεσματική διαχείριση των
14

Victor Glass · Stela K. Stefanova, Economies of scale for broadband in rural United States (2012)
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διαφόρων κατηγοριών κόστους αποτελεί βασική παράμετρο για την μακροχρόνια βιωσιμότητα μιας
επιχείρησης

ωστόσο η διατήρηση – επέκταση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων προϋποθέτει την

διενέργεια επενδύσεων.
Η στρατηγική που πρέπει να ακολουθείται στο ζήτημα αυτό θέτει ως στόχο την βελτίωση της
παραγωγικότητας μέσα από την υιοθέτηση αποδοτικότερων επιχειρηματικών διαδικασιών. Ουσιαστικά
αναφερόμαστε στην ανάπτυξη καινοτομιών όχι μόνο στο στάδιο της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και
υπηρεσιών αλλά και στον τομέα οργάνωσης των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Η επέκταση των
ευρυζωνικών υπηρεσιών συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Μάλιστα
προγενέστερες έρευνες (Atrostic 2006, Rincon et al. 2006, και Fornsefeld et al. 2008) έχουν δείξει ότι οι
εταιρείες που υιοθετούν διαδικασίες ευρυζωνικών συνδέσεων βελτίωσαν επίσης την παραγωγικότητα της
εργασίας τους κατά μέσο όρο 5% στον τομέα της μεταποίησης, κατά 10% στον τομέα των υπηρεσιών και
κατά 20% στον τομέα της πληροφορικής.

Η αύξηση της διασποράς του διαδικτύου οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων
Μελέτη

των

συγγραφέων Bertschek, Cerquera, and Klein που αφορούσε την γερμανική οικονομία15

απέδειξε τον θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις για την περίοδο 2001- 2003 μέσα από τη δημιουργία και
προώθηση νέων προϊόντων αλλά και την αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας τους. Επίσης
σχετική μελέτη Mun, Chun and Cho που διεξήχθη στην Νοτιοκορεατική οικονομία16 για πάνω από 12000
επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων για την περίοδο 2006-2008 έδειξε ότι η αύξηση της
διάχυσης του διαδικτύου οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων κατά 1,5% και σε
αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης του κύκλου εργασιών κατά 0,6%. Τέλος, οι Waverman et. al. (2005)17
υποστηρίζουν ότι ο αντίκτυπος της ευρυζωνικότητας στην παραγωγικότητα στα αναπτυσσόμενα κράτη
υπολογίζεται στα 0,13%, δηλαδή για κάθε 1% αύξηση της διασποράς της ευρυζωνικότητας η
παραγωγικότητα αυξάνεται κατά 0,13% στις χώρες με υψηλό ή μεσαίο εισοδηματικό αντίκτυπο.

Οι τεχνολογίες του Διαδικτύου έχουν μεγάλες δυνατότητες για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις σε πολλούς
τομείς όπως στην ναυτιλία, στον τουρισμό, στις τηλεπικοινωνίες αλλά και στον τραπεζικό κλάδο. Οι
ευκαιρίες που προσφέρει η υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
15

Bertschek, Cerquera, and Klein (2011), more bits-more bucks? Measuring the impact of Broadband internet on firm performance

16

Mun, Chun and Cho (2014), the effects of internet use on productivity and growth at the firm level

17

Waverman, L., Meschi, M. and Fuss, M. (2005) The impact of telecoms on economic growth in developing ccountries
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υπάρχουσες ανάγκες των πελατών και να προσελκύσουν νέους υποψήφιους πελάτες είναι η κινητήρια
δύναμη των τραπεζών, με στόχο να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους και να μειώσουν τα λειτουργικά
κόστη. Τα κύρια συμπεράσματα των επιστημονικών μελετών δείχνουν ότι οι τράπεζες επεκτείνονται στις
υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να παρακολουθούν τις
τεχνολογικές εξελίξεις και να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος των ηλεκτρονικών τραπεζικών
συναλλαγών. Στις διάφορες κατατάξεις των κρατών-μελών της ΕΕ με βάση τη χρήση ηλεκτρονικών
συναλλαγών (ΙΟΒΕ 2015)18 η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις. Ενδεικτικά με βάση την αξία
συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (ΗΜΠ) ανά κάτοικο η Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα μόνο από
την Κροατία και την Βουλγαρία ενώ σε όρους αριθμού συναλλαγών ανά κάτοικο, η Ελλάδα κατέχει την
τελευταία θέση στην κατάταξη.
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο αντίκτυπος του διαδικτύου στην τουριστική βιομηχανία διότι έχει
φέρει επανάσταση στο τομεακό σύστημα παραγωγής και καινοτομίας. Κατά τη σύγκριση του διαδικτύου με
άλλα τεχνολογικά εργαλεία οι Zott, Amit & Donlevy (2000)19 προσδιόρισαν τρία μοναδικά χαρακτηριστικά
του διαδικτύου:
1. Διαδραστικότητα. Λόγω της φύσης του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο οι σχέσεις μεταξύ οργανισμών
και πελατών γίνονται όλο και πιο διαδραστικές δημιουργώντας νέα παραδείγματα σχεδιασμού προϊόντων
και εξυπηρέτησης πελατών. Για παράδειγμα, συλλέγοντας πληροφορίες πελατών η Amazon.com στέλνει
εξατομικευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους πελάτες της με προσφορές βιβλίων που
σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους. Από την άλλη πλευρά, η Amazon.com σχεδιάζει επίσης να αυξήσει την
αφοσίωση των πελατών στη δημιουργία νέων βιβλίων, συγκεντρώνοντας και αναλύοντας τα σχόλια των
πελατών για το τι θέλουν να διαβάσουν στο μέλλον.
2. Συνδεσιμότητα. Ο ανοικτός και παγκόσμιος χαρακτήρας του διαδικτύου ενθαρρύνει τη δημιουργία μιας
κοινής παγκόσμιας αγοράς. Η ταχεία αύξηση της συνδεσιμότητας δημιουργεί νέους μηχανισμούς
επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ οργανισμών και πελατών, καθώς και σε ομάδες πελατών. Όπως
υπονοεί ο νόμος για τα στοιχεία του εξωτερικού δικτύου η αξία του δικτύου αυξάνεται με αυξανόμενο
αριθμό.
3. Σύγκλιση. Οι ίδιες οι ψηφιακές τεχνολογίες συγκλίνουν κάνοντας το διαδίκτυο πανταχού παρόν. Η
τεχνολογία αναδυόμενου πρωτοκόλλου ασύρματων εφαρμογών (WAP) για παράδειγμα, επιτρέπει την
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ΙΟΒΕ (2015) the electronic means of payment and tax evasion

19

Zott, Amit & Donlevy (2000) Strategies for value creation in e-commerce: best practice in Europe
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πρόσβαση στο κινητό διαδίκτυο. Αναμφίβολα το διαδίκτυο μεταβάλλει βαθιά τη δυναμική της αγοράς και
την οργάνωση της βιομηχανίας του τουρισμού.

Το ευρυζωνικό διαδίκτυο διαδραματίζει διαρκώς σημαντικότερο ρόλο στη στρατηγική και
επιχειρησιακή διαχείριση και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ

Επίσης σε μελέτη των Waema et al. (2013)20 διαπιστώθηκε ότι το ευρυζωνικό διαδίκτυο διαδραματίζει όλο
και σημαντικότερο ρόλο στη στρατηγική και επιχειρησιακή διαχείριση και στις δραστηριότητες μάρκετινγκ
των παραγόντων του τουριστικού τομέα, ιδιαίτερα από την άποψη του ανταγωνισμού. Η μελέτη διαπίστωσε
ότι οι νέες πλατφόρμες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είχαν αντίκτυπο σε όλες τις
δυνάμεις ανταγωνισμού του Porter, με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στους παίκτες στα
διάφορα μέρη της τουριστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, η χρήση κοινωνικών δικτύων, δικτυακών τόπων
και άλλων συστημάτων επιγραμμικών (on-line) κρατήσεων έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία από τους φορείς
στον κλάδο της φιλοξενίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα ξενοδοχεία και άλλες εγκαταστάσεις διαμονής να
αποκόψουν άλλους παίκτες από την αλυσίδα αξίας. Οι ΤΠΕ άλλαξαν ορισμένους ρόλους που διαδραματίζουν
οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Ορισμένες δραστηριότητες όπως οι κρατήσεις
αεροπορικών εταιρειών και οι κρατήσεις ξενοδοχείων μπορούν τώρα να γίνουν απευθείας μέσω του
διαδικτύου. Επιπλέον, οι παίκτες μπορούν να διαφημίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με
μειωμένους συντελεστές σε ένα ευρύτερο κοινό που διαδίδεται σε όλο τον κόσμο.
Στη συνέχεια, σε άρθρο του o Μajumdar (2015)21 αξιολογεί τον αντίκτυπο της υιοθέτησης ευρυζωνικών
υπηρεσιών στα επίπεδα των μισθών και της απασχόλησης μεταξύ των τοπικών εταιρειών ανταλλαγών στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ για την περίοδο 1988 έως 2001. Η ευρυζωνικότητα είναι τεχνολογία
γενικού σκοπού και η υιοθέτησή της και η διάδοσή της επηρεάζουν θετικά τους μισθούς αλλά οδηγούν σε
μείωση της απασχόλησης. Καθώς αυξάνεται η ευρυζωνική διάδοση, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικά
περιθώρια για την επίτευξη αυτού του στόχου, λόγω των χαμηλών επιπέδων ανάπτυξης τόσο μεταξύ των
τοπικών εταιρειών ανταλλαγών που μελετήθηκαν όσο και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών στο σύνολό τους,
ο αντίκτυπος αυτής της διάχυσης στην αύξηση των μισθών στον τομέα είναι αξιοσημείωτος αλλά η μείωση
στην απασχόληση είναι εξίσου ορατή.
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Η διασπορά της ευρυζωνικότητας υποκαθιστά το πλεονέκτημα των αστικών τοποθεσιών
Πρόσφατη μελέτη (Mack E. 2015)22 επισημαίνει ότι η ευρυζωνικότητα αναγνωρίζεται συχνά ως βασικό
στοιχείο των περιφερειακών υποδομών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη των
περιφερειακών οικονομιών. Η διασπορά της ευρυζωνικότητας υποκαθιστά το πλεονέκτημα των αστικών
τοποθεσιών και επιτρέπει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγροτική περιοχή να είναι εξίσου
ανταγωνιστικές. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρέχουν μια πρώτη ματιά στις σχέσεις μεταξύ
ευρυζωνική ταχύτητα και παρουσία εγκατάστασης. Υποδηλώνουν ότι η ποιότητα της ευρυζωνικότητας,
μετρούμενη σε αυτή την περίπτωση σε όρους της ταχύτητας μπορεί να προσφέρει κάποια βοήθεια σε
αγροτικές τοποθεσίες για τη διατήρηση και την προσέλκυση επιχειρήσεων. Έτσι οι ταχύτητες με τις οποίες
διατίθεται η ευρυζωνική σύνδεση σε αυτές τις τοπικές τοποθεσίες είναι πιθανόν μια σημαντική παράμετρος
κατά την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για την ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος αυτών των
τοποθεσιών. Για παράδειγμα στην Ελλάδα τα οφέλη της ευρυζωνικότητας και των γρήγορων ταχυτήτων στο
διαδίκτυο θα προσφέρει πολλά κέρδη για τις απομακρυσμένες- νησιωτικές επιχειρήσεις.
Πρόκειται για μια κρίσιμη υποδομή και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί για τις χώρες με
εκτεταμένα γεωγραφικά τοπία όπου υπάρχουν θέματα υποδομής στις αγροτικές περιοχές και είναι ζωτικής
σημασίας για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομική ζωτικότητα των αγροτικών
κοινοτήτων. Η χρήση του ευρυζωνικού διαδικτύου σε αγροτικές περιοχές μπορεί να υποστηρίξει την
αγροτική ανάπτυξη και την επίτευξη της προώθησης της βιωσιμότητας των πόλεων, την μείωση της
κατανάλωσης πόρων, την ενίσχυση της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών και των στόχων
και τέλος την υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αειφορία. Η αγροτική ευρυζωνική
σύνδεση στο διαδίκτυο επιτρέπει τη χρήση συμπληρωματικών λύσεων ευρυζωνικού λογισμικού που
παρέχουν υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αγροτικές περιοχές.

Η σύνδεση ευρυζωνικού διαδικτύου είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να
υιοθετήσουν μια σειρά από πολύτιμες συμπληρωματικές λύσεις
Η σύνδεση ευρυζωνικού διαδικτύου είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν
μια σειρά από πολύτιμες συμπληρωματικές λύσεις, όπως προηγμένες επικοινωνίες (π.χ. εικονικό ιδιωτικό
δίκτυο, VoIP και videoconferencing) και λύσεις διαχείρισης (π.χ. συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού και διοίκησης) που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την αποδοτικότητα και την απόδοση. Η
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αγροτική σύνδεση ευρυζωνικού διαδικτύου μπορεί επίσης να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της
εσωτερικής κυβέρνησης, να βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών, να δημιουργήσει μια ανοικτή και διαφανή
κυβέρνηση και να ενισχύσει τη δημόσια ασφάλεια στις γεωργικές περιοχές. Ορισμένες από τις πιο κοινές
λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το ευρυζωνικό διαδίκτυο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, η
ηλεκτρονική μάθηση, η ηλεκτρονική εργασία, η ηλεκτρονική τραπεζική, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό κατάστημα, ηλεκτρονική υγεία και
ηλεκτρονική πληρωμή.

Η αγροτική ευρυζωνική πρόσβαση των μη αστικών περιοχών στο διαδίκτυο είναι ένα όχημα
που επιτρέπει την παράδοση μιας εντελώς νέας γενιάς υπηρεσιών

Η ευρυζωνική πρόσβαση των μη αστικών περιοχών στο διαδίκτυο είναι ένα όχημα που επιτρέπει την
παράδοση μιας εντελώς νέας γενιάς υπηρεσιών πολυμέσων και λύσεων προσανατολισμένων στις
επικοινωνίες σε αγροτικές περιοχές. Η χρήση του αναφερόμενου ως αγροτικού ευρυζωνικού διαδικτύου και
των αντίστοιχων υπηρεσιών έχει αλλάξει δραστικά την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών
στρατηγικών. Το αγροτικό ευρυζωνικό διαδίκτυο ανασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο ζουν τα άτομα
φέρνοντας μεγαλύτερη ποικιλία από ψηφιακές υπηρεσίες, χαμηλότερες τιμές, βελτιωμένη συλλογή
πληροφοριών, περισσότερα κανάλια διανομής κλπ..
Επίσης, σε μελέτη τους για τον Καναδά για την περίοδο 1997-2011 , οι Ivus and Boland (2015)23 απέδειξαν ότι
η ευρυζωνικότητα προσέφερε αύξηση της απασχόλησης αλλά και των μισθών κυρίως στους κατοίκους των
μη αστικών περιοχών. Η διάχυση της ευρυζωνικότητας βοήθησε τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στις
αγροτικές περιοχές του Καναδά να ξεπεράσουν τα εμπόδια και έτσι να περιοριστεί το κενό στην απασχόληση
μεταξύ αστικών και μη αστικών περιοχών και να μειωθούν ραγδαία οι περιφερειακές ανισότητες στις
ευκαιρίες απασχόλησης και μισθολογικής εξέλιξης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα κρίσιμο για την
Ελλάδα που προσφέρει μεγάλες ανισότητες μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών.
Υπάρχουν διάφορες μελέτες που υποστηρίζουν την άποψη ότι οι επενδύσεις σε νέες μορφές επικοινωνίας
και στο διαδίκτυο έχουν πολύ σημαντική συνεισφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων
(Kretschmer 2012, Marcus and Elismann 2014).
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Στην βιβλιογραφίας υπάρχει μία διαφορετική άποψη που υποστηρίζει ότι η ευρυζωνικότητα έχει επίδραση
στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων αλλά περιορισμένη. Οι Colombo, Croce και Grilli (2013)24 εξετάζουν
την επίδραση της υιοθέτησης της ευρυζωνικότητας στην παραγωγικότητα σε ένα δείγμα μικρών και μεσαίων
ιταλικών επιχειρήσεων παραγωγής και υπηρεσιών κατά την περίοδο 1998-2004. Στόχος αυτής της μελέτης
ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της τεχνολογίας ευρυζωνικού Διαδικτύου στην παραγωγικότητα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής τους ανάλυσης είναι:
1)

η υιοθέτηση βασικών ευρυζωνικών εφαρμογών δεν έχουν φανερό θετικό αντίκτυπο στην
παραγωγικότητα των ΜμΕ.

2) η απλή και μόνη υιοθέτηση προηγμένων ευρυζωνικών εφαρμογών δεν φαίνεται να παράγει
σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας για τις ΜμΕ.
3)

ο αντίκτυπος στην παραγωγικότητα της υιοθέτησης των ευρυζωνικών εφαρμογών είναι πολύ
μεταβλητός.

Σημαντικές αυξήσεις της παραγωγικότητας εμφανίζονται μόνο εάν ληφθούν υπόψη διαφορετικά επίπεδα
ανάλυσης και διάφορες πιθανές συμπληρωματικές επιδράσεις. Στην ίδια ακριβώς άποψη καταλήγουν σε
μελέτη τους οι Pellegrina et al. (2015)25. Υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες πιο εύκολα θα δώσουν πίστωση σε
ΜμΕ που επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και στο γρήγορο Ίντερνετ. Αυτό γίνεται γιατί είναι ευκολότερη η
πρόσβαση των τραπεζών στα δεδομένα των εταιρειών αλλά και γιατί θέλουν να στηρίξουν την καινοτομία
Στη μελέτη τους, οι Haller and Lyons (2015)26, υπολογίζουν τις επιδράσεις της διάχυσης της ευρυζωνικότητας
στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και στην αύξηση της σε διαφορετικές ευρυζωνικές ταχύτητες.
Ερευνούν επιχειρήσεις μεταποίησης στην Ιρλανδία από το 2002-2009 και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
οι πιο παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ευρυζωνική σύνδεση αλλά η
ευρυζωνικότητα δεν συνδέεται αυτόματα με την αύξηση της παραγωγικότητας.
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Οι πιο παραγωγικές επιχειρήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν ευρυζωνική
σύνδεση
Ένας σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών ερευνών (Atrostic 2006, Rincon et al. 2006, και Fornsefeld et al.
2008) εξετάζει σε μικροοικονομικό επίπεδο τον αντίκτυπο από την διασπορά του διαδικτύου στην επέκταση
των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μέσω της αύξησης του μεριδίου αγοράς, στη δυνατότητα ανάπτυξης
καινοτομίας και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (ανάπτυξη επιχειρηματικότητας). Ως προς το πρώτο ο
Clarke(2008)27 εξέτασε τον αντίκτυπο της διασποράς του διαδικτύου αναλύοντας το βαθμό επέκτασης των
εξαγωγών επιχειρήσεων που ανήκουν στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της
μελέτης του στον δευτερογενή τομέα παρατηρήθηκε μια αύξηση των πωλήσεων της τάξης του 6%, ενώ στον
κλάδο των υπηρεσιών η αύξηση στο αντίστοιχο μέγεθος κυμαίνεται στο διάστημα 7,5% - 10%. Ωστόσο το
μέγεθος των εξαγωγών θα μπορούσε να συνδεθεί και με την αύξηση της επιχειρηματικότητας δηλαδή την
δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή ακόμη και την δημιουργία νέων αγορών, εξέλιξη η οποία ως αποτέλεσμα
θα μπορούσε να αποδοθεί στην προσβασιμότητα και αξιοποίηση των πληροφοριών που προσφέρει το
διαδίκτυο και οι οποίες αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας οικονομίας. Η τεχνολογική εξέλιξη
που συντελείται με γοργούς ρυθμούς προσφέρει τα μέσα ώστε μια επιχείρηση δημιουργήσει τις
απαραίτητες συνθήκες βιωσιμότητας με κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η προαγωγή της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης συντελεί
αποτελεσματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών
συντελεστών.
Όπως ήδη έχει αναφερθεί μια επιχείρηση είναι ανταγωνιστική όταν μπορεί να διαχειρίζεται τις
διαφορετικές κατηγορίες κόστους με αποτελεσματικό τρόπο, να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα της αγοράς
που αφορούν το είδος το μέγεθος και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, να
προωθεί την καινοτομία μέσα από ολοκληρωμένα προγράμματα επενδύσεων όχι μόνο σε επίπεδο
παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και σε όλο το σύστημα διοίκησης και οργάνωσης
της επιχείρησης. Η προαγωγή της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης συντελεί
αποτελεσματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών συντελεστών.
Διάφορες μελέτες καταγράφουν ότι ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης για παράδειγμα του cloud computing, το
80% των οργανισμών μείωσαν το κόστος τους κατά 10%. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν την ενίσχυση της
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κινητής εργασίας (46%), την παραγωγικότητα (41%), την τυποποίηση (35%), καθώς και νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες (33%) και νέες αγορές (32%).

Τέλος, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έρευνα μέσω
ερωτηματολογίου για τις επιδράσεις της διάχυσης της ευρυζωνικότητας στις επιχειρήσεις σε διαφορετικούς
κλάδους (τουρισμό, τραπεζικό, ενέργεια, αγροτικές, μικρομεσαίες, τηλεπικοινωνίες και άλλους).

(IV) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Σε ότι αφορά την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με κοινή μελέτη του ΣΕΒ και του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών28(2015) η συνεισφορά του διαδικτύου σε μακροοικονομικό επίπεδο ανέρχεται στα
επίπεδα του 1,2% του ΑΕΠ (στοιχεία 2010). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην
προαναφερόμενη μελέτη αφορούν την περίοδο η οποία δεν περιλαμβάνει την ύφεση στην ελληνική
οικονομία. Σε απόλυτα μεγέθη το διαδίκτυο εκτιμήθηκε ότι συνεισφέρει άμεσα €2,7δις στην εθνική
οικονομία. Σημαντική είναι η εκτίμηση (ΣΕΒ) ότι οι Έλληνες καταναλωτές αναζήτησαν μέσω του διαδικτύου,
αλλά αγόρασαν (τελικά) μέσω των φυσικών καταστημάτων προϊόντα και υπηρεσίες αξίας €7,5δις, γεγονός
που καταδεικνύει τα δυνητικά πολλαπλασιαστικά οφέλη του διαδικτύου. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση
στην Ελλάδα είχε αρνητικό αντίκτυπο στην αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ενημέρωσης (ΤΠΕ) με
αποτέλεσμα την σταδιακή συρρίκνωση του κλάδου. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου
Ψηφιακής πολιτικής29 το 2016 η αγορά των ΤΠΕ μειώθηκε κατά 1.9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και
το 2015 κατά 2.6%. Ο κύκλος εργασιών έπεσε στα 13,7 δις ευρώ συρρικνωμένος κατά 33% σε σχέση με τα
προ κρίσης επίπεδα του 2009. Σε ότι αφορά το βαθμό διείσδυσης των ΤΠΕ στην Ελλάδα, η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών της ΕΕ (Digital Economy and Society Index), ως προς την
συνδεσιμότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, την χρήση του διαδικτύου από επιχειρήσεις και ιδιώτες, ενσωμάτωση
της ψηφιακής τεχνολογίας και τις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.
Η έκθεση ψηφιακής προόδου της Ευρώπης (EDPR)30 παρακολουθεί την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα
κράτη μέλη ως προς την ψηφιοποίηση τους συνδυάζοντας ποσοτικά στοιχεία από τον δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας (DESI-Digital Economy and Society Index) ή Σύνθετος Κοινωνικός δείκτης Ψηφιακής
οικονομίας με ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα πολιτικές.

H Ελλάδα (0,38) δεν

σημείωσε μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον δείκτη
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DESI, στις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, η Ελλάδα παρουσιάζει ευρεία διαθεσιμότητα (κάλυψη 99% των
νοικοκυριών, 10η θέση), αλλά η διείσδυσή τους προχωρεί με αργούς ρυθμούς. Στις κινητές ευρυζωνικές
συνδέσεις, παρά την κάλυψη 4G στο 80% των νοικοκυριών ( έναντι 84% μέσου όρου στην ΕΕ), η διείσδυση
παραμένει στις 50 συνδρομές ανά 100 άτομα (27η θέση), αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (84
συνδρομές).

Η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις των κρατών- μελών στην κάλυψη δικτύων
πρόσβασης επόμενης γενιάς
Η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις των κρατών- μελών στην κάλυψη δικτύων πρόσβασης επόμενης
γενιάς (NGA), απέχοντας πολύ από τον μέσο όρο του 76% στην ΕΕ ( Ελλάδα 44%). Τα πράγματα είναι πολύ
χειρότερα στις μη αστικές περιοχές (rural) όπου η κάλυψη NGA βρίσκεται στο 1%, έναντι 40% στην ΕΕ. Η
τιμή παραμένει σχετικά υψηλή και η μετάβαση σε γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι πιο αργή απ’ ότι σε
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου, όλο και περισσότεροι άνθρωποι

συνδέονται στο διαδίκτυο, αλλά το επίπεδο δεξιοτήτων παραμένει χαμηλό. Ωστόσο, ο αριθμός των
πτυχιούχων θετικών επιστημών και τεχνολογίας είναι σχετικά υψηλός, γεγονός που αποτελεί καλό οιωνό για
το ψηφιακό μέλλον της Ελλάδας. Χρήση του διαδικτύου: Οι Έλληνες είναι ενεργοί χρήστες των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και επιγραμμικού (on-line) περιεχομένου. Κατά το προηγούμενο έτος, όλο και
περισσότεροι χρήστες άρχισαν να χρησιμοποιούν επιγραμμικές (on-line) τραπεζικές υπηρεσίες. Στην ίδια
έρευνα αναφέρεται ότι οι Έλληνες πολίτες χρησιμοποιούν πιο ενεργά το διαδίκτυο για επιγραμμικό
περιεχόμενο και βιντεοκλήσεις. Ωστόσο το χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων μπορεί να δράσει ως
τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Όσον αφορά την
ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας οι εταιρείες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα ίδια
επίπεδα με τον μέσο όρο της ΕΕ αλλά δεν χρησιμοποιούν πιο προηγμένη τεχνολογία όπως υπηρεσίες
υπολογιστικού νέφους ή ηλεκτρονικά τιμολόγια. Τέλος, αυξάνεται ο αριθμός των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς διαύλους για πωλήσεις, αλλά όχι για διασυνοριακές
πωλήσεις.

Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες: Η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την παροχή ανοιχτών
δεδομένων, αν και όχι τόσο ταχεία όσο άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός των χρηστών υπηρεσιών
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αυξάνεται επίσης ελαφρώς, αλλά η προσφορά ηλεκτρονικών δημόσιων
υπηρεσιών είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σημαντική πρόοδος αναμένεται να σημειωθεί μέσα στα
επόμενα δύο χρόνια σε εθνικό επίπεδο, ενώ ολοένα και περισσότεροι δήμοι της χώρας παίρνουν
πρωτοβουλίες ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες τους. Στον ιδιωτικό τομέα, παρατηρείται
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αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ιδιαίτερα οι μεγάλοι οργανισμοί
αναγνωρίζουν την ανάγκη του μετασχηματισμού, εντάσσουν στην εταιρική στρατηγική τους πρακτικές digital
transformation και δημιουργούν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η διοργάνωση
διαγωνισμών καινοτομίας, η συνεργασία με εταιρείες startup, η επιμόρφωση στελεχών, καθώς και ο
ανασχεδιασμός των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης με επίκεντρο την εμπειρία
του πελάτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αναφορικά με την ψηφιακή ετοιμότητα της χώρας, η διείσδυση του Ίντερνετ
ανέρχεται στο 66,8% του πληθυσμού, μέση ταχύτητα είναι τα 7,9 Mbps (ενσύρματη σύνδεση), οι συνδέσεις
κινητής φτάνουν τα 18,4 εκατομμύρια (169% του πληθυσμού), το 68,5% των νοικοκυριών διαθέτει
υπολογιστή, και το 68,07% σύνδεση στο Ίντερνετ. Ο πληθυσμός με ψηφιακές δεξιότητες ανέρχεται στο 66%
έναντι 79% στην Ε.Ε.
Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό ειδικών ΤΠΕ στην ΕΕ στο σύνολο του εργατικού δυναμικού (1,2%, 28η
θέση, μέσος όρος ΕΕ 3,5%). Βασική αιτία για αυτό παραμένει η διαρροή εγκεφάλων (brain drain) των
τελευταίων ετών λόγω της οικονομικής κρίσης. Συμπληρωματικά στα παραπάνω είναι αναγκαία η άμεση
σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις ώστε να αποφευχθεί η φυγή καταρτισμένων
νέων.

Από την άλλη πλευρά, πιο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στη χρήση
της τεχνολογίας. Ωστόσο εμφανίζουν ακόμη μεγάλες δυσκολίες στην πλήρη ενσωμάτωσή της κατά την
επιχειρηματική δραστηριότητα. Στον δημόσιο τομέα, η παροχή online υπηρεσιών αντιστοιχεί μόλις σε 5 στις
100, ενώ στην Ε.Ε. ανέρχεται σε 49 στις 100.

Όπως θα παρατηρήσουμε και στα παρακάτω δύο διαγράμματα η πορεία του δείκτη ψηφιακής οικονομίας
και κοινωνίας στην Ελλάδα έχει μία αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια και από το 0.30 έχει φτάσει στο
0.38. Όμως οι επιδόσεις δεν είναι αρκετές ώστε να ξεφύγουμε από τις τελευταίες θέσεις. Η κυβέρνηση σε
συνεργασία με τα Πανεπιστήμια αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα προσπαθεί να βελτιώσει την κατάσταση και να
οδηγήσει την κοινωνία στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες.

26

Διάγραμμα 2: DESI (Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας) 2017, European Commission
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Με βάση τα εμπειρικά αποτελέσματα της μελέτης του Κουτρουμπή (2009) σε χώρες το ΟΟΣΑ η ελληνική
οικονομία με τα τότε δεδομένα κατατάσσονταν σε αυτές με την χαμηλότερη διάχυση 31 (Low penetration),
31

≤ του 20%.
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όπου μια αύξηση της διάχυσης κατά 1% αναμένεται να οδηγήσει σε μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8%.
Σύμφωνα με μελέτη της Boston Consulting Group (2012) για της 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο
αντίστοιχος πολλαπλασιαστής ανέρχεται σε 3,8%. Το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τον μεγαλύτερο
πολλαπλασιαστή 8,3%.

Παρατηρώντας τα επικαιροποιημένα δεδομένα του Πίνακα 5 προκύπτουν νέα δεδομένα για την ελληνική
οικονομία τα οποία μας επιτρέπουν, στηριζόμενοι στην διάκριση που επιχειρεί ο Κουτρουμπής (2009) σε
τρία επίπεδα διάχυσης, να προσδιορίσουμε τον πολλαπλασιαστή του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ στην ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ
2016
ΧΩΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
Δανία
96,30%
Λουξεμβούργο
95,20%
Ολλανδία
93,70%
Σουηδία
93,10%
Ηνωμένο Βασίλειο
92,60%
Φιλανδία
92,50%
Εσθονία
91,40%
Γερμανία
88,00%
Βέλγιο
88,50%
Τσεχία
88,40%
Γαλλία
86,40%
Σλοβακία
82,50%
Ισπανία
82,20%
Αυστρία
81,10%
Ιρλανδία
81%
Ουγγαρία
80,20%
Μάλτα
79,60%
Λιθουανία
77,20%
Λετονία
76,30%
Κροατία
74,20%
Πολωνία
72,40%
Σλοβενία
72%
Κύπρος
71,80%
Πορτογαλία
67,30%
Ιταλία
65,60%
Ελλάδα
64,80%
Βουλγαρία
58,50%
Ρουμανία
58%
Πηγή: http://www.internetlivestats.com/internet-users-by-country/
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Επιχειρώντας μια ορθολογική πρόβλεψη στην βάση των ευρημάτων των εμπειρικών ερευνών που
αναφέρθηκαν σε προγενέστερες παραγράφους και λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα της ταχύτητας του
διαδικτύου είναι πολύ πιθανό η συνολική επίδραση στο ελληνικό ΑΕΠ από την αύξηση της διάχυσης σε
συνδυασμό με την αύξηση της ταχύτητας να είναι τουλάχιστον 2,5%. Με βάση την προαναφερθείσα
βιβλιογραφία η ωριμότητα των οικονομιών στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όταν βρίσκεται σε χαμηλό
επίπεδο αποδίδει περισσότερο στο παραγόμενο προϊόν.

Ως προς το επίπεδο απασχόλησης η κοινή μελέτη της ΕΙΒ και του ΙΜΙΤ (2014) έδειξε ότι η αύξηση της
ταχύτητας του διαδικτύου ενισχύει την άμεση εργασία. Υιοθετώντας ως αξίωμα τη θετική επίδραση που θα
έχει τόσο η διάχυση του διαδικτύου όσο και η αύξηση της ταχύτητας του στην απασχόληση είναι εφικτό να
προκύψουν και άλλα σημαντικά μακροοικονομικά οφέλη. Ειδικότερα καθώς θα αυξάνεται η απασχόληση
στους διάφορους παραγωγικούς τομείς από δημοσιονομικής άποψης μεσοπρόθεσμα θα είναι δυνατή η
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η μείωση των δαπανών που αφορούν επιδόματα ανεργίας. Σ’ αυτό
το πλαίσιο μακροπρόθεσμα είναι εφικτή η αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών και η αύξηση του
διαθέσιμου εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Εστιάζοντας στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας η έξοδος από την τρέχουσα ύφεση
εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα του παραγωγικού συστήματος να παρέχει προϊόντα και
υπηρεσίες τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά.
Εστιάζοντας στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας η έξοδος από την τρέχουσα ύφεση εξαρτάται κυρίως
από την ικανότητα του παραγωγικού συστήματος να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα είναι
ανταγωνιστικά. Ο αντίκτυπος αυτής της δυνατότητας θα είναι σημαντικός τόσο στο παραγόμενο προϊόν όσο
και στην απασχόληση. Από τα όσα μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί σε προγενέστερες παραγράφους με βάση τα
ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας η προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας
επιχείρησης αποτελεί την βασική συνιστώσα για την επιβίωση της σε ένα δυναμικό ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Η προώθηση της ευρυζωνικότητας συντελεί αποφασιστικά στην προώθηση της καινοτομίας, για
τους λόγους που ήδη αναφέραμε σε προγενέστερες παραγράφους, προκειμένου όμως μια τέτοια εξέλιξη να
είναι εφικτή απαιτείται σε θεσμικό επίπεδο η δημιουργία ενός πλαισίου στήριξης προς τις ελληνικές
επιχειρήσεις προκειμένου να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα.

Κατ’

επέκταση στα μακροχρόνια οφέλη θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο ορθολογισμός του εκπαιδευτικού
προσανατολισμού του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού σε ότι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, ώστε η
εγχώρια αγορά εργασίας να είναι πλήρως ανταγωνιστική.
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Ένας άλλος δείκτης που μετράει όχι μόνο τη χρήση του διαδικτύου αλλά και την υποδομή του και τα
διαχωρίζει ονομάζεται Network Readiness Index

(Δείκτης μέτρησης της ετοιμότητας του Δικτύου) και έχει

κατασκευαστεί από τα World Economic Forum και Insead Business University. O Δείκτης NRI μετρά την
ικανότητα των χωρών να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για αυξημένη ανταγωνιστικότητα και ευημερία. Επίσης, εξετάζει
τις τάσεις καινοτομίας και υποδομών του διαδικτύου των χωρών των τελευταίων ετών. Αυτός ο σύνθετος
δείκτης που αποτελείται από τέσσερις κύριες κατηγορίες (περιβάλλον, ετοιμότητα, χρήση και οικονομικός
αντίκτυπος), 10 υποκατηγορίες (πυλώνες) και 53 μεμονωμένους δείκτες που κατανέμονται στους διάφορους
πυλώνες. Ο δείκτης NRI λαμβάνει μέρος σε 139 χώρες. Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να εστιάσουμε
ειδικότερα στον δείκτη της ετοιμότητας, ο οποίος περιέχει τα στοιχειά των υποδομών, της δυνατότητας και
των προσόντων. Τα στοιχεία για την Ελλάδα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά παρά τις προσπάθειες που
γίνονται τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 70 σε σύνολο 139 χωρών. Όμως στην κατηγορία
της ετοιμότητας που περιλαμβάνει τις υποδομές αλλά και την οικονομική δυνατότητα, τα αποτελέσματα
είναι ακόμα χειρότερα για την Ελλάδα βρισκόμενη στη θέση 77 και μάλιστα σε μία από τις τελευταίες για τις
χώρες της Ευρώπης.

Στο θέμα των υποδομών του διαδικτύου είναι φανερή η ραγδαία υλοποίηση θετικών βημάτων. Όμως η
Ελλάδα υστερεί αρκετά και στις αυξημένες τιμές του κινητού και σταθερού τηλεφώνου αλλά πολύ
περισσότερο στη χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση αλλά και στην διακυβερνητική χρήση, κατέχοντας
την 114η θέση και 129η αντίστοιχα.
Πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ32 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελληνική ψηφιακή πολιτική αποτελεί το 16,3%
του Ελληνικού ΑΕΠ για το 2016 ή 29 δις. Ευρώ. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό συγκρινόμενο με
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η βελτίωση της ψηφιακής Ωριμότητας (δείκτης της Accenture) της Ελλάδος μέχρι
το 2021 θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενίσχυση του ΑΕΠ από 2,6% έως 4%.

Ένας άλλος δείκτης e- intensity index (δείκτης ηλεκτρονικής έντασης) από την Boston Consulting Group
εξετάζει τη διάρκεια των 85 οικονομιών του Διαδικτύου. Ο δείκτης έχει τρία στοιχεία: την ενεργοποίηση, τη
δέσμευση και τις δαπάνες. Ενεργοποίηση. Πόσο καλά χτίζεται η υποδομή και πόσο είναι διαθέσιμη η
πρόσβαση; (Αυτό έχει συντελεστή στάθμισης 50 τοις εκατό.) Δαπάνη, πόσα χρήματα δαπανώνται για τη
διαδικτυακή διαφήμιση στο διαδίκτυο και στο διαδίκτυο; (25 τοις εκατό).Δέσμευση, πόσο ενεργά
αγκαλιάζουν το Διαδίκτυο οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και οι καταναλωτές; (25 τοις εκατό). H Ελλάδα
είναι στη 54 θέση σε σύνολο 85 χωρών.
32

Η ψηφιακή Ελλάδα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη, 2017, ΣΕΒ- Accenture
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Η αύξηση της ευρυζωνικότητας και οι επενδύσεις για την αύξηση της ταχύτητας του
διαδικτύου στην ελληνική οικονομία προσδιορίζονται από το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής
πρόσβασης το οποίο χωρίζεται σε 2 πυλώνες.

Η αύξηση της ευρυζωνικότητας και οι επενδύσεις για την αύξηση της ταχύτητας του διαδικτύου στην
ελληνική οικονομία προσδιορίζονται από το Εθνικό σχέδιο ευρυζωνικής πρόσβασης το οποίο χωρίζεται σε
2 πυλώνες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2015). Σύμφωνα με τον Πυλώνα Α προβλέπεται η διαμόρφωση ευνοϊκού
περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις σε δίκτυα επόμενης γενιάς (επένδυση, νομοθετική και κανονιστική)
για την επίτευξη της μέγιστης αξιοποίησης των ιδιωτικών πόρων (εντός και εκτός Ελλάδος) στην ανάπτυξη
της υποδομής NGA.
Ενώ σύμφωνα με τον Πυλώνα Β προβλέπεται η έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των
ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς σε περιοχές και αγορές στις οποίες αποδεικνύεται πως υπάρχει
μικρό ή καθόλου ενδιαφέρον για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών και υπηρεσιών:
Οι παραπάνω πυλώνες συνδυάζονται με την δράση: «Rural Extension» ( Μη-αστική εξάπλωση) που
αποσκοπεί στην κάλυψη των περιοχών που προβλέπεται ότι θα παραμείνουν «λευκές περιοχές NGA» μετά
την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και μετά το πέρας του υπό υλοποίηση έργου «Rural Broadband».
Συμπληρωματική είναι η δράση (μέτρο από πλευράς ζήτησης): «Super-Fast Broadband» που αποσκοπεί στην
επίτευξη σύνδεσης του 50% των νοικοκυριών με ταχύτητες τουλάχιστον 100 Mbps, σε συνδυασμό πάντοτε
με την κάλυψη που θα επιτευχθεί από ιδιωτικές επενδύσεις.
Μακροπρόθεσμα, οι στόχοι για τα NGA είναι 100% κάλυψη με 30 Mbps και εισχώρηση στο 50% των
νοικοκυριών με 100 Mbps έως το 2020.
Όμως η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τόσο για τα Next Generation Access ( FTTP, VDSL and Docsis
3.0 cable) αλλά και στην μέση ταχύτητα του Internet (7.9% Mbps Q1 2017). Το πρόβλημα είναι ακόμη
μεγαλύτερο στις μη- αστικές περιοχές (rural) όπου η κάλυψη NGA βρίσκεται στο 1%, έναντι 40% στην ΕΕ.
Στα παρακάτω Διαγράμματα 3,4 μπορούμε να δούμε την μέση ταχύτητα σύνδεσης για το 2016 στις
Ευρωπαϊκές χώρες και σε διάφορες άλλες καθώς και την διείσδυση της Ελλάδας στις νέες προηγμένες
τεχνολογίες πρόσβασης στο διαδίκτυο.
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Διάγραμμα 3: Μέση ταχύτητα σύνδεσης 2016

Διάγραμμα 4: Πρόσβαση σε NGA (FTTP,VDSL) 2016 (Σύνολο- Αγροτικές)

ΠΗΓΗ: Connectivity Broadband market developments in the EU
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Σε μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για λογαριαμό της Ένωσης Εταιρειών Κινητής
Τηλεφωνίας34 επισημαίνουν ότι η συνεισφορά των κινητών επικοινωνιών στο ΑΕΠ της Ελλάδας
υπολογίζεται στα 10,29 δις. ευρώ ή 5,9% του ΑΕΠ. Επίσης η συνολική συμβολή στην απασχόληση
προσεγγίζει τις 40.800 θέσεις εργασίας. Η απαιτούμενη ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας με την υπόλοιπη
Ευρώπη στον τομέα των κινητών επικοινωνιών ( μετάβαση από δίκτυα 4ης γενιάς 4G σε δίκτυα 5ης γενιάς 5G)
μπορεί να φτάσει το 2,05% του ΑΕΠ ή τα 3,06 δισ. ευρώ και τα δημόσια έξοδα αυξάνονται κατά 1,62 δισ.
33
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Connectivity Broadband market developments in the EU 2017
Οι κινητές επικοινωνίες και η κινητή ευρυζωνικότητα ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ΕΕΚΤ, ΟΠΑ, 2017
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ευρώ μέχρι το 2021. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχουν ανακοινώσει επενδύσεις 2,5 δις. ευρώ σε
σταθερά και κινητά δίκτυα για την περίοδο 2017-2020, ώστε να πετύχει η Ελλάδα τους στόχους της ΕΕ.
Όμως σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε και την στήριξη της πολιτείας προς τις επιχειρήσεις με τη
δημιουργία

ενός

περιβάλλοντος

πιο

φιλικό

και

πιο

ελκυστικό

προς

αυτές.

(V) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η διαρκώς αυξανόμενη τεχνολογική πρόοδος που συντελείται τις δύο τελευταίες δεκαετίες σηματοδότησε
σημαντικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Σε ότι αφορά την οικονομία οι
δομές της προσαρμόστηκαν στα νέα τεχνολογικά πρότυπα ενώ η ανάπτυξη της καινοτομίας στην οργάνωση
και λειτουργία του παραγωγικού συστήματος αποτελεί στρατηγικό στόχο, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και
σε μικροοικονομικό επίπεδο. Η δημιουργία του διαδικτύου και η αυξανόμενη διάχυση του αποτελεί
σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα και η συμβολή του σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο αποτέλεσε και
συνεχίζει να αποτελεί αξιόλογο πεδίο επιστημονικής έρευνας. Ειδικότερα αποτελεί πλέον αξίωμα το γεγονός
της θετικής επίδρασης που έχει η διάχυση του διαδικτύου στο ρυθμό μεγέθυνσης του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος. Τα δεδομένα των εμπειρικών αναλύσεων που παρατέθηκαν έδειξε ότι μέσω της
διάχυσης συντελείται η προώθηση της καινοτομίας στα διάφορα επίπεδα παραγωγής, ο περιορισμός της
ασύμμετρης πληροφόρησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η αποτελεσματικότερη λειτουργία των
αγορών με περιορισμό των ατελειών τους, η καλύτερη κατανομή των οικονομικών και ανθρώπινων
πόρων, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών κόστους. Ο συνδυασμός όλων αυτών
συντελεί στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
δεδομένου ότι πέραν της ποσοτικής επιτυγχάνεται και ποιοτική αναβάθμιση των εκροών. Σε ότι αφορά την
απασχόληση, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται και αφορά κυρίως το εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό. Το τελευταίο εύρημα των ερευνών που αναφέρθηκαν προβάλλει την ύπαρξη νέων προτύπων
μαθησιακού και επαγγελματικού προσανατολισμού βάσει τον οποίων το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό μιας
οικονομίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την ευχέρεια χρήσης και δια βίου προσαρμογής στα νέα
τεχνολογικά δεδομένα.

Επίσης η διάχυση της ευρυζωνικότητας μπορεί να δώσει την κατάλληλη ώθηση στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μη αστικές περιοχές και να μειώσει το κενό με τις
επιχειρήσεις των πόλεων.
Σε επίπεδο επιχειρήσεων τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά καθώς μέσα από την διάχυση του διαδικτύου και
την αναγκαστική λόγου του πρώτου υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας επιτυγχάνεται η προώθηση
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καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης η διάχυση της
ευρυζωνικότητας μπορεί να δώσει την κατάλληλη ώθηση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις μη
αστικές περιοχές και να μειώσει το κενό με τις επιχειρήσεις των πόλεων.

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την εμπειρική έρευνα είναι η ετερογένεια της επίδρασης της διάχυσης
του διαδικτύου στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στις επιχειρήσεις μεταξύ διαφορετικών οικονομιών ως
αποτέλεσμα του βαθμού τεχνολογικής ωρίμανσης.

Ωστόσο η θετική επίδραση,

αποτελεί το σημείο

σύγκλισης όλων των ερευνών ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο αυτή συντελείται.

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα η διάχυση του διαδικτύου θα μπορούσε σε μικροοικονομικό
επίπεδο να χαρακτηρισθεί ως κρίσιμος παραγωγικός συντελεστής. Σε μακροοικονομικό επίπεδο η
συνεισφορά του στο παραγόμενο προϊόν προκύπτει από το γεγονός ότι παρέχει την δυνατότητα εξυγίανσης
των υπηρεσιών του κράτους περιορίζοντας έτσι το δημοσιονομικό κόστος και αυξάνοντας την
παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα. Συμβάλλει ουσιαστικά στον ορθολογισμό των δαπανών και κατ’
επέκταση δημιουργεί τα περιθώρια για χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής υπέρ της ενίσχυσης του
κοινωνικού κράτους, ενισχύοντας έτσι την πραγματική ανάπτυξη.

Ένα επίσης σημαντικό εύρημα που

παρέχει η εμπειρική ανάλυση είναι ότι σε οικονομίες όπου στις δομές τους κυριαρχεί η υψηλού επιπέδου
τεχνολογία και κατ’ επέκταση το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, δημιουργείται
πρόσφορο έδαφος για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Σε αυτή την περίπτωση η οικονομία
χρησιμοποιώντας χρηματικά αποθέματα άλλων οικονομιών συμπληρώνει τον κενό χρηματοδότησης των
επενδύσεων που δημιουργούν οι περιορισμοί της εγχώριας αποταμίευσης.

Η προσέλκυση ξένων

επενδύσεων αποτελεί στρατηγικό στόχο της εθνικής πολιτικής, δεδομένων των ωφελειών που προσφέρει
και της συμβολής που αυτή έχει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

H διάχυση του διαδικτύου έχει πολλαπλά οφέλη σε μια οικονομία τα οποία αναλύονται τόσο
σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η διάχυση του διαδικτύου έχει πολλαπλά οφέλη σε μια οικονομία τα οποία
αναλύονται τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, με τελική κατάληξη την
αύξηση του ΑΕΠ που αποτελεί και τον βασικότερο στόχο της οικονομικής πολιτικής, ώστε να
δημιουργηθούν στη συνέχεια όροι οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική ανάπτυξη μεταφράζεται μέσα
από την παροχή

βελτιωμένων υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που οδηγούν σε

καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και αντίστοιχα σε αύξηση της παραγωγικότητας. Οικοδομείται μια σχέση
εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους, πολίτη και επιχειρήσεων, ενώ εκσυγχρονίζεται η δημόσια διοίκηση.
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Το διαδίκτυο μειώνει τις αποστάσεις. Επιτρέποντας πρόσβαση στον κόσμο με λίγα "κλικς” μειώνει τα
εμπόδια για την είσοδο και δίνει στους κατοίκους των αγροτικών και επαρχιακών περιοχών, νέες ευκαιρίες
να επικοινωνήσουν να συμμετέχουν και να προσεγγίσουν μια παγκόσμια αγορά. Χάρη στη νέα οικονομία
επιτρέπει σε μετανάστες και σε περιθωριοποιημένους πληθυσμούς να επανενταχθούν στον εργασιακό χώρο.
Και τέλος η ψηφιοποίηση προάγει τη νέα εξατομικευμένη παραγωγή, ανοίγοντας τον ορίζοντα για τον
επαναπατρισμό χαμένων εργοστασιακών θέσεων εργασίας από την Ασία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Οι προτάσεις πολιτικής πρέπει να διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο τα επόμενα
πέντε χρόνια θα αλλάξει ριζικά με την συμμετοχή περισσότερων ατόμων και την χρήση περισσότερων και
διαφοροποιημένων

συσκευών. Οι πολιτικές βελτίωσης πρέπει να στοχεύουν στην βελτίωση των

υποδομών και της ασφάλειας καθώς και της συμβατότητας, του τρόπου δομής και της εκπαίδευσης των
συμμετεχόντων.
Πρέπει να επισημανθεί ότι τα πλήρη οφέλη της ψηφιακής μεταμόρφωσης θα επιτευχθούν μόνο εάν
εφαρμοστούν οι σωστές πολιτικές. Η βασική σύσταση που προκύπτει από την εμπειρική έρευνα είναι ότι
η μεγιστοποίηση των ωφελειών και των επιδράσεων θα προέλθει όταν η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάσει
ουσιαστικά την αγοράς εργασίας. Ακόμα περισσότερο από την βιομηχανική εποχή, η εποχή της
πληροφορίας χρειάζεται εκπαιδευμένους πολίτες.
Τέλος, εστιάζοντας στην ελληνική οικονομία, είναι εμφανές ότι η χώρα στην παγκόσμια κατάταξη κατέχει
χαμηλή θέση ως προς το θέμα της διάχυσης του διαδικτύου. Οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να
αποτελέσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση στην ελληνική οικονομία. Η αυξημένη ψηφιακή καινοτομία
δημιουργεί προστιθέμενη αξία και νέες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Η υιοθέτηση και
χρήση των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τον δημόσιο τομέα θα συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση χρημάτων, στην αύξηση των δημόσιων εσόδων και τελικά στη δημιουργία των συνθηκών
για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η συνεχής ανάπτυξη του
γρήγορου διαδικτύου στην Ελλάδα θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για ψηφιακές υπηρεσίες που
θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξουν την απασχόληση. Επίσης ιδιαίτερη
προσοχή, λόγω και της ιδιομορφίας της Ελλάδος, θα πρέπει να δοθεί στη διείσδυση του διαδικτύου στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μη - αστικές περιοχές. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η
κυβέρνηση που μέσω του προγράμματος “Rural Broadband” προσπαθεί να προωθήσει τα οφέλη του
γρήγορου διαδικτύου σε νησιωτικές, απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές.
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Δράσεις Ευρυζωνικών Έργων: Rural broadband - Ανάπτυξη της τοπικής
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας

Το έργο Rural Broadband σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ
(Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα), σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε. και από εθνικούς
πόρους.
Το έργο απέσπασε διεθνή διάκριση, καθώς βραβεύθηκε στα «European Broadband Awards 2017» ως το
καλύτερο έργο στην Ευρώπη στην κατηγορία «Προώθηση πολιτικής συνοχής σε αγροτικές και
απομακρυσμένες περιοχές». Τα βραβεία διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CNECT).
Το εθνικής κλίμακας έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Λευκές Αγροτικές και Απομακρυσμένες
Περιοχές» (Rural Broadband), προϋπολογισμού 167 εκατ. ευρώ, πρώτευσε στην κατηγορία «Προώθηση
πολιτικής συνοχής σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές». Πρόκειται για σημαντική δημόσια
παρέμβαση με στόχο την εξασφάλιση πρόσβασης σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων σε σύγχρονες,
ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπιστεί το ψηφιακό χάσμα στη χώρα και να
προωθηθεί η ευρυζωνικότητα και οι ψηφιακές υπηρεσίες σε περιοχές που στερούνται των βασικών αυτών
υποδομών, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Το έργο αφορά
περισσότερες από 5000 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές και το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου έχει ήδη
υλοποιηθεί από τον ΟΤΕ με ιδιαίτερη επιτυχία.

Σχεδιαζόμενες- Μελλοντικές δράσεις υλοποίησης ευρυζωνικών έργων ΓΓΤΤ
Δράση Super Fast Broadband (SFBB)
Πρόκειται για δράση ενίσχυσης της ζήτησης που απευθύνεται σε πολίτες όλης της χώρας, συνολικού
προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ. Οι πολίτες-δικαιούχοι του κουπονιού θα μπορούν να το εξαργυρώνουν σε
πάροχο της επιλογής τους, προκειμένου να καλύψουν μέρος του κόστους σύνδεσης και του κόστους
παροχής υπηρεσιών για διάστημα 24 μηνών. Οι υπηρεσίες θα είναι ταχύτητας τουλάχιστον 100Mbps, με
δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1Gbps. Στόχος είναι η μόχλευση επιπλέον επενδύσεων των ιδιωτών
παρόχων ώστε από το μοντέλο ανάπτυξης δικτύων FTTC να περάσουμε σε δίκτυα FTTB. Το ακριβές ποσό του
κουπονιού θα εκτιμηθεί με βάση χρηματοοικονομικό μοντέλο και δύναται να αυξάνεται με την πάροδο των
ετών, ανάλογα με την ανταπόκριση και την πορεία αύξησης των συνδέσεων.
36

Δράση Connected Enterprises
Είναι δράση πλήρως αντίστοιχη της δράσης SFBB, με τη διαφορά ότι δεν απευθύνεται σε πολίτες, αλλά σε
επιχειρήσεις και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ.

Δράση Regional Broadband Extension
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ το οποίο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή ΣΔΙΤ
(στο μοντέλο του τρέχοντος έργου Rural Broadband) με χρόνους παραχώρησης που θα υπολογιστούν με
βάση το οικονομικό μοντέλο του έργου.
Επιπλέον, σε συμφωνία με το ΕΔΕΤ, υλοποιείται έργο προϋπολογισμού 18.7 εκατ. ευρώ που αφορά στην
αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών των ακαδημαϊκών φορέων της χώρας. Ένα έργο που θα δώσει
μεγάλη ώθηση στα ελληνικά Πανεπιστήμια και στους φοιτητές. Η αναβάθμιση των δικτυακών υποδομών
αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση όλων των προηγμένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων τους. Η Πράξη συμβάλλει ουσιαστικά στην ηλεκτρονική ενσωµάτωση καθώς και στην
αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης, ενώ αποτελεί και σημαντικό πόλο
ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών νέας γενιάς εντός των ιδρυμάτων.
Εμπειρικές έρευνες35 που αφορούν την ελληνική οικονομία κατά το παρελθόν με μελέτη περιπτώσεων
προέβαλλαν τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που θα είχε η οικονομία από την αποτελεσματικότερη
λειτουργία τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Δεδομένων των επιπτώσεων της κρίσης χρέους,
των δημοσιονομικών περιορισμών

και της μακροχρόνιας ύφεσης στην οποία βρίσκεται η ελληνική

οικονομία η προώθηση της ευρυζωνικότητας θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο. Τα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των επενδύσεων στο διαδίκτυο και της προαγωγής της χρήσης του
μπορούν να συμβάλλουν άμεσα στην δημιουργία προϊόντος και θέσεων απασχόλησης. Η υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών και η διάχυση του διαδικτύου θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει στρατηγικό στόχο
της οικονομικής πολιτικής και ίσως η συμβολή του στην διαδικασία εξόδου από την κρίση να αξιολογηθεί
με βάση τα μελλοντικά αποτελέσματα ως ιδιαίτερα σημαντική.

35

www.sev.org.gr/Uploads/Documents/48674/8_Digital_economy_full_april_2015.pdf
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(VI) ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για τα οφέλη του διαδικτύου στις επιχειρήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά ωστόσο δεδομένου του μεγάλου
ποσοστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να
αναφερθεί ότι τo διαδίκτυο έχει μεγάλη επίδραση στον τρόπο οργάνωσης αλλά και ανταγωνισμού των
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα εκτός των άλλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων που ήδη αναφέρθηκαν οι
ελληνικές ΜμΕ μπορούν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες αποθήκευσης στοιχείων σε icloud, λαμβάνουν
γνώση των δημοπρατήσεων και η χρήση εταιρικών κοινωνικών δικτύων εξυπηρετούν και υποβοηθούν
τους υποψήφιους πελάτες και καταναλωτές.

Εμπειρική Ανάλυση
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η εμπειρική διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων που θέτει η παρούσα
μελέτη. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται, στηρίζεται στην επεξεργασία ερωτηματολογίων
προερχόμενα από σημαντικούς, για την ελληνική οικονομία, παραγωγικούς κλάδους. Ειδικότερα το δείγμα
που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από 153 επιχειρήσεις τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1 , ενώ πληροφορίες για την νομική μορφή αυτών αποτυπώνονται στο διάγραμμα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΗ
14,8%
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
4,3%
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
14,2%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
3,1%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
12,3%
ΑΚΙΝΗΤΑ
1,9%
ΥΓΕΙΑ
3,7%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
9,9%
ΑΛΛΟ (Ασφάλειες, Κατασκευές, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες)
35,8%
ΣΥΝΟΛΟ
100,00%
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Διάγραμμα 1
Ειδικότερα ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων, διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία αυτών (45,1%)
είναι ανώνυμες εταιρίες. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι σημαντικό διότι ως αμιγώς κεφαλαιουχικές εταιρίες
δίνουν έμφαση στην απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου η οποία συνδέεται και με την αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας μέσα από την υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς που διασφαλίζουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο διάθεσης
κεφαλαίων.
Αφετηρία της ανάλυσης μας αποτελεί η χρήση του διαδικτύου και η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών
αυτής μέσα από την εξέταση της ταχύτητας και τη συμβολή αυτής στην αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων.
Μια πρώτη προσέγγιση είναι η αξιολόγηση της ταχύτητας του διαδικτύου ανά παραγωγικό κλάδο με τα
αποτελέσματα να παρατίθενται στον Πίνακα 2.
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ΛΙΑΝΙΚΗ

Πίνακας 2: Κλάδος - Βαθμός Ικανοποίησης Ταχύτητας Internet
Η ταχύτητα του Internet είναι ικανοποιητική
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εταιρίες Κλάδου
54,20%
45,80%
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων
15,90%
15,70%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

57,10%
4,90%

42,90%
4,30%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

45,50%
12,20%

54,50%
17,10%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

40,0%
2,40%

60,0%
4,30%

Εταιρίες Κλάδου
ΧΡΗΜ/ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

60,0%
14,60%

40,0%
11,40%

ΑΚΙΝΗΤΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

100%
3,70%

0,00%
0,00%

ΥΓΕΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

50,00%
3,70%

50,00%
4,30%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

37,50%
7,30%

62,50%
14,30%

ΑΛΛΟ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

53,40%
37,80%

46,60%
38,60%

Η ταχύτητα του Διαδικτύου είναι ικανοποιητική
ΝΑΙ

ΆΛΛΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΓΕΙΑ

53,40%

62,50%

50,00%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΛΙΑΝΙΚΗ

50,00%
100%

0,00%

60,00%

ΧΡΗΜ/ΕΣ ΥΠ/ΕΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

46,60%

37,50%

ΑΚΙΝΗΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΧΙ

40,00%

40,00%

60,00%

45,50%

54,50%

57,10%

42,90%

54,20%

45,80%

Το 54,2% των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της λιανικής θεωρεί την ταχύτητα του
διαδικτύου ικανοποιητική. Οι εταιρίες αυτές αποτελούν το 15,9% των εταιριών που θεωρούν ικανοποιητική
την ταχύτητα του διαδικτύου. Στο διάστημα αυτό κινούνται και οι κλάδοι του τουρισμού της υγείας καθώς
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και οι λοιποί κλάδοι (ΑΛΛΟ). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι το 60% των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θεωρεί την ταχύτητα του διαδικτύου
ικανοποιητική, ενώ επίσης ικανοποιητική θεωρείται και από τον κλάδο των ακινήτων. Την άποψη αυτή δεν
συμμερίζονται στο αντίστοιχο ποσοστό οι κλάδοι της μεταποίησης, της τεχνολογίας και των μεταφορών
όπου οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ικανοποιημένες από την ταχύτητα του διαδικτύου είναι κάτω του 50%.
Εμβαθύνοντας στα αριθμητικά αποτελέσματα του πίνακα 2, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι σε κλάδους
εντάσεως κεφαλαίου όπως αυτός της μεταποίησης, των τεχνολογιών και των μεταφορών η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένη από την ταχύτητα του διαδικτύου. Το εύρημα αυτό χρίζει ιδιαίτερης
προσοχής και αναδεικνύει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης επενδύσεων για την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του διαδικτύου, δεδομένου ότι οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αποτελεί
μονόδρομο προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας.

Άξιο σχολιασμού αποτελεί το εύρημα που αφορά την εκτίμηση των εταιριών του δείγματος σχετικά με τη
μελλοντική επίδοση του διαδικτύου ως προς την ταχύτητα αυτού. Πολύ υψηλό είναι το ποσοστό αρνητικής
εκτίμησης για την ποιότητα των υπηρεσιών του διαδικτύου στο άμεσο μέλλον (2 έτη) για την πλειοψηφία
των εταιριών του δείγματος. Με βάση τα αποτελέσματα που συνοψίζονται στον πίνακα 3, μόνο το 33,3%
των εταιριών του δείγματος στον κλάδο της λιανικής εκτιμά ότι θα είναι ικανοποιητική η ταχύτητα, ενώ σε
αντίστοιχα ποσοστά ως προς τη συγκεκριμένη εκτίμηση κινούνται και οι υπόλοιποι κλάδοι του δείγματος. .
Ειδικότερα στους κλάδους των χρηματιστηριακών υπηρεσιών, υγεία και τεχνολογία παρατηρείται σε μεγάλο
βαθμό απαισιοδοξία. Οι επιχειρήσεις βλέπουν ορατό τον κίνδυνο να μην μπορούν να ανταγωνιστούν τις
εταιρείες σε άλλες χώρες λόγω της ανεπαρκούς ταχύτητας του διαδικτύου. Το εύρημα αυτό θα προβάλλει τις
απαισιόδοξες εκτιμήσεις των παραγωγικών φορέων ως προς τη δυνατότητα διατήρησης ενός αυξητικού
ρυθμού διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στο σύνολο της δομής του παραγωγικού ιστού της οικονομίας.
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Πίνακας 3: Κλάδος - Αν η τρέχουσα ταχύτητα του Διαδικτύου θα είναι αρκετή για τις ανάγκες σας σε 2 έτη
Η τρέχουσα ταχύτητα του Διαδικτύου
θα είναι αρκετή σε 2 έτη

ΛΙΑΝΙΚΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

ΝΑΙ
33,3%
18,6%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

42,9%
7,0%

42,9%
3,2%

14,3%
6,2%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

30,4%
16,3%

65,2%
16,1%

4,3%
6,2%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

0,0%
0,0%

40,0%
2,2%

60,0%
18,8%

Εταιρίες Κλάδου
ΧΡΗΜ/ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

30,0%
14,0%

70,0%
15,1%

0,0%
0,0%

ΑΚΙΝΗΤΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

33,3%
2,3%

66,7%
2,2%

0,0%
0,0%

ΥΓΕΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

16,7%
2,3%

83,3%
5,4%

0,0%
0,0%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

18,8%
7,0%

75,0%
12,9%

6,2%
6,2%

ΑΛΛΟ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

28,1%
37,2%

57,9%
35,5%

14,0%
50,0%
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ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
54,2%
12,5%
14,0%
18,8%

Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης θα επιφέρουν αρνητικά αποτελέσματα σε όλες τις διαδικασίες που
διέπουν την στρατηγική επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης.
Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που τέθηκαν είναι κατά πόσο η διείσδυση του διαδικτύου σε
συνδυασμό με την αύξηση της ταχύτητας αυτού συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης. Στον πίνακα 4
παρουσιάζονται ενδιαφέροντα ευρήματα.

Πίνακας 4: Κλάδος - Αύξηση των θέσεων εργασίας από τις βελτιωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες εντός Διετίας

ΛΙΑΝΙΚΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
0 -3
3-10
< 11 ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
50,0% 27,3%
4,5%
18,2%
15,7% 25,0% 12,5%
8,5%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

42,9%
4,3%

0,0%
0,0%

14,3%
12,5%

42,9%
6,4%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

38,1%
11,4%

19,0%
16,7%

0,0%
0,0%

42,9%
19,1%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

40,0%
2,9%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

60,0%
6,4%

Εταιρίες Κλάδου
ΧΡΗΜ/ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

60,0%
17,1%

15,0%
12,5%

0,0%
0,0%

25,0%
10,6%

ΑΚΙΝΗΤΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

66,7%
21,9%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

33,0%
2,1%

ΥΓΕΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

83,3%
7,1%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

16,7%
2,1%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

62,5%
14,3%

25,0%
16,7%

12,5%
25,0%

0,0%
0,0%

ΑΛΛΟ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

37,9%
31,4%

17,2%
41,7%

6,9%
50,0%

37,9%
46,8%
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Λιανική- Αριθμός Νέων θέσεων
εργασίας
0 -3

3-10

5%

< 11

Τουρισμός-Αριθμός Νέων θέσεων
εργασίας

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

0 -3

3-10

< 11

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

18%
43%

50%

43%

27%
14%
0%

Μεταποίηση-Αριθμός νέων θέσεων
εργασίας
0 -3

3-10

< 11

Τεχνολογία-Αριθμός
νέων θέσεων εργασίας

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

0 -3

3-10

< 11

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

0%
13%

38%

43%

25%
63%
19%
0%

Ειδικότερα οι πλειοψηφία των εταιριών ανά κλάδο θεωρεί ότι σε βάθος διετίας η αύξηση σε επίπεδο θέσεων
εργασίας θα είναι έως τρεις εργαζόμενους, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εταιριών κυρίως στους κλάδους της
μεταποίησης, των μεταφορών και του τουρισμού αδυνατεί να εκτιμήσει τον αριθμό των νέων θέσεων
εργασίας που θα δημιουργηθούν. Θεωρώντας ως βραχύ το χρονικό διάστημα των δύο ετών και επιχειρώντας
μια αντικειμενική αποκωδικοποίηση των δεδομένων του πίνακα 4, διαπιστώνουμε ότι είναι σαφές η θετική
συμβολή των βελτιωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ενίσχυση της απασχόλησης. Ωστόσο, το εύρος
αυτής της συμβολής είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων οι οποίοι συνδέονται με το βαθμό
εξειδίκευσης του διαθέσιμου παραγωγικού δυναμικού και την κουλτούρα ανάπτυξης των επενδύσεων σε
νέες τεχνολογίες οι οποίες θα διαμορφώσουν εκ νέου τον επαγγελματικό προσανατολισμό δίνοντας έμφαση
στην περαιτέρω εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με τις νέες τεχνολογίες. Επίσης η αξιολόγηση του
αντίκτυπου στην απασχόληση θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας ως σημαντική παράμετρο το χρόνο. Η
εκτίμηση των ερωτηθέντων για την αύξηση των θέσεων εργασίας σε ορίζοντα 2 ετών αποκαλύπτει ότι η
χώρα δεν έχει έρθει σε επίπεδο κορεσμού των ωφελειών από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα του πίνακα 4 είναι διακριτή η αντίληψη ότι η περαιτέρω διείσδυση του
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διαδικτύου σε συνδυασμό με την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορεί να συμβάλλει στην
αύξηση της απασχόλησης που αποτελεί και στρατηγικό στόχο της οικονομικής πολιτικής. Αξιολογώντας
συνδυαστικά τις δύο πρώτες στήλες του πίνακα 4 είναι εμφανές, ότι στους κλάδους της Λιανικής και της
Μεταποίησης, κυρίως όμως στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, των Ακινήτων, της
Υγείας και της Τεχνολογίας η συμβολή των βελτιωμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην δημιουργία
θέσεων εργασίας, θα είναι σημαντική.

Ένα από τα ζητήματα που αναδεικνύει η παρούσα ανάλυση, είναι ο καθορισμός των μειονεκτημάτων μιας
ευρυζωνικής σύνδεσης με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά.

Πίνακας 5: Κλάδος -Μειονεκτήματα διαθέσιμης σύνδεσης

Υψηλο
Πρόβλημα
Κόστος Σταθερότητας
62,5%
37,5%
28,3%
23,7%

Χαμηλές
ταχύτητες σε
σχέση με την
ονομαστική Άλλο
70,8% 0,0%
15,9% 0,0%

ΛΙΑΝΙΚΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

28,6%
3,8%

28,6%
5,3%

100,0%
6,5%

0,0%
0,0%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

38,1%
15,1%

38,1%
21,1%

71,4%
14,0%

0,0%
0,0%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

40,0%
3,8%

20,0%
2,6%

60,0%
2,8%

0,0%
0,0%

Εταιρίες Κλάδου
ΧΡΗΜ/ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ % επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

33,3%
11,3%

38,9%
18,4%

66,7%
11,2%

0,0%
0,0%

ΑΚΙΝΗΤΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

33,3%
1,9%

0,0%
0,0%

66,7%
1,9%

0,0%
0,0%

ΥΓΕΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

100,0%
7,5%

50,0%
5,3%

100,0%
3,7%

0,0%
0,0%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

43,8%
13,2%

25,0%
10,5%

87,5% 6,2%
13,1% 50,0%

ΑΛΛΟ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

28,3%
28,3%

20,8%
28,9%

79,2% 1,9%
39,3% 50,0%
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Μειονεκτήματα διαθέσιμης σύνδεσης
100,0%
80,0%

Υψηλο Κόστος

60,0%
Πρόβλημα Σταθερότητας
40,0%
20,0%
0,0%

Χαμηλές ταχύτητες σε σχέση με την
ονομαστική
Άλλο

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 5 ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων ανά κλάδο θεωρεί την
παρεχόμενη υπηρεσία ως υψηλού κόστους, ενώ και η ποιότητα αυτής της υπηρεσίας είναι χαμηλότερη σε
σχέση με το κόστος που επιβαρύνει για την χρησιμοποίηση της, τις εταιρίες. Η συνδυαστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων του Πίνακα 5 προβάλλει την ανάγκη ενίσχυσης της διείσδυσης του διαδικτύου με
παράλληλη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως προς το δεύτερο απαιτείται η ύπαρξη υποδομής
σε συνδυασμό με τη χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, γεγονός που θα ενισχύει την απασχόληση.

Πίνακας 6: Ε.Α.Π - Το μηνιαίο ποσό που είστε διατεθειμένοι να πληρώνετε για τη χρήση του Διαδικτύου

Πληρωμή σε €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ <0.1 εκ €
ΠΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ (ΣΥΝΟΛΟΥ %)

<30€ 30€-50€
52,8% 38,9%
54,3% 35,0%

51€100€
8,3%
8,8%

>100€
0,0%
0,0%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0.1 - 0.5εκ ΠΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ

27,8%
28,6%

50,0%
45,0%

19,4%
20,6%

2,8%
2,3%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0.5 - 1εκ € ΠΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ

20,0%
2,9%

40,0%
5,0%

20,0%
2,9%

20,0%
2,3%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1-5 εκ€
ΠΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ

6,7%
5,7%

16,7%
12,5%

36,7%
32,4%

40,0%
27,9%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ >5εκ€
ΠΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ
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0,0%
0,0%

2,4%
2,5%

28,6%
35,3%

69,0%
67,4%

Ε.Α.Π<0,1 εκ €- μηνιαίο ποσό που
είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε
για το διαδίκτυο
<30€

30€-50€

51€-100€

Ε.ΑΠ. > 5 εκ €-μηνιαίο ποσό που
είστε διαθέσιμοι να πληρώσετε για
το διαδίκτυο
<30€

>100€

30€-50€

51€-100€

>100€

0% 2%

0%
8%

29%
39%

53%

69%

Στρατηγικός στόχος μιας επιχείρησης είναι η διατήρηση ενός σταθερού ρυθμού αύξησης του κύκλου
εργασιών της με σκοπό την δημιουργία όρων μακροχρόνιας βιωσιμότητας. Η κοινωνική διάσταση της
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων γίνεται αντιληπτή δεδομένου ότι συνδέεται με την διατήρηση των
υπαρχόντων θέσεων εργασίας και την προοπτική αύξησης αυτών. Σε αυτή την διάσταση μπορούμε να
προσθέσουμε την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και φυσικά από δημοσιονομικής απόψεως την
διεύρυνση της φορολογικής βάσης με δικαιότερη κατανομή των σχετικών βαρών. Στον Πίνακα

6

αξιολογείται η σχέση μεταξύ κύκλου εργασιών και του κόστους που είναι διατεθειμένη μια επιχείρηση να
αναλάβει για την απόκτηση – διατήρηση ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι καθώς
αυξάνεται ο κύκλος εργασιών αυξάνεται και το κόστος που είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να
αναλάβουν για την απόκτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών. Το εύρημα αυτό αξιολογείται θετικά ως προς
συμβολή του διαδικτύου στην αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων. Επίσης, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
δεν είναι διατεθειμένες να αυξήσουν κατακόρυφα το κόστος για την χρήση του Διαδικτύου. Στον Πίνακα 7
προκύπτουν αντίστοιχα συμπεράσματα σχετικά με το επιθυμητό επίπεδο ταχύτητας το οποίο αυξάνεται
καθώς αυξάνεται ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι επιχειρήσεις
με μεγαλύτερες ακαθάριστες πωλήσεις επιδιώκουν και γρηγορότερες ταχύτητες στο διαδίκτυο. Στις μέρες
μας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσδοκούν σε ταχύτητες άνω των 50 MBPS. Ακόμα και επιχειρήσεις
με σχετικά χαμηλούς τζίρους επιδιώκουν υψηλότερες ταχύτητες διαδικτύου.
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Πίνακας 7: Ε.Α.Π - Επιθυμητή Ταχύτητα Διαδικτύου

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ <0.1 εκ €

Μέχρι
20
MBPS
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
11,40%
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (% συνόλου εταιριών) 23,5%

Μέχρι Πάνω
50 από 50 Δεν ειμαι
MBPS MBPS σίγουρος
42,9% 34,3%
11,4%
35,7% 14,3%
50,0%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0.1 - 0.5εκ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

29,7%
64,7%

29,7%
26,2%

35,1%
15,5%

5,4%
25,0%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0.5 - 1εκ €

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

0,0%
0,0%

20,0%
2,4%

80,0%
4,8%

0,0%
0,0%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1 -5 εκ€

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

3,3%
5,9%

26,7%
19,0%

66,7%
23,8%

3,3%
12,5%

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ >5εκ€

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

2,4%
5,9%

14,3%
14,3%

81,0%
40,5%

2,4%
12,5%

Επιθυμητή ταχύτητα Διαδικτύου
120,00%
0,0%
100,00%

3,3%

5,4%

11,4%

80,00%

2,4%

35,1%

34,3%
60,00%

80,0%

66,7%

81,0%

29,7%

40,00%
42,9%
20,00%

29,7%

20,0%
0,0%
Ε.Α.Π 0,5-1 εκ €

11,40%

0,00%
Ε.Α.Π<0,1 εκ €

Ε.Α.Π 0,1-0,5 εκ €

Μέχρι 20 MBPS

Μέχρι 50

MBPS

Πάνω από 50

26,7%

14,3%

3,3%
Ε.Α.Π 1-5 εκ €

2,4%
Ε.ΑΠ. > 5 εκ €

MBPS

Δεν ειμαι σίγουρος

Στον Πίνακα 8 αξιολογούνται τα οφέλη της ευρυζωνικότητας ανά κλάδο. Η αντικειμενικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας επιβάλλει την οριοθέτηση αυτών των ωφελειών οι οποίες αφορούν κυρίως τον
κύκλο εργασιών, το επίπεδο κερδοφορίας, την πρόσβαση σε νέες αγορές, την ικανότητα βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών και την πλήρη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Με βάση τα αποτελέσματα
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του Πίνακα 8 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανά κλάδο επιβεβαιώνει την θετική συμβολή της
ευρυζωνικότητας στην αύξηση του κύκλου εργασιών, κυρίως όμως διακρίνει έναν ισχυρά θετικό αντίκτυπο
στην βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Όμως το υψηλότερο ποσοστό από τα οφέλη του
διαδικτύου, παρατηρείται στις Νέες Βελτιωμένες Υπηρεσίες που δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
έχουν πρόσβαση σε νέες εφαρμογές

Το εύρημα αυτό δύναται να συνδεθεί με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας η οποία
αποτελεί βασική παράμετρο σε οποιοδήποτε σχεδιασμό για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα
στους κλάδους των υπηρεσιών όπου η ελληνική οικονομία μπορεί να παρουσιάσει αξιόλογα επιτεύγματα σε
επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Πίνακας 8: Κλάδος -Οφέλη ευρυζωνικής σύνδεσης
Πλήρης
Πρόσβαση σε
Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες
(ΔημοσίοΤαμείαΤραπεζες) Άλλο
29,2% 4,2%
13,7% 20,0%

ΛΙΑΝΙΚΗ

Νέες
Αυξημένος
Πρόσβαση Βελτιωμένες
Κύκλος
Αυξημένη
σε Νέες Υπηρεσίες/
Εργασιών Κερδοφορία Αγορές Εφαρμογές
Εταιρίες Κλάδου
70,8%
33,3%
29,2%
70,8%
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων
25,4%
25,8%
16,7%
15,2%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

50,0%
4,5%

16,7%
3,2%

16,7%
2,4%

50,0%
2,7%

16,7% 16,7%
2,0% 20,0%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

47,8%
16,4%

21,7%
16,1%

47,8%
26,2%

65,2%
13,4%

30,4% 8,7%
13,7% 40,0%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

40,0%
3,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

60,0%
2,7%

60,0% 0,0%
5,9% 0,0%

Εταιρίες Κλάδου
ΧΡΗΜ/ΕΣ ΥΠ/ΕΣ % επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

45,0%
13,4%

10,0%
6,5%

15,0%
7,1%

80,0%
14,3%

25,0% 0,0%
9,8% 0,0%

ΑΚΙΝΗΤΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

33,3%
1,5%

33,3%
3,2%

33,3%
2,4%

100,0%
2,7%

33,3% 0,0%
2,0% 0,0%

ΥΓΕΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

33,3%
3,0%

33,3%
6,5%

66,7%
9,5%

100,0%
5,4%

25,0% 0,0%
7,8% 0,0%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

43,8%
10,4%

25,0%
12,9%

43,8%
16,7%

81,2%
11,6%

25,0% 0,0%
7,8% 0,0%

ΑΛΛΟ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

35,1%
29,9%

19,3%
35,5%

28,1%
38,1%

78,9%
40,2%

42,1% 1,8%
47,1% 20,0%
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Οφέλη ευρυζωνικής σύνδεσης
100,0%

Αυξημένος Κύκλος Εργασιών

90,0%
80,0%
Αυξημένη Κερδοφορία

70,0%
60,0%

Πρόσβαση σε Νέες Αγορές

50,0%
40,0%
30,0%

Νέες Βελτιωμένες Υπηρεσίες/
Εφαρμογές

20,0%
10,0%

Πλήρης Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες (Δημοσίο-ΤαμείαΤραπεζες)
Άλλο

0,0%

Στον πίνακα 9 αποτυπώνεται η πρόθεση των εταιριών του δείγματος για αύξηση της χρήσης της υπηρεσίας
του διαδικτύου για την επόμενη διετία. Η πλειοψηφία των εταιριών ανά κλάδο ανταποκρίθηκαν θετικά στο
ερώτημα με εξαίρεση τις επιχειρήσεις στον κλάδο των ακινήτων όπου πιθανόν οι δυσοίωνες προβλέψεις
λόγω της τρέχουσας κρίσης για την πορεία του κλάδου, να λειτουργούν ανασταλτικά σε διαδικασίες που
αφορούν νέες επενδύσεις σε υποδομή. Ωστόσο, η θετική ανταπόκριση στο ερώτημα αυτό από την
πλειοψηφία των εταιριών του δείγματος ενισχύουν τα όσα έχουν ήδη διατυπωθεί για τα οφέλη της
ευρυζωνικότητας.
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Πίνακας 9: Κλάδος - Αν σκοπεύετε να αυξήσετε τη χρήση internet εντός διετίας
Αύξηση της χρήσης internet
NAI
OXI
ΜΑΛΛΟΝ
Εταιρίες Κλάδου
83,3%
8,3%
8,3%
ΛΙΑΝΙΚΗ
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων 17,1% 11,8%
10,5%

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

85,7%
5,1%

0,0%
0,0%

14,3%
5,3%

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

73,9%
14,5%

4,3%
5,9%

21,7%
26,3%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

80,0%
3,4%

0,0%
0,0%

20,0%
5,3%

Εταιρίες Κλάδου
ΧΡΗΜ/ΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

75,0%
12,8%

15,0%
17,6%

10,0%
10,5%

ΑΚΙΝΗΤΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

33,3%
0,9%

33,3%
5,9%

33,3%
5,3%

ΥΓΕΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

83,3%
4,3%

16,7%
5,9%

0,0%
0,0%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

87,5%
12,0%

6,2%
5,9%

6,2%
5,3%

ΑΛΛΟ

Εταιρίες Κλάδου
% επί του Συνόλου των Εταιριών όλων των κλάδων

74,1%
36,8%

13,8%
47,1%

12,1%
36,8%

Αύξηση Χρήσης Διαδικτύου (Πίνακας 9)
ΆΛΛΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΜ/ΕΣ ΥΠ/ΕΣ

ΟΧΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΝΑΙ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΛΙΑΝΙΚΗ
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

51

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η διείσδυση του διαδικτύου σε όλους τους τομείς δραστηριότητας των σύγχρονων κοινωνιών αποτελεί μια
πραγματικότητα, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδίδει σημαντικά οφέλη. Κυρίαρχο ζήτημα
στην συζήτηση που αφορά την επέκταση του διαδικτύου με ταυτόχρονη βελτίωση και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας, είναι στο κατά πόσο αυτή δημιουργεί όρους οικονομικής
ανάπτυξης. Μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι συνδέονται με το βαθμό τεχνολογικής ωρίμανσης αλλά και
την ύπαρξη του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου σε μια οικονομία, αναλύονται προκειμένου να οδηγηθούμε
στο περιεχόμενο της στρατηγικής που αφορά το στόχο της ανάπτυξης. Η ανάλυση που προηγήθηκε
χρησιμοποιώντας ένα δείγμα

153 εταιριών από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της

ελληνικής οικονομίας, έδειξε ότι η αύξηση της ευρυζωνικότητας, συμβάλει στην ενίσχυση της απασχόλησης,
ενώ δημιουργεί νέα πρότυπα επαγγελματικού προσανατολισμού με βάση τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η
παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται και οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν το στόχο λειτουργίας τους σε
καθεστώς οικονομιών κλίμακας. Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων μέσα από την χρήση του διαδικτύου,
τους επιτρέπει να περιορίζουν την ασυμμετρία της πληροφόρησης, οπότε επιτυγχάνεται η αποτελεσματική
διαχείριση των διαφόρων κατηγοριών κόστους (πχ κόστος ευκαιρίας). Τα παραγόμενα προϊόντα και
υπηρεσίες είναι πιο ανταγωνιστικά συνδυάζοντας τιμή και ποιότητα, με αποτέλεσμα και οι επιχειρήσεις να
επιτυγχάνουν υψηλούς τζίρους που τους επιτρέπουν μελλοντικά την μεγέθυνση τους μέσα από
προγράμματα επενδύσεων. Σε ότι αφορά την ελληνική πραγματικότητα από την εμπειρική ανάλυση
προκύπτει το συμπέρασμα ότι από τεχνολογικής απόψεως η οικονομία δεν έχει λάβει το ανώτατο επίπεδο
τεχνολογικής ωρίμανσης. Κατά συνέπεια, η συνεχής διείσδυση των νέων τεχνολογιών συμβάλλει θετικά στην
δημιουργία όρων οικονομικής ανάπτυξης. Εν κατακλείδι, με δεδομένους τους περιορισμούς που έχει
δημιουργήσει η τρέχουσα οικονομική κρίση και η διαχείριση αυτής μέσω των μνημονίων, η υιοθέτηση
πολιτικών που θα ενισχύουν την διείσδυση της ευρυζωνικότητας θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα στην
δημιουργία όρων οικονομικής ανάπτυξης με βασικούς πυλώνες αυτής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης.
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