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Κύρια σηµεία

Οι ΤΠΕ συνεχίζουν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία

Ο ρόλος των ΤΠΕ στην
παγκόσµια οικονοµία
παραµένει ουσιώδης , οι δε
προοπτικές του τοµέα των
ΤΠΕ έχουν βελτιωθεί
αισθητά.

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
εξακολουθούν να διαδραµατίζουν ουσιώδη ρόλο στην παγκόσµια
οικονοµία. Η συµµετοχή του τοµέα των ΤΠΕ στην οικονοµική
δραστηριότητα αυξάνεται και οι ΤΠΕ είναι σηµαντικοί παραγωγικοί
πόροι που επηρεάζουν τις οικονοµικές επιδόσεις. Οι προοπτικές του
τοµέα βελτιώνονται, µολονότι µε αργότερο ρυθµό από τον
αναµενόµενο.
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Η ανάκαµψη διευρύνεται
και η επίδοση στις
Ηνωµένες Πολιτείες, την
Κίνα και την Κορέα είναι
ισχυρή.

Στις αρχές του 2002 οι επενδύσεις στις ΤΠΕ άρχισαν να
αυξάνονται και η ανάκαµψη του τοµέα συντελούµενη αρχικά στις
Ηνωµένες Πολιτείες διευρύνεται στην Ιαπωνία και την Ευρώπη.
Από το 2002 και έπειτα οι αποστολές αγαθών ΤΠΕ επαυξάνονταν
τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και στον Καναδά. Ο κλάδος των
ηµιαγωγών δείχνει τη σταθερή πορεία ανάκαµψης που καθοδηγείται
από την επίδοση της Κίνας και της Κορέας η οποία είναι ισχυρή ήδη
από το 2002. Η ανάκαµψη συντελείται κυρίως στις συναλλαγές Η/Υ
και εξαρτηµάτων. Ο κλάδος των επικοινωνιακών εξοπλισµών
ενισχύεται, λόγω των επενδύσεων στην ευρυζωνική πρόσβαση
υψηλής ταχύτητας και τις τεχνολογίες ασύρµατης δικτύωσης (WiFi)
και µεταφοράς φωνής και εικόνας µέσω ∆ιαδικτύου (VoIP) (βλέπε
γράφηµα).

Οι κορυφαίες επιχειρήσεις
ΤΠΕ και ∆ιαδικτύου είναι
και πάλι προσοδοφόρες, η
δε συγκέντρωση στον
τοµέα των ΤΠΕ αυξάνεται.

Τα συνολικά έσοδα των 250 κορυφαίων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΤΠΕ µειώθηκαν ελαφρά κατά
το 2001-2002, αλλά το 2003 σηµείωσαν εκ νέου κέρδη ύστερα από
µεγάλες απώλειες κατά το 2001 και κυρίως το 2002. Κατά την
τριετία 2000-2003 τα έσοδα των επιχειρήσεων υπηρεσιών
λογισµικού, τεχνολογίας της πληροφορίας (ΤΠ) και τηλεπικοινωνιών
αυξήθηκαν κατά πάνω από 5% ετησίως, ενώ τα έσοδα του κλάδου
των επικοινωνιακών εξοπλισµών µειώθηκαν δραµατικά. Οι
επιχειρήσεις των Ηνωµένων Πολιτειών αντιπροσωπεύουν το 40%
της δραστηριότητας στις χώρες του ΟΟΣΑ, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση
και η Ιαπωνία το ένα τέταρτο η κάθε µια. Τα επιχειρηµατικά
συγκροτήµατα ηλεκτρονικής της Ιαπωνίας υποχώρησαν στη γενική
κατάταξη, ενώ οι επιχειρήσεις της κινεζικής Ταϊπέι, της Κίνας και
της Σιγκαπούρης κατατάχθηκαν ψηλότερα. Η συγκέντρωση
αυξήθηκε, καθώς οι µεγάλες επιχειρήσεις συνεπάγονται µεγαλύτερα
µερίδια εσόδων. Οι 50 κορυφαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του ∆ιαδικτύου µεγεθύνονταν κάθε
χρόνο. Συγκεκριµένα τα συνδυασµένα έσοδα έφτασαν σχεδόν στο
νεκρό σηµείο εκµετάλλευσης το 2003 µετά από πολύ µεγάλες
απώλειες κατά το 2001-2002 µε τις µεγαλύτερες εταιρείες να
καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις.
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Η µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη του τοµέα των
ΤΠΕ, που απορροφά το
ήµισυ των κεφαλαίων
υψηλού επιχειρηµατικού
κινδύνου, είναι ισχυρή.

Το 2001 ο τοµέας των ΤΠΕ αντιπροσώπευε περίπου το 10%
του επιχειρηµατικού ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ (8% το 1995)
και απασχολεί περισσότερους από 17 εκατοµµύρια ανθρώπους,
δηλαδή πάνω από το 6% της απασχόλησης σε επιχειρήσεις. Η
παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε γρήγορα και οι
αναπτυσσόµενοι κλάδοι (υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας) συνέχισαν
να µεγεθύνονται, όµως η παραγωγικότητα στον τοµέα της
µεταποίησης µειώθηκε από το 2001 και έπειτα. Οι ΤΠΕ
διατήρησαν τον ηγετικό τους ρόλο στην τεχνολογία ελκύοντας το
ήµισυ των κεφαλαίων υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου καθ’όλη
τη διάρκεια του 2003 και αντιπροσωπεύοντας το ένα τέταρτο των
επιχειρηµατικών δαπανών Ε&Τ και το ένα πέµπτο των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.

Ευρυζωνική πρόσβαση ανά 100 κατοίκους, 2002-03
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Η παραγωγή αγαθών
ΤΠΕ και υπηρεσιών
που υποστηρίζονται
από τις ΤΠΕ
µετατοπίζεται στην
Ασία.

Ο παγκόσµιος τόπος παραγωγής αγαθών ΤΠΕ µετατοπίστηκε
στην Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες. Το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση,
οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ιαπωνία αντιπροσώπευαν λιγότερο από
τα δύο τρίτα της παγκόσµιας παραγωγής αγαθών ΤΠΕ σηµειώνοντας
πτώση από τα τέσσερα πέµπτα του 1990. Αντίθετα η προέλευση των
υπηρεσιών ΤΠ και των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ
είναι παγκόσµια.

Το 2004 το εµπόριο
ΤΠΕ σηµειώνει
ισχυρή αύξηση και οι
εµπορικές συναλλαγές
της Κίνας είναι
υψηλότερες από της
Ιαπωνίας.

Το 2004 το παγκόσµιο εµπόριο αυξάνεται µε ρυθµό διπλάσιο από
το ρυθµό του ΑΕΠ και το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών ΤΠΕ µε
ακόµα πιο γρήγορο ρυθµό (οι εµπορικές συναλλαγές αγαθών ΤΠΕ
των χωρών του ΟΟΣΑ αναµένεται να αυξηθούν κατά 10%)
ωθούµενο από την ισχυρότερη παγκόσµια οικονοµία, το κινέζικο
εµπόριο και τις διεθνείς διαδικασίες εφοδιασµού. Το εµπόριο αγαθών
ΤΠΕ της Κίνας κατέγραφε θεαµατική αύξηση: 28% ετησίως από το
1996 σε σύγκριση µε το 4% των χωρών του ΟΟΣΑ. Επιπλέον το
εµπόριο της Κίνας είναι µεγαλύτερο και πιο ισορροπηµένο σε σχέση
µε την Ιαπωνία η οποία προσανατολίζεται στις εξαγωγές, αλλά
µικρότερο σε σχέση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες οι οποίες
προσανατολίζονται στις εισαγωγές.

Εµπόριο αγαθών ΤΠΕ και συνολικό εµπόριο στις χώρες του ΟΟΣΑ, 1996-2002
∆είκτης 1996 = 100 τρέχουσα τιµή δολαρίου ΗΠΑ
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Πηγή: Βάση δεδοµένων ∆ιεθνών Εµπορικών Στατιστικών Στοιχείων (ITS) του ΟΟΣΑ.
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Η Ιρλανδία είναι η
κύρια χώρα εξαγωγής
προϊόντων
λογισµικού.

Η Ιρλανδία και οι Ηνωµένες Πολιτείες επικρατούν στο εµπόριο
υπηρεσιών λογισµικού και ΤΠΕ και είναι οι µεγαλύτεροι εξαγωγείς
αγαθών λογισµικού. Στον ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα των
υπηρεσιών πληροφορικής και πληροφοριών οι εξαγωγές της
Ιρλανδίας ανέρχονταν στα 10,4 δις δολάρια ΗΠΑ το 2002 σε
σύγκριση µε τα 6,9 δις δολάρια ΗΠΑ στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Οι χώρες, οι
βιοµηχανίες και οι
επιχειρήσεις
ωφελούνται από τη
χρήση των ΤΠΕ και
του ∆ιαδικτύου, όταν
η χρήση αυτή
συνδυάζεται µε
επενδύσεις σε
δεξιότητες και
οργάνωση.

Οι χώρες, οι βιοµηχανίες και οι επιχειρήσεις ωφελούνται από τις
επενδύσεις στις ΤΠΕ και το ∆ιαδίκτυο. Όµως τα οφέλη είναι άνισα.
Οι ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ και αυξανόµενο µερίδιο των
επενδύσεων και συνεπώς συµβάλλουν σηµαντικά στην αύξηση του
ΑΕΠ. Ο τοµέας παραγωγής ΤΠΕ συµβάλλει στην αύξηση της
παραγωγικότητας, όµως, µε εξαίρεση τις Ηνωµένες Πολιτείες και την
Αυστραλία, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι
η αύξηση της παραγωγικότητας συντελείται γρηγορότερα στις
βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ. Η χρήση των ΤΠΕ από τις
επιχειρήσεις έχει θετικά αποτελέσµατα όταν συνδυάζεται µε
συµπληρωµατικές δεξιότητες και οργάνωση.

Ο τοµέας των ΤΠΕ χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλό βαθµό παγκοσµιοποίησης

Ο τοµέας των ΤΠΕ
είναι ο πιο παγκο-
σµιοποιηµένος και ο
ορθολογισµός της
παραγωγής αυξάνει
την εξειδίκευση και
το ενδοεταιρικό
εµπόριο.

Ο τοµέας των ΤΠΕ παγκοσµιοποιείται όλο και πιο πολύ. Το
εµπόριο αυξάνεται γρηγορότερα από τις δαπάνες και την παραγωγή.
Το εµπόριο αγαθών ΤΠΕ αυξάνεται µε ρυθµό σχεδόν διπλάσιο από τις
συναλλαγές εµπορευµάτων, ενώ οι υπηρεσίες ΤΠΕ αυξάνονται ακόµα
γρηγορότερα. Η παγκόσµια ορθολογική οργάνωση της παραγωγής
επέφερε την εξειδίκευση των χωρών σε µικρότερο φάσµα προϊόντων
και υπηρεσιών. Το ενδοκλαδικό εµπόριο δείχνει ότι ο τοµέας αγαθών
ΤΠΕ εξειδικεύεται συνεχώς. Οι δε ενδοεταιρικές εµπορικές
συναλλαγές σε παγκόσµιο επίπεδο είναι υψηλές.

Οι επιχειρήσεις
ΤΠΕ επεκτείνονται
διεθνώς
αποκτώντας
πρόσβαση σε
αγορές, δεξιότητες
και τεχνολογία...

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΤΠΕ
επεκτείνονται διεθνώς, αποκτούν πρόσβαση σε αγορές, δεξιότητες και
τεχνολογία και επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας. Οι άµεσες ξένες
επενδύσεις σε ΤΠΕ κατευθύνονται κυρίως στον τοµέα των υπηρεσιών,
ως επακόλουθο της απορύθµισης και της απελευθέρωσης του
εµπορίου. Οι διεθνείς επενδύσεις και συγχωνεύσεις και εξαγορές
συντελούνται κυρίως στον κλάδο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
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κυρίως µέσω των
διασυνοριακών
συγχωνεύσεων και
εξαγορών.

Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι η πιο κοινή
µορφή επέκτασης των επιχειρήσεων. Ο τοµέας των ΤΠΕ
χαρακτηριζόταν από έντονη δραστηριότητα προς αυτήν την
κατεύθυνση κατά τη δεκαετία ’90, λόγω των µεγάλων συµφωνιών στον
τοµέα των τηλεπικοινωνιών και τις υψηλές αποτιµήσεις στο
χρηµατιστήριο αξιών. Παρά τις αιφνίδιες µειώσεις, η διασυνοριακή
επέκταση των επιχειρήσεων ΤΠΕ παραµένει υψηλότερη από αυτήν που
σηµειωνόταν στα µέσα της δεκαετίας του ’90 και εντάθηκε κατά το
2003 και το πρώτο µισό του 2004, καθώς ο οικονοµικός κύκλος
ακολουθεί ανοδική πορεία.

Η προσφυγή σε
διεθνείς πηγές για
την παροχή
επιχειρηµατικών
υπηρεσιών που
υποστηρίζονται από
την ΤΠ και τις ΤΠΕ
επεκτάθηκε
γρήγορα. Οι χώρες
του ΟΟΣΑ
αντιπροσωπεύουν
τα τρία τέταρτα των
εξαγωγών, αλλά η
Ινδία είναι η κύρια
χώρα εξαγωγής.

Η πρακτική της προσφυγής σε διεθνείς πηγές για την παροχή
επιχειρηµατικών υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την ΤΠ και τις
ΤΠΕ (offshoring) ωθείται από την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών και
αγαθών (digital delivery), την ανεπάρκεια δεξιοτήτων, τις ανάγκες
αποδοτικότητας και τη µείωση του κόστους. Ο ανταγωνισµός και η
απελευθέρωση του τοµέα των υπηρεσιών επιφέρουν την εγκατάσταση
των επιχειρήσεων σε  περιοχές όπου το κόστος είναι χαµηλότερο και η
ποιότητα υψηλή. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία όσον αφορά τις
διεθνείς πηγές εφοδιασµού, αλλά στις χώρες του ΟΟΣΑ το µερίδιο των
εξαγωγών υπηρεσιών πληροφορικής, πληροφοριών και άλλων
επιχειρηµατικών υπηρεσιών µειώθηκε µόνο κατά 2,4 ποσοστιαίες
µονάδες φτάνοντας το 77,1% κατά την εφταετία 1995-2002. Η Ινδία
και η Ιρλανδία αύξησαν σηµαντικά τις εξαγωγές τους και ορισµένες
αναπτυσσόµενες χώρες επεκτείνονται γρήγορα.

Η απασχόληση
εργαζοµένων σε
τρίτες χώρες  µπορεί
να αυξήσει την
αποδοτικότητα των
εταιρειών. Η
διασφάλιση της
ελαχιστοποίησης
του κόστους
προσαρµογής και
της πρόσβασης σε
νέες ευκαιρίες
απασχόλησης είναι
ο καλύτερος τρόπος
αντιµετώπισης των
ανησυχιών για την
απώλεια των
θέσεων εργασίας.

Η απασχόληση εργατικού δυναµικού σε τρίτες χώρες (οffshoring)
µπορεί να αποφέρει αποταµίευση κόστους στις επιχειρήσεις, αλλά
ενδέχεται επίσης να οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας στη
χώρα προέλευσης και τη δηµιουργία νέων θέσεων στη χώρα υποδοχής.
Ωστόσο τα κέρδη αποδοτικότητας και η αποταµίευση κόστους
στηρίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δηµιουργία νέων
ευκαιριών απασχόλησης τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα
υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η επιβολή µέτρων προστατευτισµού
δεν ενδείκνυται, αντίθετα η διαδικασία προσαρµογής θα πρέπει να
αντισταθµίζει το κόστος προσαρµογής, όπου αυτό είναι απαραίτητο,
και θα πρέπει να διευκολύνει τους εργαζοµένους στην εύρεση νέων
ευκαιριών απασχόλησης.
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Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) επεκτείνεται, αλλά η υιοθέτηση πιο
πολύπλοκων εφαρµογών συντελείται µε αργό ρυθµό

Οι Η/Υ και το
∆ιαδίκτυο είναι
σήµερα ευρέως
διαδοµένα, αλλά η
υιοθέτηση
ολοκληρωµένων
διαδικασιών
ηλεκτρονικού
επιχειρείν
συντελείται µε
αργότερο ρυθµό.

Στις χώρες του ΟΟΣΑ οι Η/Υ και το ∆ιαδίκτυο είναι ευρέως
διαδεδοµένα. Παρά την υψηλή επιχειρηµατική συνδεσιµότητα,
συµπεριλαµβανοµένης της ευρυζωνικής πρόσβασης, η εφαρµογή
ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών διαδικασιών και ηλεκτρονικών
δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ είναι σχετικά
περιορισµένη (π.χ. λήψη παραγγελιών, διαχείριση προµηθευτών). Η
πρόκληση συνίσταται στην αύξηση της αποτελεσµατικής χρήσης του
λογισµικού ηλεκτρονικού επιχειρείν και την αναδιάρθρωση των
σχέσεων µε τον προµηθευτή και τον πελάτη.

Υψηλή επιχειρηµατική συνδεσιµότητα , αλλά χαµηλή υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, 2003 ή πιο
πρόσφατο έτος

Εκατοστιαίο ποσοστό όλων των επιχειρήσεων
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Χρήση ∆ιαδικτύου, επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικό κόµβο ή ιστοσελίδα, εκατοστιαίο ποσοστό υπαλλήλων που
χρησιµοποιούν Η/Υ, χρήση του ∆ιαδικτύου για τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική αγορά προϊόντων,
ηλεκτρονική λήψη παραγγελιών, επιχειρήσεις που έχουν πουλήσει προϊόντα µέσω της αγοράς του ∆ιαδικτύου.

Πηγή: ΟΟΣΑ σύµφωνα µε εθνικά δεδοµένα.
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Νέες υποσχόµενες
τάσεις
αναδύθηκαν…

Πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρησιµοποιούν το
∆ιαδίκτυο µόνο για την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη διενέργεια
ηλεκτρονικών τραπεζικών εργασιών. Εντούτοις πρόσφατα οι
συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών αυξάνονται
σταθερά, η διεθνοποίηση συνεχίζεται, το ∆ιαδίκτυο υποστηρίζει τις
συναλλαγές off-line, και οι µικρές επιχειρήσεις αρχίζουν αν υιοθετούν
πιο πολύπλοκες εφαρµογές παραγγελιών και εφοδιαστικής (logistics).

...αλλά είναι πιθανό
να δηµιουργείται
ένα νέο «χάσµα
ηλεκτρονικού
επιχειρείν» όσον
αφορά τις πιο
προηγµένες
εφαρµογές.

Ωστόσο οι επιχειρήσεις που έχουν προσαρµόσει πλήρως τις
επιχειρηµατικές τους διαδικασίες και συστήµατα είναι σχετικά λίγες. Η
ολοκλήρωση των συστηµάτων ηλεκτρονικών παραγγελιών µε άλλες
λειτουργίες (π.χ. εµπορία) στο εσωτερικό της επιχείρησης ή η
ολοκλήρωση µε προµηθευτές και πελάτες στο εξωτερικό της
επιχείρησης παραµένουν σπάνιες και απαντώνται κυρίως στις µεγάλες
επιχειρήσεις. Καθώς το χάσµα της «ετοιµότητας προς ηλεκτρονική
επιχειρηµατική δραστηριότητα» (e-readiness) µεταξύ των µικρών και
των µεγάλων επιχειρήσεων συρρικνώνεται, ένα νέο «χάσµα
ηλεκτρονικού επιχειρείν» όσον αφορά τις πιο προηγµένες εφαρµογές
πιθανό να διευρύνεται.

Η επιτυχία  των
ΤΠΕ εξασφαλίζεται
µόνο µε τη βελτίωση
των δεξιοτήτων και
της διοίκησης, την
εφαρµογή
καινοτοµιών στην
οργάνωση και τα
προϊόντα και την
ευθυγράµµιση των
ΤΠΕ µε την
εταιρική
στρατηγική.

Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της χρήσης µεθόδων ηλεκτρονικού
επιχειρείν µπορεί να µην είναι άµεσα. Από τις µελέτες περιπτώσεων
για την περίοδο 2000-02 συνεπάγεται ότι τα αποτελέσµατα δεν
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αντανακλώντας την υπερβολική
αισιοδοξία και τις δυσκολίες µέτρησης. Ο οικονοµικός κύκλος είναι
επίσης σηµαντικός. Συγκεκριµένα σε περίοδο ύφεσης οι επιχειρήσεις
χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ για τον ορθολογισµό και την περικοπή του
κόστους και σε περίοδο ανάκαµψης για την εξωτερική επέκταση και
την ανάπτυξη των αγορών. Η αξιοποίηση του δυναµικού των ΤΠΕ
καθ’όλη τη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου απαιτεί τη συνεπή
αύξηση των δεξιοτήτων και βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, την
εφαρµογή καινοτοµιών στην οργάνωση (π.χ. νέα επιχειρηµατικά
πρότυπα, πιο επίπεδες οργανωτικές δοµές) και τα προϊόντα, καθώς και
την ευθυγράµµιση των ΤΠΕ µε την εταιρική στρατηγική.
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Οι εταιρείες που
έχουν το
ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα
ωφελούνται από τις
πιο προηγµένες
µορφές
ηλεκτρονικού
επιχειρείν κατά
µήκος των
αλυσίδων αξιών
τους.

Η δραστηριοποίηση στον τοµέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν
διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των επιχειρήσεων και οι δυσκολίες για τον
εντοπισµό της αιτιώδους σχέσης µεταξύ της χρήσης του ηλεκτρονικού
επιχειρείν και του αντίκτυπου είναι πολλές. Ωστόσο οι επιχειρήσεις
που απασχολούν επαρκώς καταρτισµένο και καινοτόµο εργατικό
δυναµικό και δεν απορρίπτουν τις οργανωτικές αλλαγές ωφελούνται
σηµαντικά από την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλο το µήκος των
αλυσίδων αξιών τους. Η ενσωµάτωση πιο προηγµένων διαδικασιών
ηλεκτρονικού επιχειρείν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό
της επιχείρησης υπόσχεται αποσβέσεις σε αποδοτικότητα.

Η πρόσβαση στις ΤΠΕ από ιδιώτες και νοικοκυριά είναι ευρεία και το ψηφιακό
χάσµα µετατρέπεται σε χάσµα «χρήσης»

Βασιζόµενα στους
Η/Υ το ∆ιαδίκτυο
και η ευρυζωνική
πρόσβαση
διαδόθηκαν
γρήγορα.

Οι προσωπικοί Η/Υ και το ∆ιαδίκτυο παρέχουν τον εξοπλισµό και
τη συνδεσιµότητα στα άτοµα και τα νοικοκυριά, ούτως ώστε να
επωφεληθούν από τις ΤΠΕ. Οι προσωπικοί Η/Υ διαδόθηκαν αργά,
αλλά το ∆ιαδίκτυο και η ευρυζωνική πρόσβαση βασιζόµενα στους Η/Υ
διαδόθηκαν γρήγορα. Οι προσωπικοί Η/Υ είναι το κυριότερο µέσο
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, αλλά η πρόσβαση µέσω κινητών συσκευών
αυξάνεται.

Η πρόσβαση από το
σπίτι είναι
υψηλότερη από
αυτήν στο χώρο
εργασίας, ενώ η
χρήση του
∆ιαδικτύου µειώνει
τη χρήση άλλων
µέσων…

Η υιοθέτηση των ΤΠΕ εξαρτάται από παράγοντες όπως το
εισόδηµα, το επίπεδο εκπαίδευσης, την ύπαρξη παιδιών στην
οικογένεια, την ηλικία και το φύλο, ενώ οι κύριοι λόγοι µη δικτύωσης
είναι η απουσία ανάγκης και το κόστος. Η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο
από το σπίτι ήταν υψηλότερη απ’ ό,τι στο χώρο εργασίας ήδη από το
1998-99, αλλά οι χρήστες από το χώρο εργασίας είναι πιθανότερο να
έχουν πρόσβαση από το σπίτι. Η χρήση επηρεάζεται από τις συσκευές
ευρυζωνικής ή νέου είδους πρόσβασης και από την εκπαίδευση.
Μολονότι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο παραµένει η σηµαντικότερη
δραστηριότητα, η εστιασµένη αναζήτηση πληροφοριών, οι ειδήσεις και
οι προσωπικές τραπεζικές εργασίες αυξάνονται, όπως και η αναζήτηση
πληροφοριών σχετικά µε τις αγορές off-line. Ο χρόνος που
αφιερώνεται στο ∆ιαδίκτυο επηρεάζει το χρόνο που αφιερώνεται στα
άλλα µέσα.

Όµως το χάσµα
«χρήσης»
αντικαθιστά το

Οι διαφορές σχετίζονται όλο και πιο πολύ µε την άνιση χρήση, η
οποία στρέφεται σταδιακά από το απλό χάσµα της «πρόσβασης» στο
πιο πολύπλοκο χάσµα της «χρήσης». Το ∆ιαδίκτυο µεγεθύνει τις
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χάσµα
«πρόσβασης».

κοινωνικές διαφορές, ως συνέπεια της ανάδυσης νέων χρήσεων,
υποδεικνύοντας ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε θέµατα «τρόπου
χρήσης».

Η δηµόσια πολιτική
µπορεί να
υποστηρίξει την
ευρύτερη διάδοση
και χρήση.

Η δηµόσια πολιτική που εστιάζεται σε ένα κατάλληλο σύνολο
θεµάτων συνδεσιµότητας, περιεχοµένου και διανοµής θα βοηθήσει να
µεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τις ΤΠΕ. Οι πολιτικές θα πρέπει να
εστιαστούν στην ανταγωνιστικότητα των υποδοµών, τη ζήτηση όσον
αφορά τη διάδοση και την παροχή περιεχοµένου, την ευρύτερη
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον αλφαβητισµό, ούτως ώστε να
επεκταθεί η χρήση των ΤΠΕ πέρα από τη συνδεσιµότητα.
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∆ιείσδυση προσωπικών Η/Υ, ∆ιαδικτύου, ευρυζωνικής πρόσβασης και καταναλωτικών αγαθών σε
ποσοστό νοικοκυριών µεγαλύτερο από 5% (Ηνωµένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Γαλλία)
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1. Μερίδιο των νοικοκυριών που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο. Οι συσκευές πρόσβασης
περιλαµβάνουν προσωπικούς Η/Υ, κινητά τηλέφωνα, προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (PDA),
κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών µε δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, τηλεοράσεις, κ.λπ.

Πηγή: ΟΟΣΑ σύµφωνα µε εθνικά δεδοµένα.
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Η ψηφιακή παροχή προϊόντων και πληροφοριών µέσω των πληροφοριακών
δικτύων αυξάνεται

Η ψηφιακή παροχή
αυξάνεται γρήγορα
και η ποικιλία των
επισκέψεων στο
∆ιαδίκτυο
καταδεικνύει το
εύρος των
δυνατοτήτων του
τοµέα αυτού.

Το ∆ιαδίκτυο και τα άλλα πληροφοριακά δίκτυα διανέµουν όλο και
περισσότερο πληροφορίες και προϊόντα συνδυάζοντας την ευρύτερη
πρόσβαση στην αγορά µε τη µεγαλύτερη αλληλεπίδραση µε τον
πελάτη. Οι εκατοµµύρια επισκέψεις στο ∆ιαδίκτυο υποδεικνύουν τη
δυναµική της ψηφιακής παροχής αγαθών και υπηρεσιών. Οι επισκέψεις
είναι πιο συχνές όσον αφορά τους Η/Υ και το ∆ιαδίκτυο, τους
ενήλικες, τις ειδήσεις και τα µέσα ενηµέρωσης, την ψυχαγωγία και τις
αγορές. Η υγεία, η ιατρική και η πολιτική κατέχουν την πρώτη θέση
µεταξύ των χρήσεων που δε σχετίζονται µε την ψυχαγωγία. Τα µερίδια
της αγοράς συγκεντρώνονται κυρίως σε επιχειρηµατικές και
χρηµατοοικονοµικές λειτουργίες (καθιερωµένες επιχειρήσεις) και τις
αγορές, τις µικρές αγγελίες και την απασχόληση (νέες επιχειρήσεις).

Το οµότιµο δίκτυο
(peer-to-peer)
έφτασε γρήγορα τα
10 εκατοµµύρια
ταυτόχρονους
χρήστες.

Το οµότιµο δίκτυο αναπτύσσεται γρήγορα φτάνοντας τα 10
εκατοµµύρια ταυτόχρονους χρήστες µε σηµαντικό αντίκτυπο στη
δικτυακή κίνηση, ιδιαίτερα λόγω της στροφής από τα ακουστικά στα
οπτικά αρχεία. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση
περιλαµβάνουν την ευρυζωνική πρόσβαση και την ιδιότητα του
µαθητή, ενώ οι νεότεροι χρήστες είναι οι πιο δραστήριοι στον τοµέα
αυτό. Οι επιχειρηµατικές εφαρµογές για τη διανοµή πληροφοριών και
προϊόντων αναπτύσσονται επίσης.

Ταυτόχρονοι χρήστες του δικτύου FastTrack και άλλων οµότιµων (P2P) δικτύων, Αύγουστος 2002-Απρίλιος
2004
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Πηγή: ΟΟΣΑ σύµφωνα µε δεδοµένα από την εταιρεία BigChampagne. Η µαύρη γραµµή δείχνει την τάση όλων των υπό
παρακολούθηση δικτύων (All Monitored Networks).
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Η ψηφιακή παροχή
επιχειρηµατικών
υπηρεσιών ωθείται
από τις δυνατότητες
ψηφιοποίησης,
κωδικοποίησης και
ανάθεσης εργασιών
σε τρίτους.

Η ψηφιακή παροχή επιχειρηµατικών υπηρεσιών ωθείται τόσο από
τους προµηθευτές που επιθυµούν να διευρύνουν το φάσµα των
υπηρεσιών τους, το πελατολόγιο και την αλληλεπίδραση µε τους
πελάτες, καθώς και να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα του
κόστους, όσο και από τους αγοραστές που αντιδρούν στις
ανταγωνιστικές πιέσεις, την αύξηση του κόστους, την απώλεια
δεξιοτήτων και τις διακυµάνσεις της ζήτησης. Οι υπηρεσίες
λογισµικού και ΤΠ κατατάσσονται στην πρώτη θέση, αλλά όλες οι
επιχειρηµατικές υπηρεσίες χρησιµοποιούν την ψηφιακή παροχή για την
ανταλλαγή εγγράφων και τις υπηρεσίες πελατών. Οι χώρες που
διαθέτουν καλά οργανωµένη υποδοµή και ισχυρές επιχειρηµατικές
υπηρεσίες επικρατούν στον τοµέα αυτόν.

Πολλές εφαρµογές
στον τοµέα της
υγείας αποτελούν
δοκιµαστικά
προγράµµατα, αλλά
έχουν τη δυνατότητα
να µεταµορφώσουν
το σύνολο του
τοµέα.

Η ψηφιακή παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξάνεται επίσης στον
τοµέα της υγείας και κυρίως κατά την παροχή συνήθων υπηρεσιών
υγειονοµικής και ιατρικής περίθαλψης, καθώς και τις προηγµένες
ιατρικές ειδικότητες. Το πεδίο δυνατοτήτων περιλαµβάνει τα αρχεία
των ασθενών και τις έξυπνες κάρτες, την ψηφιακή απεικόνιση, την εξ’
αποστάσεως παρακολούθηση των ασθενών, την ανίχνευση ασθενειών,
την έρευνα και την εκπαίδευση. Οι κινητήριοι παράγοντες
περιλαµβάνουν την περιστολή του κόστους, την ποιότητα και την
καθολική πρόσβαση στην υγεία. Τα κύρια εµπόδια συµπεριλαµβάνουν
τη διάρθρωση των ιδρυµάτων και των ειδικοτήτων υγείας, την
υφιστάµενη υποδοµή ΤΠΕ, τα συστήµατα ασφάλισης και πληρωµών,
τη φτωχή συνεργασία, καθώς και την απουσία επισταµένης και
συνεπούς αξιολόγησης των ωφελειών και των κοστών.

Οι δεξιότητες ΤΠΕ διαδραµατίζουν ακόµα σηµαντικότερο ρόλο στην οικονοµία

Οι δεξιότητες ΤΠΕ
χρησιµοποιούνται
πιο πολύ και πιο
έντονα.

Η απασχόληση εργατικού δυναµικού που διαθέτει δεξιότητες ΤΠΕ
τόσο σε επίπεδο ειδικού όσο και σε επίπεδο χρήστη είναι ευρεία και
αυξήθηκε µε το πέρασµα του χρόνου. Η απασχόληση ειδικών στον
τοµέα των ΤΠΕ (π.χ. επαγγελµατίες της πληροφορικής, ηλεκτρονικοί
µηχανικοί) είναι υψηλή σε λίγους κλάδους (εξοπλισµός γραφείου και
Η/Υ, όργανα ακρίβειας, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, επιχειρήσεις κοινής
ωφελείας, υπηρεσίες πληροφορικής). Ωστόσο η απασχόληση
προσωπικού που χρησιµοποιεί εντατικά τις ΤΠΕ (π.χ. τεχνικοί,
προσωπικό γραφείου) είναι υψηλή κυρίως στις υπηρεσίες
πληροφορικής, ασφάλισης, χονδρικής, τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες και µερικές υπηρεσίες µεταποίησης.
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Ειδικοί στις ΤΠΕ και χρήστες ΤΠΕ στη συνολική απασχόληση, Ηνωµένες Πολιτείες και ΕΕ των 15, 1995-2002
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Πηγή: ΟΟΣΑ στοιχεία βασισµένα στις Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού της ΕΕ (EULFS) και την πρόσφατη απογραφή του
πληθυσµού των ΗΠΑ.

Η απασχόληση
προσωπικού
καταρτισµένου στις
ΤΠΕ σχετίζεται µε
υψηλότερα επίπεδα
παραγωγικότητας.

Η κατανοµή δεξιοτήτων ΤΠΕ είναι όµοια στην Ευρώπη, τις
Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, την Κορέα και την Αυστραλία
υποδεικνύοντας ότι η χρήση των ΤΠΕ συνιστά γνώρισµα του κάθε
επιµέρους τοµέα. Σε επίπεδο τοµέα η υψηλή απασχόληση εργαζοµένων
καταρτισµένων στις ΤΠΕ σχετίζεται µε υψηλότερα επίπεδα
προστιθέµενης αξίας ανά εργαζόµενο δείχνοντας ότι η απασχόληση των
εν λόγω εργαζοµένων σχετίζεται µε οικονοµικά οφέλη και
υποδεικνύοντας ότι η αποτελεσµατική χρήση είναι ουσιώδης για την
ανάπτυξη και την παραγωγικότητα

Η εκπαίδευση δεν
είναι σήµερα η
κύρια πηγή
δεξιοτήτων ΤΠΕ,
αντίθετα η
κατάρτιση και η
πιστοποίηση ίσως
να προσφέρουν
καλύτερη
εξειδίκευση.

Η ζήτηση δεξιοτήτων ΤΠΕ καλύπτεται εν µέρει µέσω της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η εκπαίδευση πλήρους
παρακολούθησης δεν αποτελεί τη σηµαντικότερη οδό απόκτησης των εν
λόγω δεξιοτήτων, όµως οι µαθητές αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες,
καθώς τα σχολεία εξοπλίζονται καλύτερα, και παράλληλα οι τίτλοι
σπουδών σε σχετικούς τοµείς αποκτούνται µέσω της επίσηµης
εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεδοµένων των γρήγορων αλλαγών στη ζήτηση,
η κατάρτιση και τα πιστοποιητικά επάρκειας πιθανόν να είναι
αποτελεσµατικότερα για την απόκτηση εξειδικευµένων δεξιοτήτων.
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Η ανάθεση
εργασιών σε
τρίτους και η
µετανάστευση, που
µειώθηκε από το
2001 και έπειτα,
ίσως να
βοηθήσουν στην
ανεύρεση
δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Η ζήτηση δεξιοτήτων µπορεί επίσης να καλυφθεί µέσω της
ανάθεσης εργασιών σε τοπικούς ή διεθνείς εξωτερικούς συνεργάτες και
µέσω της µετανάστευσης. Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών που
υποστηρίζονται από την ΤΠ και τις ΤΠΕ αυξάνεται, µολονότι το
µέγεθος και η γεωγραφική διανοµή της πρακτικής αυτής εξαρτάται από
κινητήριες δυνάµεις όπως οι δεξιότητες, η ζήτηση και η µείωση του
κόστους, αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστα επίσηµα στοιχεία. Η
πλειοψηφία των χωρών ενθάρρυνε την εισροή µεταναστών
καταρτισµένων στην ΤΠ, αν και η µεταναστευτική ροή µειώθηκε από το
2001 και έπειτα. Η πρόσληψη µέσω ∆ιαδικτύου είναι ένας νέος τρόπος
για την ικανοποίηση της µεταβαλλόµενης ζήτησης δεξιοτήτων που είναι
σχετικά πιο σηµαντικός και αυξανόµενος στους τοµείς που σχετίζονται
µε τις ΤΠΕ.
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Οι νέες τεχνολογικές εφαρµογές στηρίζουν τη µελλοντική οικονοµική συµβολή των
ΤΠΕ

Οι νέες τεχνολογίες
συµβάλλουν στην
ανάπτυξη και την
απασχόληση. Η
νανοτεχνολογία και
οι τεχνολογίες
πλέγµατος παρέχουν
µεγαλύτερες
δυνατότητες σε
χαµηλότερο κόστος..

Η νανοτεχνολογία, οι τεχνολογίες πλέγµατος υπολογιστικών
συστηµάτων (Grid), η τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης µέσω
ραδιοσυχνοτήτων (RFID), η τεχνολογία ασύρµατης δικτύωσης (WiFi)
και οι τεχνολογίες για την ανίχνευση ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών
µηνυµάτων (anti-spam) ωριµάζουν και εφαρµόζονται όλο και
περισσότερο στο εµπόριο. Η συντελούµενη εφαρµογή της
νανοτεχνολογίας στις ΤΠΕ θα βελτιώσει την απόδοση των ΤΠΕ κατά
µήκος ενός ευρέος φάσµατος εφαρµογών µε όλα τα σχετιζόµενα
οικονοµικά οφέλη. Όµως απαιτείται µεγαλύτερη έρευνα και ανάπτυξη
κυρίως όσον αφορά τους κινδύνους για την υγεία, το περιβάλλον κ.λπ.
Η τεχνολογία πλέγµατος υπολογιστικών συστηµάτων (Grid) εστιάζεται
στην εκµετάλλευση της συλλογικής υπολογιστικής ισχύος των
διασυνδεδεµένων µηχανών και απαιτεί καθιερωµένους κανόνες,
υπολογιστικούς πόρους και προστασία των δεδοµένων στο
υπολογιστικό πλέγµα.

Κυβερνητικές δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία στον τοµέα της
νανοτεχνολογίας
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Πηγή: National Science Foundation, 2003.
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Οι τεχνολογίες
RFID και WiFi
παρέχουν νέες
δυνατότητες
ιχνηλάτησης και
επικοινωνιών…

Η τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης µέσω ραδιοσυχνοτήτων
(Radio frequency identification -RFID) εφαρµόζεται στη διαχείριση
της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις µεταφορές, την ασφάλεια, τα
καταναλωτικά αγαθά και τον τοµέα των υπηρεσιών. Οι προκλήσεις για
την τεχνολογία RFID περιλαµβάνουν την ασφάλεια και την υποκλοπή
δεδοµένων, ενώ παράλληλα εγείρονται ζητήµατα σχετικά µε το
προσωπικό απόρρητο και την εξακρίβωση ταυτότητας. Η τεχνολογία
ασύρµατης δικτύωσης (WiFi) παρέχει ευπροσάρµοστη ευρυζωνική
πρόσβαση, όµως υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά την πρόσβαση και
τους λαθραίους χρήστες, καθώς και ζητήµατα που αφορούν την
κρυπτογράφηση και την προστασία των µεταφερόµενων δεδοµένων.

…όµως ο έλεγχος
των ανεπιθύµητων
ηλεκτρονικών
µηνυµάτων είναι
ουσιώδης για την
ανάπτυξη των
δυνατοτήτων του
∆ιαδικτύου και την
αύξηση των
ωφελειών.

Τα ανεπιθύµητα ηλεκτρονικά µηνύµατα αποτελούν το 60% των
µηνυµάτων και καταβάλλονται διεθνείς προσπάθειες (Οµάδα Εργασίας
του ΟΟΣΑ) για την αναχαίτιση του φαινοµένου. Τα προβλήµατα που
ανακύπτουν κυµαίνονται από την απλή ενόχληση έως το υψηλό
οικονοµικό κόστος, τη δυνατότητα µετάδοσης επικίνδυνων ιών και την
τροµοκρατία µέσω του κυβερνοχώρου.
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Η συµβολή των ΤΠΕ στην ανάπτυξη και την απασχόληση µεγιστοποιείται µέσω
αποτελεσµατικότερων πολιτικών

Οι πολιτικές για τις
ΤΠΕ
ενσωµατώνονται
στις στρατηγικές
ανάπτυξης και
συντονίζονται σε
όλο το µήκος του
κρατικού
µηχανισµού.

Οι εθνικές στρατηγικές για τις ΤΠΕ συναρτούν τις πολιτικές για τις
ΤΠΕ µε την οικονοµική ανάπτυξη, ούτως ώστε η οικονοµική
µεγέθυνση και η απασχόληση να καρπούνται τα κέρδη από τις ΤΠΕ
Συγκεκριµένα ενισχύονται οι δεσµοί µεταξύ φορέων οικονοµικής
ανάπτυξης και φορέων τεχνολογίας, καταβάλλονται προσπάθειες για
τη διασφάλιση του συντονισµού των πολιτικών που αφορούν τις ΤΠΕ,
ώστε να µεγιστοποιείται η επίδρασή τους και παράλληλα δίνεται
µεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση. Καθώς η συνδεσιµότητα
αυξάνεται, η µέριµνα εστιάζεται σε πιο πολύπλοκες στρατηγικές
ηλεκτρονικού επιχειρείν οι οποίες ενσωµατώνουν τα µέτρα που
στοχεύουν τις ΜΜΕ µε τα µέτρα για τη γενική διάδοση των ΤΠΕ και
τις πολιτικές για την κατάρτιση.

Εστιάζονται: Οι πολιτικές για τις ΤΠΕ εστιάζονται κυρίως στη στήριξη της
έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτοµίας, των δεξιοτήτων ΤΠΕ και
την ευρυζωνική πρόσβαση, καθώς και τη διάδοση σε επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, την ηλεκτρονική κυβέρνηση, τα συστήµατα ηλεκτρονικών
πληρωµών και την ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων (βλέπε
Πίνακα).

Τοµείς προτεραιότητας των πολιτικών για τις ΤΠΕ στις χώρες του ΟΟΣΑ, 2003

Γενικές πολιτικές
Πολιτικές για τις ΤΠΕ
Ενίσχυση της καινοτοµίας ΤΠΕ
Προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης
Κυβερνητικά σχέδια ανάπτυξης
Αύξηση της διάδοσης και της χρήσης
Επαγγελµατικές /διοικητικές δεξιότητες ΤΠΕ
Ηλεκτρονική κυβέρνηση, η κυβέρνηση ως πρότυπο χρήστη
∆ιάδοση στις επιχειρήσεις
∆ιάδοση σε ιδιώτες και νοικοκυριά
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον των ΤΠΕ
Ανταγωνισµός στις αγορές ΤΠΕ
∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Βελτίωση της υποδοµής
Ευρυζωνική πρόσβαση
Ηλεκτρονική εκκαθάριση/πληρωµές
Πρότυπα
Προώθηση ηλεκτρονικής εµπιστοσύνης
Ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων
Αποτίµηση και αξιολόγηση
Πηγή: ΟΟΣΑ.
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…σε δεξιότητες
έρευνας &
ανάπτυξης και
ΤΠΕ...

Από την πλευρά της προσφοράς δίνεται συνεχώς έµφαση στην
καινοτοµία, ιδιαίτερα στα προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης. Από
την πλευρά της ζήτησης η προσοχή αφιερώνεται όλο και πιο πολύ στην
ανάπτυξη επαγγελµατικών/ διοικητικών δεξιοτήτων ΤΠΕ και τη
διάδοση στις επιχειρήσεις, τους ιδιώτες και τα νοικοκυριά. ∆ίνεται
επίσης έµφαση στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής κυβέρνησης µε
την κυβέρνηση να αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση.

στην ευρυζωνική
πρόσβαση, µε
αυξανόµενο
ενδιαφέρον για το
ψηφιακό
περιεχόµενο και την
ψηφιακή παροχή
υπηρεσιών και
αγαθών.

Κύρια έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης
και των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας. Οι προηγµένες χώρες
εστιάζονται στην αύξηση της απορρόφησης και τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών. Το ενδιαφέρον για το ψηφιακό περιεχόµενο,
την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών και αγαθών και την εκµετάλλευση του
περιεχοµένου του δηµόσιου τοµέα (π.χ. αρχεία, καιρός, χάρτες)
αυξάνεται. Η διεύρυνση της εµπιστοσύνης, κυρίως αναφορικά µε την
ασφάλεια των συστηµάτων και της πληροφορίας, και η καταπολέµηση
των ανεπιθύµητων ηλεκτρονικών µηνυµάτων είναι σήµερα πολύ
σηµαντικά θέµατα.

Η αποτίµηση και η
αξιολόγηση των
πολιτικών, καθώς
και η συµβολή στην
οικονοµική
ανάπτυξη
αυξάνονται.

Η αποτίµηση και η αξιολόγηση των πολιτικών και των
προγραµµάτων ΤΠΕ αυξάνονται, ούτως ώστε να διευκολύνεται η λήψη
αποφάσεων και να βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών.
Αυξανόµενη έµφαση δίνεται στην αξιολόγηση των προγραµµάτων από
την έναρξή τους. Συχνά η συγκριτική αξιολόγηση αποτελεί συστατικό
στοιχείο και πολλές χώρες εξετάζουν τις γενικότερες συνεισφορές στην
οικονοµική ανάπτυξη.
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