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Εισαγωγή

(ρόλος της οµάδας, σύνοψη πεπραγµένων)
Η οµάδα εργασίας 3 (ΟΕ3) του e-business forum συστάθηκε µε σκοπό να µελετήσει,
να διαβουλευθεί και να διαµορφώσει προτάσεις σχετικές µε ζητήµατα που αφορούν
στην υποδοµή για την ηλεκτρονική επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές.
Μεταξύ άλλων σαν στόχοι της ΟΕ3 οριοθετήθηκαν και η αποτύπωση της παρούσας
κατάστασης στην χώρα µας, το περιβάλλον ανάπτυξης του «ηλεκτρονικού
επιχειρείν», η πιθανή χρήση υπηρεσιών outsourcing µε την µορφή των Application
Service Providers (ASP), τα τυχόν προβλήµατα και τις δυσκολίες που µπορεί να
περιορίζουν τη δυναµική της ελληνικής βιοµηχανίας πληροφορικής προς τη
δηµιουργία υποδοµής που είναι απαραίτητη για να την υποστήριξη, την ανάπτυξη και
την λειτουργία ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Επιπλέον αντικείµενο της ΟΕ3 θεωρήθηκε και η σύνταξη κειµένων οδηγών, όπως:
•

Συστάσεις για την εξασφάλιση κατάλληλου περιβάλλοντος (υποδοµών) για
την οµαλή ανάπτυξη και την ένταξη του ηλεκτρονικού εµπορίου και του
«ηλεκτρoνικού επιχειρείν» στην ελληνική αγορά: Yποδοµές, δηλαδή, οι
οποίες θα παρέχουν ευχρηστία, δικαιοσύνη και ασφάλεια των συναλλαγών
τόσο
στους
καταναλωτές
όσο
και
στους
επιχειρηµατίες.

•

∆ιάχυση της πληροφορίας σε ευρύτερες µάζες και επιχειρηµατικούς κύκλους.

•

Καθορισµός ελάχιστων απαιτήσεων για την τεχνολογική υποδοµή που
χρειάζεται για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα. Τρόποι
µείωσης κόστους πρόσβασης και χρήσης στα δίκτυα και ενθάρρυνσης της
χρήσης τους.

•

Καταγραφή των προβληµάτων και των δυσκολιών σε θέµατα υποδοµής που κατά γενική οµολογία - περιορίζουν τη δυναµική της ελληνικής βιοµηχανίας
και πιθανόν δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
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∆ιαπιστώσεις της οµάδας

(για προβλήµατα θεσµικά ή πρακτικά, για ελλείψεις, για ιδιαιτερότητες κλάδων κτλ,
οτιδήποτε αποτέλεσε διαπίστωση της οµάδας χωρίς να αποτελεί πρόταση – που
πηγαίνει παρακάτω)
Οι εργασίες της ΟΕ3 του e-business forum, στηρίχτηκαν σε ορισµένες βασικές
διαπιστώσεις για τις εξελίξεις στον τοµέα του Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Ελλάδα
και διεθνώς. Οι εξελίξεις αυτές λήφθηκαν κατ’αρχήν υπόψη, θα πρέπει όµως να
αναλυθούν περαιτέρω και να αποτελέσουν βασικές παραµέτρους στην χάραξη της
Εθνικής Στρατηγικής για την υποδοµή του ΗΕ, ένα από τα ζητούµενα παραδοτέα της
ΟΕ3 και του e-business forum αντίστοιχα.
1.1

Πολιτική του ΥΠΑΝ για την εισαγωγή επιχειρήσεων στην ψηφιακή
οικονοµία

Σήµερα, το ευρύτερο οικονοµικό και επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από
τη διεθνοποίηση των αγορών, την εξειδίκευση των απαιτήσεων των πελατών, τον
έντονο ανταγωνισµό, τη δραστική σύντµηση της διάρκειας του κύκλου ζωής των
προϊόντων.
Εποµένως, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα εποχή εξαρτάται άµεσα
από την ικανότητα προσαρµογής στις νέες αυτές συνθήκες. Οι νέες τεχνολογίες σε
συνδυασµό µε την αναδιοργάνωση των δοµών και της κουλτούρας της επιχείρησης που η νέες τεχνολογίες εισάγουν και επιβάλλουν - µπορούν να οδηγήσουν στην
αποδοτικότερη διοίκηση της επιχείρησης, στη βέλτιστη εκµετάλλευση των
κεφαλαιακών, τεχνολογικών και ανθρωπίνων πόρων, στη µείωση του κόστους
παραγωγής και των αποθεµάτων, στην ταχύτερη ανταπόκριση στις έντονα
µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς, στην επέκταση σε νέες αγορές και στρατηγικές
συνεργασίες.
Είναι απαραίτητο, λοιπόν, οι ελληνικές επιχειρήσεις να αντιληφθούν άµεσα τις
αλλαγές και τις δυνατότητες αυτές και να προσαρµοσθούν στα νέα δεδοµένα.
Σήµερα, ο βαθµός ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών καθώς και ο βαθµός
κατανόησης της νέας ψηφιακής οικονοµίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι
ιδιαίτερα περιορισµένος συγκριτικά µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και πολύ µικρότερος
συγκριτικά µε την πρωτοπόρο αγορά των ΗΠΑ.
Παρά το γεγονός ότι τα επιχειρηµατικά µοντέλα που θα προκριθούν καθώς και οι
αντίστοιχες τεχνολογικές λύσεις θα καθορισθούν από την ίδια την αγορά, η Πολιτεία
µπορεί να παίξει ένα θεσµικό ρόλο προς τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού ψηφιακού
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε σκοπό την εξασφάλιση της δυναµικής παρουσίας
των ελληνικών επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονοµία.
Με άξονα το στρατηγικό στόχο που έθεσε τον περασµένο Μάρτιο το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Λισαβώνας για την επόµενη δεκαετία –«να γίνει η Ευρώπη η πιο
ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, σε συνθήκες
πλήρους απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής»- και µε δεδοµένο το γνωστό
σχέδιο δράσης e-Europe που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο
αποτυπώθηκαν οι στόχοι και οι προτεραιότητες για µια δυναµική Κοινωνία και
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Οικονοµία των Πληροφοριών στην Ευρώπη, σηµαντική προτεραιότητα του
Υπουργείου Ανάπτυξης δίνεται στον τοµέα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ebusiness) µε µια σειρά από δράσεις πολιτικής που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι στόχοι του Υπουργείου για την
Κοινωνία των Πληροφοριών συνεργούν και µε τους γενικότερους στόχους πολιτικής
σε µια συνεκτική προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί η προσαρµογή και η αναβάθµιση
του παραγωγικού δυναµικού της χώρας, µε βασικούς µοχλούς:
α) την τεχνολογική αναβάθµιση και καινοτοµία
β) την επιχειρηµατικότητα ανοικτών οριζόντων και
γ) την ενίσχυση της απασχόλησης (ποσοτική και ποιοτική)
Ειδικότερα, σε σχέση µε την ψηφιακή οικονοµία κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη
της νέας οικονοµίας στην Ελλάδα µε:
•
•
•
•

τη δηµιουργία νέων έξυπνων και ευέλικτων επιχειρήσεων
την ανάδειξη νέων τοµέων της νέας οικονοµίας
την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων µέσω των νέων τεχνολογιών
τη δηµιουργία νέων ειδικεύσεων για τις νέες αγορές.

(Οι βασικές αρχές - προϋποθέσεις που συνθέτουν τον κύκλο ανάπτυξης της
ψηφιακής οικονοµίας συνοψίζονται ως εξής:
•
•
•
•

Επικοινωνιακή υποδοµή που εξασφαλίζει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και
συνδεσιµότητα σε εθνικό επίπεδο
Συνεργασία κυβέρνησης και ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πραγµατοποίηση
των στρατηγικών επενδύσεων βασικής τεχνολογικής υποδοµής και
εφαρµογών
Αυξανόµενη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού σε σεµινάρια
επιµόρφωσης στον τοµέα της τεχνολογίας
Παροχή οικονοµικής υποστήριξης σε εταιρείες και ιδέες νέας τεχνολογίας από
τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα καθώς και από τον
ευρύτερο χώρο των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών.)

Επιπλέον, για την προσαρµογή της χώρας µας στις απαιτήσεις της ψηφιακή
επανάστασης θα πρέπει η Υποδοµή Πληροφορικών Συστηµάτων – η
Πληροφοριοδοµή – να θεωρείται το ίδιο δεδοµένη και αυτονόητη µε την
υποδοµή τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και οδικού δικτύου.
1.2

∆ιαπιστώσεις σχετικά µε ASP

Έγινε εκτενής επεξεργασία της αγοράς των ASPs, µέσω ερωτηµατολογίου και
σχετικής διαβούλευσης. Ακολούθως παραθέτουµε τις διαπιστώσεις της ΟΕ3.
Ερώτηµα:
«Η Ελλάδα είναι µια χώρα στην οποία το µοντέλο ASP θα µπορούσε να έχει ιδιαίτερη
εφαρµογή;»
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Χαρακτηριστικά της χώρας µας είναι:
•
•
•
•

ο µεγάλος αριθµός µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων,
η έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών πληροφορικής από τις επιχειρήσεις αυτές,
η ανεπαρκής γνώση και η χαµηλή εξοικείωση των στελεχών των επιχειρήσεων
αυτών σε σχέση µε την πληροφορική και τις δυνατότητές αξιοποίησης της,
η µεγάλη συµµετοχή και επιρροή των επιχειρήσεων αυτών στην οικονοµία της
χώρας υπό το πρίσµα της απασχόλησης, της αποκέντρωσης, των φορολογικών
εσόδων, της παραγωγής και του συλλογικού βαθµού ανταγωνιστικότητας

Επίσης, είναι γνωστό ότι βασικός µοχλός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων σήµερα, αποτελεί η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών της
πληροφορικής και των πληροφοριακών δικτύων.
Με τα δεδοµένα αυτά:
•
•

η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στην Ελλάδα θα επηρέαζε σηµαντικά τους κοινωνικούς και τους οικονοµικούς
δείκτες της χώρας µας.
υπάρχει έντονη δυσκολία στην υιοθέτηση και στην αξιοποίηση από τις
επιχειρήσεις αυτές των νέων τεχνολογικών µέσων για την επίτευξη του παραπάνω
στόχου.

Η στήριξη και υιοθέτηση ενός µοντέλου ASP στην χώρα µας θα έλυνε αρκετά από τα
παραπάνω προβλήµατα.
Οι επενδύσεις που έχουν γίνει µέχρι στιγµής συντείνουν στη σπατάλη υπολογιστικής
ισχύος και στη µη αξιοποίηση των συστηµάτων, επειδή δεν συντηρούνται σωστά και
ο επιχειρηµατίας δεν εστιάζεται στις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης του
αλλά στην κατασκευή των συστηµάτων.
Βασικός συντελεστής στη µη αξιοποίηση των συστηµάτων θα πρέπει να θεωρηθεί και
το έλλειµµα ανθρώπινου δυναµικού µε τις κατάλληλες δεξιότητες – που δηµιουργεί
το λεγόµενο «Χάσµα δεξιοτήτων». Θα πρέπει να επιτρέπονται και οι δύο λύσεις (in
house και outsourcing) µε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατά τους και να
αφήνεται ο επιχειρηµατίας να επιλέξει. Επίσης, τυχόν επιδότηση για αγορά
εξοπλισµού θα πρέπει να είναι σηµαντικά περιορισµένη. Η επιδότηση θα πρέπει να
περιορίζεται στην παραµετροποίηση και στην εγκατάσταση του λογισµικού αλλά και
στη λειτουργία και διαχείριση από εξειδικευµένο προσωπικό.
Το θέµα των ASPs πρέπει να δοκιµαστεί, µιας και από πολλές απόψεις υπάρχουν
πλεονεκτήµατα σε ανώριµες τεχνολογικά αγορές, όπως η Ελλάδα αλλά και
επιχειρηµατικά ρίσκα λόγω της επιχειρηµατικής ανωριµότητας ή της έλλειψης
αντίστοιχων εµπειριών.
Γενικότερα, προτείνεται η ενίσχυση της ζήτησης και όχι της προσφοράς.
Ερώτηµα:
«Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα, ποια τα µειονεκτήµατα και ποιες οι επιδράσεις στην
αγορά της πληροφορικής από µια τέτοια πρωτοβουλία (προώθηση µοντέλου ASP) από
την πλευρά της Πολιτείας;»
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Βασικό πλεονεκτήµατα είναι η προσφορά:
• Ολοκληρωµένης λύσης
• Ελαχιστοποίηση του κόστους επένδυσης
• Ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους
• ∆ιαρκή υποστήριξη και παρακολούθηση της τεχνολογίας
• ∆ιασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών
• ∆ιασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών
• Πρόσβαση σε πόρους (ανθρώπινους και τεχνολογικούς) µε κόστος που
µπορούν να αναλάβουν
Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο και εφόσον το µοντέλο αυτό γινόταν ευρέως αποδεκτό
προσβλέπουµε στα εξής οφέλη:
•
•
•

Υψηλότερο ποσοστό αξιοποίησης της διαθέσιµης υπολογιστικής ισχύος
(λιγότερες αναξιοποίητες επενδύσεις)
Βέλτιστη αξιοποίηση και ευρύτερη διαθεσιµότητα στις επιχειρήσεις του
εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού
Ευρεία διαθεσιµότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις υποδοµών για την
µεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία

Στα µειονεκτήµατα θα πρέπει να αναφερθούν η οργανωτική ανωριµότητα των
επιχειρήσεων που δεν µπορεί να ξεπεραστεί γρήγορα. Είναι γεγονός πως χωρίς τις
απαιτήσεις των επιχειρήσεων, την ψηφιοποίηση των χειρόγραφων συστηµάτων τους
ή την µετάπτωση από τα υφιστάµενα δεν µπορούν να παρασχεθούν γρήγορα, σωστά
και ποιοτικά οι υπηρεσίες. Σε περίπτωση επιτυχίας οι επιδράσεις στην αγορά
πληροφορικής θα είναι θετικές και εποµένως όποιος αναλαµβάνει την πρωτοβουλία
αυτή ενδέχεται να αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση αποκτά ευελιξία και δυναµική και µπορεί µε την
ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της να επιλέξει τον καλύτερο προµηθευτή σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα και παράλληλα να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά σε
όλα τα επίπεδα παροχής προϊόντων και υπηρεσιών.
Για να µπορεί το µοντέλο των ASPs να προσφέρει τα «αυτονόητα» πλεονεκτήµατα
που απορρέουν από αυτό (ποιότητα, αξιοπιστία, κόστος) κυρίως στις µεσαίου
µεγέθους επιχειρήσεις πρέπει να επιτευχθεί µία σειρά από στόχους, που δυστυχώς
απαιτούν χρόνο, όπως:
•

Υγιής ανταγωνισµός και όχι ολιγοπώλια.

Εξασφαλισµένη ποιότητα των υπηρεσιών, πράγµα που συνεπάγεται την ικανότητα
κάθε ASP να επενδύει στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις αλλά και να µπορεί να
τις λειτουργεί µε κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.
Ερώτηµα:
«Yπάρχουν ελλείψεις σε υποδοµή που εµποδίζουν την εισαγωγή τέτοιων τεχνολογιών
στις επιχειρήσεις και αν ναι ποιες είναι αυτές?»
Οι ελλείψεις εστιάζονται στην µη τακτική συντήρηση καταλόγου προϊόντων, λόγω
της µη ύπαρξη σαφών ρόλων για τη λειτουργία και ενηµέρωση των δεδοµένων. Σε
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δεύτερη φάση, έρχεται η έλλειψη σύνδεση όλου του δυναµικού της εταιρείας µε το
Internet, καθώς επίσης και στην µη ολοκλήρωση µε τα κεντρικά πληροφοριακά
συστήµατα (ERP) των επιχειρήσεων.
Οι ελλείψεις που παρατηρούνται είναι:
(α) Τηλεπικοινωνιακή Υποδοµή: Απαιτείται να γίνουν άµεσα σηµαντικά βήµατα
αναβάθµισης της τηλ/κής υποδοµής ώστε να είναι εφικτή η λύση των ASPs. Με
την υπάρχουσα υποδοµή, στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές ακόµη και σε
περιοχές της των Αθήνών, οι υπηρεσίες που προσφέρει ένας ASP θα είναι αργές
και µη αξιόπιστες.
(β) Ανθρώπινο ∆υναµικό: Λίγοι φορείς υπάρχουν σήµερα που να µπορούν να
εκπαιδεύσουν τις εταιρίες IT αλλά και τα στελέχη των επιχειρήσεων – χρηστών
στα νέα εργαλεία και τις διαδικασίες.
Έγινε αναφορά και στη υποδοµή PKI που θα πρέπει να δηµιουργηθεί.
Μιας και η ελληνική αγορά βρίσκεται σε µία διαδικασία δηµιουργίας βασικών
τεχνολογικών υποδοµών, είναι σηµαντικό τα πρώτα έργα, που θα αποτελέσουν και τα
παραδείγµατα, να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τυχόν σηµαντικά προβλήµατα, να
αποφύγουν έτσι κάθε αποτυχία για να µη δηµιουργηθούν αρνητικά παραδείγµατα. Θα
πρέπει επίσης να υπάρξει θεσπιστεί και να ενεργοποιηθεί διαδικασία πιστοποίησης,
ελέγχου και αξιολόγησης των δυνατοτήτων των υποδοµών ASP.
1.3

Σχολιασµός των δράσεων του ΥΠΑΝ

Ερώτηση :
«Σχολιάστε τις δράσεις του ΥΠΑΝ και τα οφέλη ή τους κινδύνους που αυτές
επιφέρουν.»
H διαδικασία εκσυγχρονισµού και τεχνολογικής αναβάθµισης των ελληνικών
επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά σηµαντική και θα αποτελέσει τον βασικότερο µοχλό
εισαγωγής µας στην κοινωνία της παγκοσµιοποιηµένης ψηφιακής οικονοµίας. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις δεν µπορεί να παραµένουν απαθείς σε όλες τις τεχνικές
αναβαθµίσεις που συµβαίνουν αυτή την στιγµή και κυρίως στην αλλαγή των
διαδικασιών που οδηγείται από την εφαρµογή της ιδέας του ηλεκτρονικού εµπορίου
και γενικότερα του ηλεκτρονικού επιχερείν.
Επίσης, η πρωτοβουλία της eEurope που αφορά στη θεσµοθέτηση των ηλεκτρονικών
διεργασιών και διαδικασιών για την επικοινωνία της (ηλεκτρονικής πλέον)
κυβέρνησης µε τον απλό πολίτη, επιβάλλει τον εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη των
ΜΜΕ επιχειρήσεων έτσι ώστε και αυτές να µπορέσουν να εκσυγχρονιστούν και να
µπορέσουν να εκµεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες της επανάστασης της
πληροφορίας.
Αναµφισβήτητα, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο στην
συγκεκριµένη εποχή αλλαγής παραδείγµατος. Έτσι, το υπουργείο µέσα από τις
διαδικασίες επιχορήγησης, καθοδήγησης, προώθησης και ελέγχου αυτού του
εγχειρήµατος θα πρέπει να:
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•
•
•

κατευθύνει όλες τις ενέργειες,
ελέγχει τις δυνατότητες και τις αδυναµίες που µπορεί να έχουν οποιαδήποτε
συστήµατα και
οµαλοποιήσει τη διαδικασία µετάβασης, η οποία θα µπορούσε να επιφέρει
σηµαντικά προβλήµατα σε πολλές επιχειρήσεις.

Όλα αυτά δεν µπορεί παρά αν επιφέρουν µια σειρά από οφέλη για όλες τις
επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στα προγράµµατα αν γίνουν µε συντονισµό και
µεθοδικότητα. Τέτοιου είδους οφέλη µπορεί να είναι:
•
•
•
•
•
•

η αύξηση της ανταγωνιστικότητας
το άνοιγµα σε νέες αγορές
η οµαλοποίηση / απλοποίηση πολλών διεργασιών που σήµερα είναι
εξαιρετικά πολύπλοκες
η µείωση του time-to-market για πολλά προϊόντα / υπηρεσίες
η αύξηση της ποιότητας
η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας για πολλούς ειδικευµένους εργάτες.

Φυσικά, όλη η προσπάθεια επιφέρει και πολλούς κινδύνους στον τρόπο µε τον οποίο
πρόκειται να υλοποιηθεί και είναι σηµαντικό να ξεχωριστούν πολλά πράγµατα από
νωρίς και στο κοµµάτι που αφορά τον τρόπο µε τον οποίοι θα αναπτυχθεί το
εγχείρηµα από το Υπουργείο καθώς και στις επιµέρους επιχειρήσεις. Ο πιο
σηµαντικός παράγοντας είναι αναµφισβήτητα η στρατηγική τόσο του Υπουργείου µα
και των επιµέρους επιχειρήσεων.
Είναι σηµαντικό, στο ξεκίνηµα αυτής της προσπάθειας, να τεθεί από το Υπουργείο
ένας σταθερός και αµετάκλητος στόχος και παράγοντας επιτυχίας των διαφόρων
προγραµµάτων, και να φροντίσει να εκπαιδεύσει τις επιχειρήσεις, ώστε να
αντιληφθούν πως και αυτές πρέπει µε την σειρά τους να χαράξουν τη δική τους
στρατηγική για τη χρήση όλων των εργαλείων και των υπηρεσιών που θα µπορούν να
επιχορηγηθούν.
Η δράση ∆2, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
αλλά θα πρέπει να δίνονται κίνητρα ώστε να µη µένουν αναξιοποίητες οι επενδύσεις
αλλά να συµβάλλουν ουσιαστικά στην επιχειρηµατικότητα της εταιρείας και στις
συναλλαγές µε το εξωτερικό περιβάλλον.
Θετική δράση προς δύο κατευθύνσεις:
(α) Επιτάχυνση του εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων µε διαδικασίες και εργαλεία
της ψηφιακής εποχής, δεδοµένου ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε την
κατάλληλη ενηµέρωση ούτε και την διάθεση να επενδύσουν, µε 100% δική τους
συµµετοχή, σε τέτοιου τύπου εφαρµογές.
(β) Έµµεση ενίσχυση εταιριών και φορέων IT µε την διεύρυνση του εν δυνάµει
πελατολογίου τους. Το σηµαντικό είναι ότι οι φορείς ΙΤ θα έχουν κίνητρο να
επενδύσουν στις τεχνολογίες που είναι οι πιο σηµαντικές για τους χρήστες (ERP,
CRM, Intranets, Extranets, E-commerce, Portals)
Ενδεχόµενοι κίνδυνοι:
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(α) Τα χρήµατα της επιδότησης να αναλωθούν σε χρηµατοδότηση παλιότερων IT
εφαρµογών των χρηστών, που µε την πίεση και την καθοδήγηση των υπαρχόντων
«µηχανογράφων» τους να «βαπτιστούν» µε τα ονόµατα που προβλέπει η επιδότηση
(ERP, CRM κτλ.)
(β) Να εµφανιστούν εταιρίες IT που να «µοιράζονται» µε τις εταιρείες χρήστες την
επιδότηση για εκσυγχρονισµό, εγκαθιστώντας συστήµατα χωρίς τις απαραίτητες
ενέργειες υποδοµής (δηλ. ανάλυση των απαιτήσεων του χρήστη, ενηµέρωση των
στελεχών, µελέτη για την υλοποίηση της προσφορότερης λύσης, οµαλή
ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία)
(γ) Θα πρέπει να ελέγχεται και η βιωσιµότητα των επενδύσεων σε σύνδεση µε την
επιχορήγηση και µετά το τέλος της υλοποίησης του έργου.
Ερώτηση :
«Ποια από τα τεχνολογικά εργαλεία κατά τη γνώµη σας θα πρέπει να είναι επιλέξιµα
προς επιδότηση?»
Όλα, µε έµφαση σε συστήµατα που βοηθούν τη άµεση διεξαγωγή συναλλαγών µε το
εξωτερικό περιβάλλον. Όχι άλλες γενικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως τα portals.
Βέβαια, αυτά διαφέρουν ελαφρώς για κάθε επαγγελµατικό κλάδο (π.χ. βιοµηχανίες,
δίκτυα πωλήσεων, εκδοτικές εταιρίες, εταιρίες παροχής υπηρεσιών).
Θα πρέπει να δοθεί βάρος σε «Ολοκληρωµένα Συστήµατα» που ως κορµό τους έχουν
εφαρµογές Intranets και Extranets και πάνω σε αυτά «δένονται» οι υπόλοιπες
εφαρµογές.
Ερώτηση :
«Ποια επιπρόσθετα εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών θα πρέπει ακόµα να
προβλεφθούν προς επιδότηση?»
Ανάλογα µε τον κλάδο υπάρχουν σίγουρα «εξειδικεύσεις» των προαναφερθέντων
εργαλείων και τεχνολογιών ή συµπληρωµατικά εργαλεία.
Υπάρχει διάσταση στην ΟΕ3 για το εάν θα πρέπει να επιδοτηθεί η δηµιουργία
“portals”. Σε κάθε περίπτωση όµως υποστηρίζεται η ενίσχυση για την εγκατάσταση
και λειτουργία εταιρικών δικτύων (Intranets και Extranets).
Θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν και τεχνολογίες ασύρµατων δικτύων.
Ερώτηση :
«Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι επιλέξιµες (αναφορικά µε το
µέγεθος και τη δραστηριότητα)»
Όλες οι ΜΜΕ επιχειρήσεις, που απασχολούν 10-50 άτοµα και δραστηριοποιούνται σε
όλο το φάσµα του επιχειρηµατικού χώρου.
Είναι σκόπιµο να συνταχθούν κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κλάδων και
των επιχειρήσεων, όπως συµβολή στην ελληνική οικονοµία, ρυθµός ανάπτυξης,
οικονοµικά µεγέθη, εισαγωγικό ή εξαγωγικός χαρακτήρας, κ.α.
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Έγινε αναφορά από µέλη της ΟΕ3, που προέρχονται από τον ΣΕΠΕ, για την
σηµαντικότητα της εστίαση της προσπάθειας αυτής σε συγκεκριµένους κλάδους και
τοµείς. Και στο παρελθόν έχουν αναφερθεί στο ζήτηµα αυτό, και επιµένουν κάθετα
στο να δοθεί υπ’ αριθµόν 1 προτεραιότητα στην τουριστική βιοµηχανία µε στόχο π.χ.
την προσέλκυση 50 εκατοµµυρίων τουριστών ετησίως σε διάρκεια 9 µηνών και όχι
14, που έρχονται σήµερα, σε διάρκεια 40 ηµερών. Στην περίπτωση ενίσχυσης ανά
κλάδο το πλαίσιο της ∆ράσης θα πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλα, ανάλογα µε την
ωριµότητα του κλάδο σε σχέση µε την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
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