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Νεα · οικοvομια, νεες τεχνολον:•~Qp,,ιJες. ευl(αιριες 
f'ou rιωpyou lfnw:ακί6n* 

ΑΡ Α τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών 
αι τις Τξ;λευταίες εξε~ίξεις στα διεθνή χρη

ματιστήρια, η Νέα Οικονομία και η ψηφιακή επα
νάσταση που την προωθεί αποτελούν πλέον μία 

αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Στηρίζονται 
στην_ αλματώδη ανάπτύξη των ψηφιακών τε
χνολογιών και τη μεγάλη εξάπλωση iou Ιντερ
νέτ και των ασύρματων τεχνολογιών ( εικόνα 1). 
Τα τελευταία s χρόνια, η ψηφιαί<η ·επανάσταση 
έχει επιφέpεΊ ριζοσπαστικές αλλαγές στην οι
κονομία και την κοινωνία γενικότερα. Δημιουρ
γεί νέες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, νέες ανα
πτυξιακές ευκάιρίες στις ηδη υπάρχουσες, με
ταβάλλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους και 
μπορεί δυνητικά να επηρεάσει σε βάθος τη ζωή 
όλων μας. Από την μέχρι τώρα εμπειρία της αμε

ρικανικής οικονομίας και τις τελευταίες έρευ
νες που είδαν το φως της δημοσιότητας πολύ 

πρόσφατα, προκύπτει ότι οι νέες τεχνολογίες 
δείχνουν αναμφίβολα τον δρόμο προς την οι

κονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχό
λησης. Από το 1994 και μετά, οι ρυθμοί βιομη
χανικής παραγωγικότητας των ΗΠΑ αυξάνονται 
κατά μέσο όρο κατά 3,5%. Η αμερικανική οικο
νομία γνωρίζει μία μέση ετήσια ανάπτυξη της 
τάξης του 4% έναντι ενός πληθωρισμού μόλις 
1,9% ( 1999) και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιά
δες νέες θέσεις εργασίας μειώνοντας.το επίπε
δο ανεργίας από ?%σε κάτωαηό4%. Όσον αφο

ρά την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι ρυθμοί 

ανάπτυξής της είναι κάπως χαμηλότεροι, η γε
νική της πορεία είναι ωστόσο προς την ίδια κα

τεύθυνση. 

Ας δούμε όμως σύντομα τον ρόλο των νέων 
τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και στην καθη

μερινή μας ζωή: 

Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Η διάδοση του Ιντερνέτ και η ταχεία ανά

πτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργούν 

νέες ραγδαία εξελισσόμενες μεθόδους επιχει

ρηματικής δραστηριότητας. Επιχειρήσεις από 

όλους τους κλάδους αρχίζουν όλο και περισσό
τερο να διαθέτουν τα προϊόντα τους ηλεκτρονι
κά, να προσφέρουν νέες on line υπηρεσίες και 
εφαρμογές και γενικότερα να διεκπεpαιώνοvν 
τις συναλλαγές τους με ηλεκτρονικά μέσα. Συν

δέουν τα συστήματά τους με τα αντίστοιχα των 

προμηθευτών, των συνεργατώv και των συνε
ταίρων τους επιτυγχάνοντας πολύ αποτελε

σματικότερες και οικονομικότερες συναλλαγές 
και βελτιστοποιούν τις αλυσίδες αξίας τους. Ενη
μερώνονται ευκολότερα για τους ανταγωνιστές 

τους και τους πελάτες τους. Βρίσκουν νέες ευ
καιρίες δραστηριοποίησης και επέκτασης των 

αγορών τους και αναπροσαρμόζουν τις υπηρε
σίες και τα προϊόντα τους ανάλογα με τη ζήτη

ση και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγο

ράς. Η συνολική αξία των εμπορικών και επιχει
ρησιακών συναλλαγών που θα συντελούνται 
ηλεκτρονικά αναμένεται να αυξηθεί με εντυπω
σιακό ρυθμό στα επόμενα χρόνια (εικόνα 2). 
· Παράλληλα οι επιχειρήσεις, μικρές και με
γάλες, εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που 
τους προσφέρουν οι τεχνολογίες πληpοφορι- · 
κής και επικοινωνιών και προχωρούν σε ριζική' · 
αναδιάρθρωση των δομών τους, των μεθόδων 

παραγωγής τους και των μεθόδων εργασίας του 

ανθρώπινου δυναμικού τους. Μεταβάλλουν και 

ανακαθορίζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα ανά-

πτυξήςτους και συνάπτουν νέες συνεργασίες και 
στρατηγικές συμμαχίες. Μειώνουν το κόστος 
παραγωγής και λειτουργίας τους και αυξάνουν 

την παραγωγικότητα και ανrαvU1νιστικότητά 

τους. 

Η ευρεία διάδοση και χρήση του Ιντερνέτ στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι σήμερα μία πραγ

ματικότητα. Πρόσφατες όμως έρευνες έδειξαν 

ότι παρά το γεγονός ότι το 70% των ΕυρωπαΊ
κών ΜΜΕ έχουν πρόσβαση στο Ιντερνέτ, μόνο 
το 25% από αυτές το χρησιμοποιούν για ηλε
κτρονικό εμπόριο. Οι κυριότεροι λόγοι για τη μη 
περαιτέρω χρήση του οφείλονται στην έλλειψη 

ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, ικανοποιη
τικι)ς εκπαίδευσης και πληροφόρηqης, στο με

γάλο επικοινωνιακό κόστος και στήν ακριβή τε
χνολογία, στην έλλειψη ικανοποιητικών νομι

κών εγγυήσεων που να καλύπτουν :rις ηλεκf ρο
νικές συναλλαγές και στην ύπαρξη περιοplσμέ-

νων 9n line τεχνολογικών λύάεων 
.. που να αντ:απο~~V_?VJ(]tψιςδρα
. στηpιότητές;τοι.ις.Ί. _ι; ;-1 ι !; . 

Πρόσφατα, η ΕυρώliΟ:iκή 'Ενω
ση πpοχ1.ί:φησε,9111ν,tκδοση-μιας 

σειρ_άς ~~ίi6,y(~Ψ1ο.~yi~/:i'ιιψ 
καλυπτ<ψν ι:ιρλλp · · · ,,npοα:-
ναφεpθεyτ~ ~ροβ ·-και rίd-

. ράλληλρ ϋιό'et;ί-ησε την πρωΤΟ' 
βουλ[q,.Gο Dig\ψl for SΜΕs». Ι;Ξπι-

.χειρέί ~T<!Jψε,e,qpj1κ~ ~~,~-~,ι~UCJf ί · 
τη δικτυφση των.ευρφπqιf(.ων επι
χειρησεωνμε.στόχq-,νci μryouv δυ
ναμικά στη Νέα Οικονομία και να 
αξιοπΌιήσόυv τις'ευκα:ιρίες του 
ηλεκτpονικού.εμπόρίου. . 

Η ΝΕΑ ΟΙkΟΝΟΜΙΑ · 
· ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ 

Ήδη στην καθημερινή μας ζωή 
είναι διαθέσιμες μία σειρά από νέ

ες εφαρμογές και υπήpεσίες (ηλε
κτρονικές αγορ·ές, ηλεκτρονικές 
τραπεζικές συναλλαγές, κ.λπ.). 

Προς το παρόν άLτές προσφέρο
νται μέσω του προσωπικού υπο
λογιστή, αλλά τώρα τελευταία, με 
την πρόοδο της κινητής τηλεφω
νίας, αρχίζουν καί γίνονται διαθέ-

σιμες και μέσω των κινητώvΊήλεφωνιkών συ
σκευών. Στα επόμενα 2-3 χρόνιαΌναμένεται να 
υπάρξει αύξηση τόσο του αριθμου όσο και της ποι
ότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ένα 

χcρακτηριστικό δείγμα τέτοιων νέων ύπηρεσιών 
περιλαμβάνει: ηλεκτρονικές κρατικές υπηρε
σίες, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-ερ

γασία, κ.λπ. 

Ωστόσο, το Ιντερνέτ και οι ασύρματες επι
κοινωνίες βρiσκοντqι ακόμή σέ πολύ Jεαρή ηλι
κία, οι προσφερόμενες υrτηpεσίές σε εμβρυϊκό 
στάδιο και η μέχρι τώρα διάδοση και εκμετάλ
λευσή τους δεν αφορούν παρά μόνο το 6% του 
παγκόσμιου πληθυσμού. Γενικότερα, οι τεχνο

λογίες που χρησιμοποιόύνται σήμερα είναι πο

λύπλοκες και δημιουργούν προβλήματα χρήσης 

στους περισσότερους ανθρώπους, ·εμηοδίζο
ντας την εξάπλωσή τους σε ευρύτερα στρώμα
τα του πληθυσμού. Άλλοι.ανασταλτικοί παρά-

γοντες είναι ο φόβος των πολιτώνγία τη μη δια
φύλαξη τών προσωπικών τους δεδομένων, για 

. την εισβολή της τεχνολογίας στη προσωπική 
τους ζωή.(priνacy) και για την ασφάλεια των ηλε
κτρονικών \:Jυναλλαγών. Είναι σίγουρα πολύ 

. νωρίς ακόμη για να έχουμε πλήρη επίγνωση των 
επιπτώσεων που θα επιφέρει στην κοινωνία μία 

ευρύτερη χρήση των τεχνολογιών. Υπάρχουν 
ακόμη πολλάαναπάντηταφ_ωτήματα: Οι νέες τε
χνολογίες θα οδηγήσουν σε πεpΊσσότεpη απο

ξένωση τους ανθρώπους μεταξύ τους; Ο κίνδυ
νοςδήμιουpγίας μιας κοινωνίας των.δύο τρίτων 
θα μπορέσει να ξεπερασθεί; 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν εί

ναι παρά μόνο η αρχή μιας μακρόχρονης πορεί
ας προς την ολοκλήρωση της ψηφιακής επανά

στασης. Η πο'pεία άυτή θα στηρίζεται μεταξύ άλ
λων: Στη συνέχιση της σύγκλισης των τεχνολο
Ύιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών• στην 

περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογιών υποδομής του 

Ιντερνέτ και ιδίως των ασύρματων τεχνολογιών · 
τρίτης (και αργότερα τέταρτης) γενιάς που θα 

επιτρέψουν την αλματώδη εξέλιξη του κινητού 
Ιντερνέτ - στη διασύνδεση ασύρματων και στα
θερών επικοινωνιακών δικτύων- στην προσφορά 

νέων εφαρμογών και υπηρεσιών- στην ανάπτυ

ξη έξυπνων μόνιμα δικτυωμένων συσκευών και 

μικροσυσκευών ιδιαίτερα εύκολων στη χρήση 

που θα επιτρέπουν στον πολίτη να έχει πρόσβα
ση σε κάθε είδους πληροφορίες και υπηρεσίες ανά 
πάσα στιγμή και από οπουδήποτε και αν βρίσκε
ται. Οι εταιρείες εκείνες που θα προσφέρουν έξυ

πνες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προσω
πικές απαιτήσεις και ανάγκες του κάθε πολίτη θα 

είναι εκείνες που θα αποκτήσουν ένα μεγάλο συ
γκριτικό πλεονέκτημα στη μελλοντική αγορά. Η 

δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και της 

απαραίτητης υποδομής είναι οι βασικές προϋ
ποθέσειςγια την ενεργή συμμετοχή όλων σε αυ

τή τη μακρόχρονη ψηφιακή επανάσταση. 
• Ο Γιώργος Μητακίδης είναι Διευθυντής Βασικών 

Τεχνολογιών και Υποδομών της Κοινωνίας των Πληρο

φοριών στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνlα των Πληροφοριών, 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Μητακίδης, ήταν tνας 
από τους ομιλητές στα σεμινόρια που έγιναν στο πλαίσιο 

της έκθεσης CYSERV 2000, που διοργάνωσε η ΟΕΒ. 
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Η νέα οικονομία και η Κύπρος 
1 

Η στρατηγική τοποθεσία της Κύπρου και ο γεωπολιτικός της 
ρόλος, της προσφέρουν νέες σημαντικότατες ευκαιρίες. Η εκ
μετάλλευσή τους μπορεί να την οδηγήσει 

σε νέα επίπεδα πολιτιστικής, οικονομικής 

1 και κοινωνικής ευημερίας. Συγκεκριμένα, ως 

11 υποψήφια χώρα στην ΕυρωπΟ:ίκή Ένωση , η 
Κύπρος συμμε_τέχει πλέον ισότιμα σε ένα σύ• 
νολο ευρωπΟ:ίκών πpογpqμμάτων ανάπτυξης r 
βασικών υποδομών καθώς και έρευνας και τεχνο
λογίας, όπως για παpάδειγμ9 το πρόγραμμα Έρευ- -
νας και Τ εχχολογίας της Κοιν(ι)y[ας των Πληροφοριών 
(1ST) και το μεσογειακό πρόγραμμα EUMEqΙS: 

1 1)Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Τε
χνολογίας της Κοινωνίάς' των Πληροφοριών. 
Με κεφάλαια ύψους 3,6 δισ. ευρώ για την πε- .. "'
ρίοδο 1998-2002, το πρόγραμμα χρηματοδο
τεί ένα σύνολο ερευνητικών έργων και πιλοτuςιiJν 

εφαρμογών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι- !. 
κοινωνιών. Χρηματοδοτούνται έργα τόσο σε βασική έρευνα και !Ι 
βασικές τεχνολογίες, όσο και σε εφαρμογές που αφορούν ii 

τον πολίτη, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις επιχειρήσεις ίi 
και τη δημιουργία κατάλληλου ψηφιακού περιεχομένου για i 

· :iην ·έκπαίδευση, την πολιτιστική κληρονομιά, κ.λπ. 2) Η ! 
· •'f!ρίιJΤοβb'υλία Et)MEDIS (EuroMediterranean lnformation ί 

Society). Αυτή απευθύνεται· σε επιχειρήσεις, πανεπι- ! 
στήμια και ερευνητικά ινστιτούτα των χωρών της Με- :1 
σ.ογείου, ώστε να αναπτυχθούν συνεργασίες για κα- 1 
i λύτέρη χρήση και εκμετάλλευση των ψηφιακών τε- ! 

χνολογιών. Το πρόγραμμα διαθέτει κεφάλαια 1 
·. ,;"/-.ύψους 56 εκ. ευρώ για το 2001 και επικεντpώ-

: -νεται στην ανάmυξη πιλοτικών εφαρμογών σε 
τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενι
κότερα το ηλεκτρονικό επιχειpείν, η τηλε-ιατρι- 1 

, ·.κή, η τηλε-εκποiδευση, κ.λπ. i, 
ι; 
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