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1

Κοινοτικζσ Πολιτικζσ

Η ΕΕ επιδιϊκει να προωκιςει τθν ανάπτυξθ και διάδοςθ των νζων ΣΠΕ, ςφμφωνα με τα άρκρα 163 ζωσ
172 τθσ ςυνκικθσ για τθν ίδρυςθ τθσ ΕΚ [3]. Η ΕΕ αποβλζπει επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν και
περιεχομζνου, υποςτθρίηοντασ ταυτόχρονα πρωτοβουλίεσ που ενκαρρφνουν τουσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ
να επωφελθκοφν από τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ και να τουσ επιτρζψει να ςυμμετάςχουν ςε
αυτιν. Η ΕΕ ολοκλιρωςε τθν απελευκζρωςθ τθσ ευρωπαϊκισ αγοράσ τθλεπικοινωνιϊν το 1998 και
εργάηεται για τθν εναρμονιςμζνθ εφαρμογι του ςθμερινοφ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν. Επιπλζον, θ ΕΕ παρεμβαίνει ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων και θ αςφάλεια των δικτφων, κακϊσ και θ καταπολζμθςθ των παράνομων δραςτθριοτιτων.
τόχοσ τθσ ΕΕ είναι θ επίτευξθ 100% βαςικισ ευρυηωνικισ κάλυψθσ μζχρι το 2013 και θ ανάπτυξθ
ςτρατθγικισ για τα Δίκτυα Νζασ Γενιάσ (Next Generation Networks) προκειμζνου να διευκολυνκεί θ
αποτελεςματικι εγκατάςταςθ των υποδομϊν για πρόςβαςθ ςε δίκτυα υψθλϊν ταχυτιτων. Επίςθσ,
καλεί τα ΚΜ να υποςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ κινθτϊν και αςφρματων υπθρεςιϊν υψθλισ ταχφτθτασ ςε
ολόκλθρθ τθν επικράτειά τουσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάκεςθσ του ψθφιακοφ μερίςματοσ το
ςυντομότερο δυνατό με τρόπο που προάγει τον ανταγωνιςμό, και να ενιςχφςουν τισ προςπάκειεσ για
τθν αφξθςθ τθσ ςυμβολισ των ΣΠΕ ςτισ οικονομικζσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτο πλαίςιο τθσ
ευρωπαϊκισ και εκνικισ ςυνειςφοράσ ςτθ ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ για τθν ανάπτυξθ, τθν
απαςχόλθςθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν.
Η ΕΕ ςτα πλαίςια τθσ ςθμαντικότθτασ που επιδεικνφει για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ
Πλθροφορίασ ζχει αναπτφξει διάφορεσ πολιτικζσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι οι οποίεσ παρουςιάηονται
πιο κάτω.

1.1

Πρωτοβουλία “i-2010”

Η μζχρι τισ αρχζσ του 2010 ιςχφουςα ςτρατθγικι τθσ ΕΕ, γνωςτι ωσ πρωτοβουλία i-2010 [4],
ενταςςόταν ςτο πλαίςιο τθσ ανακεωρθμζνθσ ςτρατθγικισ τθσ Λιςαβόνασ και κακόριηε τισ γενικζσ
πολιτικζσ κατευκφνςεισ για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ και τα μζςα ενθμζρωςθσ. Αυτι θ
ενοποιθμζνθ πολιτικι αποςκοποφςε κυρίωσ να ενκαρρφνει τθ γνϊςθ και τθν καινοτομία, ϊςτε να
ενιςχυκεί θ ανάπτυξθ κακϊσ και θ δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερθσ ποιότθτασ κζςεων
απαςχόλθςθσ. Η πρωτοβουλία αυτι κακόριηε τρεισ προτεραιότθτεσ:
Προτεραιότθτα 1
Ολοκλιρωςθ του ενιαίου Ευρωπαϊκοφ χϊρου πλθροφοριϊν με τθν προϊκθςθ ανοικτισ,
ανταγωνιςτικισ και πλοφςιασ ςε περιεχόμενο εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, μζςων
μαηικισ ενθμζρωςθσ και περιεχομζνου.
Προτεραιότθτα 2
Ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των επενδφςεων ςε ΣΠΕ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ.
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Προτεραιότθτα 3
Δθμιουργία μιασ Ευρωπαϊκισ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ
προτεραιότθτα ςε καλφτερεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και καλφτερθ ποιότθτα ηωισ.

1.2

δίνοντασ

Αναπτυξιακι Πολιτικι 2007-2013

Για τθν προϊκθςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ ςε όλουσ, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτθν Ανακοίνωςθ
τθσ αναφορικά με τθν πολιτικι τθσ ςυνοχισ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ [5]
ειςθγείται τισ ακόλουκεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για δράςθ:
(i)
Προϊκθςθ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ από τισ επιχειριςεισ και τα νοικοκυριά, ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ
μζςω τθσ ιςόρροπθσ ενίςχυςθσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ προϊόντων ΣΠΕ και δθμόςιων
και ιδιωτικϊν υπθρεςιϊν κακϊσ και μζςω τθσ αφξθςθσ των επενδφςεων ςε ανκρϊπινο
δυναμικό. Οι δράςεισ αυτζσ κα πρζπει να αυξιςουν τθν παραγωγικότθτα, να προωκιςουν τθν
χωρίσ αποκλειςμοφσ ανοικτι και ανταγωνιςτικι ψθφιακι οικονομία και κοινωνία (π.χ.
βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ των ανάπθρων και των θλικιωμζνων ατόμων) και να δϊςουν ζτςι
ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργία απαςχόλθςθσ.
(ii)
Εξαςφάλιςθ διακζςιμων υποδομϊν ΣΠΕ ςτισ περιπτϊςεισ που θ αγορά αδυνατεί να προςφζρει
προςιτζσ και επαρκείσ υπθρεςίεσ που να καλφπτουν όλεσ τισ ανάγκεσ, ειδικά ςτισ
απομακρυςμζνεσ και ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ κακϊσ και τα νζα κράτθ μζλθ.
Η Επιτροπι ςθμειϊνει με ζμφαςθ ότι δεν μπορεί να γίνει χριςθ και ανάπτυξθ προϊόντων και
υπθρεςιϊν περιεχομζνου, ειδικότερα ςτισ απομακρυςμζνεσ και αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ, αν δεν
υπάρχει θ κατάλλθλθ υποδομι που να μπορεί να υποςτθρίηει ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ.

1.3

τρατθγικι Ευρώπθ 2020

Για να εξζλκει θ Ευρϊπθ από τθν οικονομικι κρίςθ αλλά και για να οικοδομιςει μακροπρόκεςμα ζνα
βιϊςιμο μζλλον, υιοκετικθκε θ ςτρατθγικι Ευρϊπθ 2020 [1], θ οποία προτάςςει τρεισ αλλθλζνδετεσ
προτεραιότθτεσ:

Ζξυπνθ ανάπτυξθ: ανάπτυξθ μιασ οικονομίασ βαςιηόμενθσ ςτθ γνϊςθ και τθν καινοτομία.

Διατθριςιμθ ανάπτυξθ: προϊκθςθ μιασ πιο αποδοτικισ ςτθ χριςθ πόρων, πιο πράςινθσ και πιο
ανταγωνιςτικισ οικονομίασ.

Ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ: μια οικονομία με υψθλι απαςχόλθςθ που κα επιτυγχάνει
κοινωνικι και εδαφικι ςυνοχι.
Η Επιτροπι προτείνει τουσ εξισ πρωταρχικοφσ ςτόχουσ για τθν ΕΕ, οι οποίοι αντανακλοφν τισ τρεισ
προτεραιότθτεσ, δθλαδι τθν ζξυπνθ, διατθριςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ:

75% του πλθκυςμοφ μεταξφ 20-64 ετϊν πρζπει να ζχει απαςχόλθςθ.

3% του ΑΕΠ τθσ ΕΕ πρζπει να επενδφεται ςε E&A.

Οι ςτόχοι του «20/20/20» ωσ προσ το κλίμα/τθν ενζργεια πρζπει να ζχουν επιτευχκεί
(περιλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ ςε 30% του ποςοςτοφ μείωςθσ των εκπομπϊν εφόςον οι
ςυνκικεσ το επιτρζπουν).
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Σο ποςοςτό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τθν ςχολικι εκπαίδευςθ πρζπει να είναι
μικρότερο από 10% και τουλάχιςτον 40% των νζων πρζπει να ζχουν πτυχίο τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Ο αρικμόσ των ατόμων που κινδυνεφουν από φτϊχεια πρζπει να μειωκεί κατά 20 εκατομμφρια.

Αναγνωρίηεται όμωσ ότι για τθν επίτευξι τουσ κα απαιτθκεί μεγάλο φάςμα δράςεων ςε εκνικό,
κοινοτικό και διεκνζσ επίπεδο. Ωςτόςο, είναι φανερό ότι οι ΣΠΕ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ
όλων των πιο πάνω ςτόχων.
Η Επιτροπι προτείνει επτά εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ που κα ενεργιςουν ωσ καταλφτεσ για τθν
επίτευξθ προόδου ςε κάκε βαςικι προτεραιότθτα. Μια από αυτζσ τισ εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ
είναι και το «Ψθφιακό Θεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ» που ςτοχεφει ςτθν επίςπευςθ τθσ ανάπτυξθσ των
υπθρεςιϊν πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο υψθλισ ταχφτθτασ και τθν άντλθςθ οφελϊν από μια ψθφιακι
ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειριςεισ.

1.4

Ψθφιακό Θεματολόγιο για τθν Ευρώπθ

Σον Μάιο 2010, ωσ ςυνζχεια τθσ πρωτοβουλίασ i-2010, θ Επιτροπι δθμοςίευςε τθ νζα ψθφιακι
ςτρατθγικι τθσ ΕΕ, το Ψθφιακό Θεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ [2], το οποίο αποτελεί μια από τισ εφτά
εμβλθματικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ ςτρατθγικισ Ευρϊπθ 2020, ϊςτε θ Ευρϊπθ να αναδυκεί από τθν
υφιςτάμενθ κρίςθ με ιςχυρότερθ, πιο ανταγωνιςτικι και πιο ανοικτι ψθφιακι οικονομία. Ο κεντρικόσ
άξονασ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ ςυνεχίηει να είναι θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ καινοτομία.
υγκεκριμζνα, «Ο γενικόσ ςτόχοσ του ψθφιακοφ κεματολογίου είναι να αποκομιςκοφν βιϊςιμα
οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ από μιαν ενιαία ψθφιακι αγορά που κα βαςίηεται ςε διαδίκτυο
μεγάλθσ και πολφ μεγάλθσ ταχφτθτασ και ςε διαλειτουργικζσ εφαρμογζσ».
Όπωσ αναφζρεται ςτθ ςχετικι Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ [2], αυτό το κεματολόγιο ζχει ςκοπό να
χαράξει μια πορεία για τθ μεγιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ και οικονομικοφ δυναμικοφ των ΣΠΕ, κυρίωσ
του διαδικτφου, το οποίο κεωρείται ωσ ηωτικό μζςο για τθν άςκθςθ οικονομικισ και κοινωνικισ
δραςτθριότθτασ: για τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, τθν εργαςία, το παιχνίδι, τθν
επικοινωνία και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ. Η επιτυχισ υλοποίθςθ αυτοφ του κεματολογίου κα προωκιςει
τθν καινοτομία, τθν οικονομικι μεγζκυνςθ και κα βελτιϊςει τθν κακθμερινι ηωι για τουσ πολίτεσ και
τισ επιχειριςεισ. Ευρφτερθ εγκατάςταςθ και αποτελεςματικότερθ χριςθ των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν,
κα επιτρζψουν ςτθν Ευρϊπθ να αντιμετωπίςει τα βαςικά τθσ προβλιματα και κα προςφζρουν ςτουσ
Ευρωπαίουσ πολίτεσ καλφτερθ ποιότθτα ηωισ, για παράδειγμα μζςω καλφτερθσ υγειονομικισ
περίκαλψθσ, αςφαλζςτερων μεταφορϊν, κακαρότερου περιβάλλοντοσ, νζων ευκαιριϊν ςε μζςα
επικοινωνίασ και ευκολότερθσ πρόςβαςθσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και πολιτιςτικό περιεχόμενο.
τον τομζα των ΣΠΕ οφείλεται το 5% του ευρωπαϊκοφ ΑΕΠ, αγοραίασ αξίασ 660 διςεκατομμυρίων ευρϊ
ετθςίωσ, με πολφ μεγαλφτερθ όμωσ ςυμβολι ςτθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ (20%
απευκείασ από τον τομζα των ΣΠΕ και κατά 30% από τισ επενδφςεισ ΣΠΕ). Σοφτο οφείλεται ςτα υψθλά
επίπεδα δυναμιςμοφ και καινοτομίασ του τομζα, κακϊσ και ςτον καταλυτικό του ρόλο ςτθν αλλαγι του
τρόπου διεξαγωγισ των ςυναλλαγϊν ςε άλλουσ τομείσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Σαυτόχρονα,
ο κοινωνικόσ αντίκτυποσ των ΣΠΕ ζχει καταςτεί ςθμαντικόσ, για παράδειγμα, το γεγονόσ ότι υπάρχουν
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περιςςότεροι από 250 εκατομμφρια χριςτεσ του διαδικτφου κακθμερινά ςτθν Ευρϊπθ και ότι ςχεδόν
όλοι οι Ευρωπαίοι διακζτουν κινθτά τθλζφωνα, ζχει μεταβάλει τον τρόπο ηωισ.
Η ανάπτυξθ των δικτφων υψθλισ ταχφτθτασ ςιμερα ζχει τον ίδιο επαναςτατικό αντίκτυπο, όπωσ θ
ανάπτυξθ των δικτφων θλεκτρικισ ενζργειασ και των μεταφορϊν πριν από ζναν αιϊνα. Οι ςυνεχείσ
εξελίξεισ ςτα θλεκτρονικά είδθ ευρείασ κατανάλωςθσ αίρουν τισ διαχωριςτικζσ γραμμζσ ανάμεςα ςτισ
ψθφιακζσ ςυςκευζσ. Οι υπθρεςίεσ ςυγκλίνουν και μετακινοφνται από το φυςικό ςτον ψθφιακό κόςμο,
όντασ κακολικά προςβάςιμεσ ςε οποιαδιποτε ςυςκευι, είτε πρόκειται για ζξυπνο τθλζφωνο
(smartphone), επιπαλάμιο ι προςωπικό υπολογιςτι, ψθφιακό ραδιόφωνο ι τθλεόραςθ υψθλισ
ευκρίνειασ. Προβλζπεται ότι μζχρι το 2020 το ψθφιακό περιεχόμενο και οι εφαρμογζσ κα διανζμονται
ςχεδόν εξολοκλιρου επιγραμμικά (διαδικτυακά).
Σο τεράςτιο αυτό δυναμικό των ΣΠΕ μπορεί να κινθτοποιθκεί μζςω ενόσ εφρυκμου ενάρετου κφκλου
δραςτθριοτιτων. Ελκυςτικό περιεχόμενο και υπθρεςίεσ πρζπει να διατίκενται μζςα ςε διαλειτουργικό
διαδικτυακό περιβάλλον χωρίσ ςφνορα. Σοφτο κα τονϊςει τθ ηιτθςθ για υψθλότερεσ ταχφτθτεσ και
χωρθτικότθτα, και με τθ ςειρά του κα δθμιουργιςει επιχειρθματικό ενδιαφζρον για επενδφςεισ ςε
ταχφτερα δίκτυα. Η εξάπλωςθ και θ αφομοίωςθ ταχφτερων δικτφων, κα ανοίξει ακολοφκωσ το δρόμο
για καινοτόμεσ υπθρεςίεσ που αξιοποιοφν υψθλότερεσ ταχφτθτεσ. Η διαδικαςία αυτι απεικονίηεται
ςτον εξωτερικό δακτφλιο του Γράφθμα 1.

Γράφθμα 1. Ο ενάρετοσ κφκλοσ ςτθν ψθφιακι οικονομία
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Tα εφτά ςθμαντικότερα εμπόδια που επεςιμανε θ Επιτροπι για τθν ομαλι λειτουργία του ενάρετου
κφκλου απαρικμοφνται ςτον εςωτερικό δακτφλιο του παραπάνω και είναι: Κατακερματιςμζνεσ
ψθφιακζσ αγορζσ, ζλλειψθ διαλειτουργικότθτασ, αφξθςθ του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ και ζλλειψθ
εμπιςτοςφνθσ, ζλλειψθ επενδφςεων ςε δίκτυα, ανεπαρκείσ επενδφςεισ ςε ζρευνα και καινοτομία,
ζλλειψθ ψθφιακοφ αλφαβιτιςμοφ και δεξιοτιτων και χαμζνεσ ευκαιρίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ
κοινωνικϊν προβλθμάτων.
Για τθν αντιμετϊπιςθ των πιο πάνω προβλθμάτων, θ Επιτροπι ζχει προτείνει τισ ακόλουκεσ
ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ:
(i)

Σφφηουςα ενιαία ψθφιακι αγορά

Ζφταςε θ ϊρα για μια νζα ενιαία αγορά από τθν οποία κα προκφψουν τα οφζλθ τθσ ψθφιακισ εποχισ.
Για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ προωκοφνται θ διεφρυνςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε περιεχόμενο, θ
απλοποίθςθ θλεκτρονικϊν και διαςυνοριακϊν ςυναλλαγϊν, θ οικοδόμθςθ ψθφιακισ εμπιςτοςφνθσ
και θ ενίςχυςθ τθσ ενιαίασ αγοράσ τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν.
(ii)

Διαλειτουργικότθτα και πρότυπα

Χρειαηόμαςτε αποτελεςματικι διαλειτουργικότθτα προϊόντων και υπθρεςιϊν πλθροφορικισ για τθν
οικοδόμθςθ μιασ γνιςιασ ψθφιακισ κοινωνίασ.
Για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ προωκοφνται θ βελτίωςθ τθσ εκπόνθςθσ προτφπων ΣΠΕ, θ
καλφτερθ χριςθ των προτφπων και θ βελτίωςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ μεταξφ δθμόςιων διοικιςεων
μζςω ςυντονιςμοφ.
(iii)

Εμπιςτοςφνθ και αςφάλεια

Οι Ευρωπαίοι δεν κα υιοκετιςουν τεχνολογία τθν οποία δεν εμπιςτεφονται.
Για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ προωκοφνται μζτρα που αποςκοποφν ςε ενιςχυμζνθ και υψθλοφ
επιπζδου πολιτικι αςφάλειασ δικτφων και πλθροφοριϊν, μζτρα για τθν καταπολζμθςθ επικζςεων ςτον
κυβερνοχϊρο εναντίον ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν, κακϊσ και μζτρα που παρζχουν τθ δυνατότθτα
ταχφτερθσ αντίδραςθσ ςε περίπτωςθ επικζςεων ςτον κυβερνοχϊρο. Θα μελετθκεί επίςθσ και θ
εξζταςθ τθσ ςκοπιμότθτασ δθμιουργίασ ευρωπαϊκοφ κζντρου για εγκλιματα ςτον κυβερνοχϊρο.
(iv)

Ταχεία και υπερταχεία πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο

Χρειαηόμαςτε πολφ γριγορο Διαδίκτυο ϊςτε θ οικονομία να ςθμειϊνει ιςχυρι ανάπτυξθ και να
δθμιουργθκοφν κζςεισ εργαςίασ και ευθμερία, κακϊσ και για να εξαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ των
πολιτϊν ςτο περιεχόμενο και τισ υπθρεςίεσ που επικυμοφν.
Οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί είναι μζχρι το 2013, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτεσ να ζχουν βαςικι ευρυηωνικι
ςφνδεςθ και ζωσ το 2020 (i) όλοι οι Ευρωπαίοι να ζχουν πρόςβαςθ ςε πολφ μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ ςτο
Διαδίκτυο, πάνω από 30 Mbps και (ii) ποςοςτό 50% ι περιςςότερο των ευρωπαϊκϊν νοικοκυριϊν κα
ζχουν ςυνδζςεισ ςτο Διαδίκτυο πάνω από 100 Mbps.
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Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων αυτϊν προωκοφνται ευρωπαϊκά προγράμματα χρθματοδότθςθσ
ευρυηωνικισ υπθρεςίασ υψθλισ ταχφτθτασ (με χριςθ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ ςφμφωνα με τουσ
κοινοτικοφσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ και κρατικϊν ενιςχφςεων), ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτικισ για το
ραδιοφάςμα που κα δθμιουργιςει μια ςυντονιςμζνθ και ςτρατθγικι πολιτικι ραδιοφάςματοσ ςε
επίπεδο ΕΕ (προκειμζνου να αυξθκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ διαχείριςθσ του ραδιοφάςματοσ και να
μεγιςτοποιθκοφν τα οφζλθ για τουσ καταναλωτζσ και τθ βιομθχανία) και μζτρα ϊςτε να ενκαρρυνκοφν
οι επενδφςεισ ςε ανταγωνιςτικά δίκτυα πρόςβαςθσ νζασ γενιάσ.
(v)

Ζρευνα και καινοτομία

Η Ευρϊπθ πρζπει να αυξιςει τισ επενδφςεισ Ε&Α και να εξαςφαλίςει ότι οι καλφτερεσ ιδζεσ μασ κα
φτάςουν ςτθν αγορά.
Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων αυτϊν θ Επιτροπι προτίκεται να προκαλζςει περιςςότερεσ ιδιωτικζσ
επενδφςεισ μζςω ςτρατθγικισ χριςθσ των προ-εμπορικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων και των ςυμπράξεων
δθμόςιου-ιδιωτικοφ τομζα, με χριςθ διαρκρωτικϊν ταμείων για ζρευνα και καινοτομία, κακϊσ και με
τθ διατιρθςθ του ρυκμοφ 20% ετιςιασ αφξθςθσ του προχπολογιςμοφ Ε&A των ΣΠΕ.
(vi)

Βελτίωςθ του ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ, των δεξιοτιτων και τθσ κοινωνικισ
ζνταξθσ

Η ψθφιακι εποχι αφορά τθν ανάλθψθ ευκυνϊν και τθν χειραφζτθςθ: θ ζλλειψθ προςόντων ι
δεξιοτιτων δεν πρζπει να εμποδίηει τθν πρόςβαςθ ςτθν εν λόγω προοπτικι.
Αναγνωρίηεται ότι θ ψθφιακι επάρκεια είναι μια από τισ οκτϊ βαςικζσ ικανότθτεσ που είναι
κεμελιϊδεισ για τα άτομα ςε μια κοινωνία τθσ γνϊςθσ και ότι οι ΣΠΕ δεν μποροφν να λειτουργιςουν
αποτελεςματικά ωσ ευρωπαϊκόσ κλάδοσ ανάπτυξθσ και ωσ κινθτιρια δφναμθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
και τθσ παραγωγικότθτασ ςτο ςφνολο τθσ ευρωπαϊκισ οικονομίασ χωρίσ ειδικευμζνουσ επαγγελματίεσ.
Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων αυτϊν θ Επιτροπι πρόκειται να προτείνει τον ψθφιακό αλφαβθτιςμό
και δεξιότθτεσ ωσ προτεραιότθτα για τον κανονιςμό του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου (2014-2020)
και να αναπτφξει εργαλεία για τον προςδιοριςμό και τθν αναγνϊριςθ των ικανοτιτων των
επαγγελματιϊν και των χρθςτϊν ΣΠΕ.
(vii) Οφζλθ για τθν ευρωπαϊκι κοινωνία χάρθ ςτθ χριςθ ΤΠΕ
Η ζξυπνθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ και θ αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν κα μασ βοθκιςει να
αντιμετωπίςουμε τα προβλιματα τθσ κοινωνίασ όπωσ θ κλιματικι αλλαγι και θ γιρανςθ του
πλθκυςμοφ.
Αναγνωρίηεται ότι θ εγκατάςταςθ των ΣΠΕ ζχει καταςτεί κρίςιμο ςτοιχείο για τθν επίτευξθ πολιτικϊν
ςτόχων όπωσ θ υποςτιριξθ μιασ γθράςκουςασ κοινωνίασ, θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ, θ
βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των μεταφορϊν και τθσ κινθτικότθτασ, θ διευκόλυνςθ των αςκενϊν και θ
εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ατόμων με αναπθρίεσ.
Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων αυτϊν προωκοφνται μζτρα και δράςεισ ςε διάφορουσ τομείσ:
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Ο τομζασ των ΣΠΕ να διαδραματίςει καίριο ρόλο ςτθν επίτευξθ του ςτόχου για μείωςθ των
εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά τουλάχιςτον 20% ζωσ το 2020 ςε ςφγκριςθ με τα
επίπεδα του 1990.
Ενκαρρφνεται θ ςυνεργαςία μεταξφ του κλάδου των ΣΠΕ, άλλων τομζων και των δθμόςιων
αρχϊν για τθν επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ευρείασ κλίμακασ εγκατάςταςθσ λφςεων ΣΠΕ
για ζξυπνα δίκτυα και ςυςτιματα μζτρθςθσ, κτίρια με ςχεδόν μθδενικι κατανάλωςθ ενζργειασ
και ευφυι ςυςτιματα μεταφορϊν.
τον τομζα τθσ υγείασ προγραμματίηονται πιλοτικζσ δράςεισ ϊςτε, ζωσ το 2015, να αποκτιςουν
οι Ευρωπαίοι αςφαλι διαδικτυακι πρόςβαςθ ςτα ιατρικά δεδομζνα για τθν υγεία τουσ, και το
2020 να υπάρχει ευρφτερθ εξάπλωςθ υπθρεςιϊν τθλεϊατρικισ. Επίςθσ το κοινό πρόγραμμα
υποβοθκοφμενθσ αυτόνομθσ διαβίωςθσ (AAL) κα ενιςχυκεί, για να επιτρζψει ςε θλικιωμζνουσ
και άτομα με αναπθρία να ηουν ανεξάρτθτα και να είναι ενεργά ςτθν κοινωνία.
τον τομζα του πολιτιςμοφ γίνεται αναφορά για χριςθ των ΣΠΕ για ψθφιακι ανάδειξθ τθσ
πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ.
τον τομζα τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, προωκείται θ δiαλειτουργικότθτα των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν και ειδικότερα θ αμοιβαία αναγνϊριςθ τθσ θλε-ταυτοποίθςθσ και θλεπαλικευςθσ ταυτότθτασ ςε όλθ τθν ΕΕ με βάςθ τισ επιγραμμικζσ «υπθρεςίεσ ελζγχου
ταυτότθτασ» που κα προςφζρονται ςε όλα τα κράτθ μζλθ.
τον τομζα των μεταφορϊν κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εγκατάςταςθ ευφυϊν ςυςτθμάτων
μεταφορϊν (intelligent transport systems – ITS), με ςτόχο οι μεταφορζσ να να καταςτοφν
αποδοτικότερεσ, ταχφτερεσ, ευκολότερεσ και πιο αξιόπιςτεσ.

(viii) Διεκνείσ πτυχζσ του ψθφιακοφ κεματολογίου
Για τθν προϊκθςθ των ευρωπαϊκϊν ςτόχων και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ευρωπαϊκϊν
ςυμφερόντων επιβάλλεται και θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτθ διεκνι ςκθνι. H Επιτροπι:

Θα προωκιςει τθ διεκνοποίθςθ τθσ διακυβζρνθςθσ του Διαδικτφου και τθν παγκόςμια
ςυνεργαςία για τθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του Διαδικτφου,

Θα ταχκεί υπζρ τθσ ςυνζχιςθσ του φόρουμ για τθ διακυβζρνθςθ του διαδικτφου μετά το 2010,
και

κα ςυνεργαςτεί με τρίτεσ χϊρεσ με ςκοπό τθ βελτίωςθ των διεκνϊν ςυνκθκϊν όςον αφορά το
εμπόριο για ψθφιακά προϊόντα και υπθρεςίεσ, κακϊσ και όςον αφορά τα δικαιϊματα
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ.

1.5

Σομεακά Προγράμματα

Η Επιτροπι για να μπορζςει να υλοποιιςει τισ κατά καιροφσ πολιτικζσ τθσ για τθν Κοινωνία τθσ
Πλθροφορίασ (αρχικά τθν πρωτοβουλία i-2010 και τϊρα το Ψθφιακό Θεματολόγιο για τθν Ευρϊπθ),
ζχει δθμιουργιςει διάφορα τομεακά προγράμματα όπωσ οι θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ, θ θλεκτρονικι
ενςωμάτωςθ, θ θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, θ θλεκτρονικι υγεία κλπ. Για τθν υλοποίθςθ κάκε
τομεακοφ προγράμματοσ ζχουν ετοιμαςτεί και δθμοςιευτεί διάφορεσ Ανακοινϊςεισ τθσ Επιτροπισ,
Τπουργικζσ Δθλϊςεισ, χζδια Δράςθσ κλπ. Μερικά από αυτά τα τομεακά προγράμματα παρατίκενται
πιο κάτω.
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1.5.1 Ηλεκτρονικζσ Δεξιότθτεσ (e-skills)
Η ςυμβολι των ΣΠΕ ςτθν ευρωπαϊκι οικονομία είναι κεμελιϊδθσ για τθν ανάπτυξθ τόςο τθσ
παραγωγικότθτασ όςο και προϊόντων και υπθρεςιϊν γνϊςθσ. Είναι απολφτωσ αναγκαίο να επιλυκοφν
τα προβλιματα που ςυνδζονται με τισ δεξιότθτεσ ςτισ ΣΠΕ (θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ) οφτωσ ϊςτε να
αντιμετωπιςτεί θ αυξανόμενθ ηιτθςθ ςε επαγγελματίεσ και χριςτεσ υψθλισ ειδίκευςθσ ςτον τομζα των
ΣΠΕ, να αντιμετωπιςτοφν οι γοργά μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ του κλάδου και να διαςφαλιςτεί ότι ο
κάκε πολίτθσ είναι θλεκτρονικά εγγράμματοσ ςε ζνα πλαίςιο διά βίου μάκθςθσ, πράγμα που απαιτεί τθ
δραςτθριοποίθςθ όλων των ενδιαφερομζνων μερϊν.
Η Επιτροπι ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ, το επτζμβριο του 2007, για τισ θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ του 21ου
αιϊνα [6] περιλαμβάνει τισ βαςικζσ παραμζτρουσ μιασ μακροχρόνιασ θμερθςίασ διάταξθσ για τισ
θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ ωσ ακολοφκωσ:


Μακρόπνοθ ςυνεργαςία: ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ δθμόςιων αρχϊν και του ιδιωτικοφ
τομζα, ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, ενϊςεων και ςυνδικαλιςτικϊν φορζων για τθν παρακολοφκθςθ
τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ, τθσ προςαρμογισ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, τθσ
προςζλκυςθσ αλλοδαπϊν φοιτθτϊν και εργαηομζνων με υψθλι ειδίκευςθ ςτον τομζα των ΣΠΕ
και τθσ προϊκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ ΣΠΕ ςε μακροπρόκεςμθ βάςθ.



Επενδφςεισ ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ: διαςφάλιςθ επαρκϊν δθμόςιων και ιδιωτικϊν επενδφςεων
ςε ανκρϊπινουσ πόρουσ και θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ και κατάλλθλθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ και
παροχι φορολογικϊν κινιτρων, κακϊσ και ανάπτυξθ πλαιςίου θλεκτρονικϊν ικανοτιτων και
εργαλείων για τθ διευκόλυνςθ τθσ κινθτικότθτασ, τθ διαφάνεια των επαγγελματικϊν προςόντων
και τθν προϊκθςθ τθσ αναγνϊριςθσ και των τίτλων πιςτοποίθςθσ.



Ελκυςτικότθτα: προβολι των επιςτθμϊν, των μακθματικϊν, των ΣΠΕ, των θλεκτρονικϊν
δεξιοτιτων, και των προοπτικϊν επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ
νζουσ και ειδικότερα ςτα κορίτςια και ενθμζρωςθ των γονζων, των διδαςκόντων και των
διδαςκομζνων ϊςτε να ζχουν ςαφι επίγνωςθ των ευκαιριϊν που προςφζρει θ εκπαίδευςθ ςτισ
ΣΠΕ και θ ςταδιοδρομία ςτον κλάδο αυτό προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ ανθςυχθτικι μείωςθ
ενδιαφζροντοσ που δείχνουν θ νζοι για τθν επαγγελματικι ςταδιοδρομία ςτον τομζα αυτό.



Απαςχολθςιμότθτα και θλεκτρονικι ζνταξθ: ανάπτυξθ δράςεων για τον ψθφιακό αλφαβθτιςμό
και τισ θλεκτρονικζσ δεξιότθτεσ προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ του εργατικοφ δυναμικοφ τόςο
ςτον δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ του
πλθκυςμοφ και ςτισ ανάγκεσ των ανζργων, των θλικιωμζνων, των ατόμων με χαμθλό μορφωτικό
επίπεδο, των ατόμων με αναπθρία και των περικωριοποιθμζνων νζων.



Διά βίου απόκτθςθ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων: διαςφάλιςθ τθσ τακτικισ επικαιροποίθςθσ των
θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων των εργαηομζνων και ενκάρρυνςθ τθσ βελτίωςθσ και τθσ αφξθςθσ των
μεκόδων κατάρτιςθσ και μάκθςθσ ςτον τομζα των ΣΠΕ (θλεκτρονικι μάκθςθ) με επίκεντρο τουσ
χριςτεσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.
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Οι πιο πάνω βαςικζσ παράμετροι πρζπει να χρθςιμεφςουν ωσ πθγι ζμπνευςθσ για τθν ανάπτυξθ και
τθν εφαρμογι από όλα τα ΚΜ μιασ ςυνεκτικισ και μακρόπνοθσ ςτρατθγικισ θλεκτρονικϊν δεξιοτιτων
ςτο πλαίςιο των οικείων πολιτικϊν, νομοκετικϊν, δθμοςιονομικϊν, εκπαιδευτικϊν και επιμορφωτικϊν
ςυςτθμάτων. Η Επιτροπι κα πραγματοποιεί τακτικοφσ ελζγχουσ και κα αναφζρει τθ ςχετικι πρόοδο.
Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ ωσ προθγμζνθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ, με βιϊςιμθ
οικονομικι ανάπτυξθ, με περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ και μεγαλφτερθ κοινωνικι
ςυνοχι, θ Επιτροπι ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ, το Νοζμβριο του 2006 [7] κζςπιςε πρόγραμμα δράςθσ ςτον
τομζα τθσ διά βίου μάκθςθσ. θμαντικζσ πτυχζσ του προγράμματοσ είναι μεταξφ άλλων:


Η ανάπτυξθ ποιοτικισ διά βίου μάκθςθσ,



θ ςυνδρομι ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ των
ευκαιριϊν για διά βίου μάκθςθ,



θ ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ τθσ διά βίου μάκθςθσ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτθν ενεργό άςκθςθ τθσ
ιδιότθτασ του πολίτθ, ςτον διαπολιτιςμικό διάλογο, ςτθν ιςότθτα των φφλων και ςτθν
προςωπικι ολοκλιρωςθ του ατόμου,



θ ςυνδρομι ςτθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ απαςχόλθςθσ
και τθσ επιχειρθματικότθτασ και



θ ςυμβολι ςτθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των ατόμων όλων των θλικιϊν, περιλαμβανομζνων των
ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ και των μειονεκτουςϊν ομάδων·

1.5.2 Ηλεκτρονικι Ενςωμάτωςθ (e-Inclusion)
Η θλεκτρονικι ενςωμάτωςθ (e-Inclusion) αναφζρεται ςτισ δράςεισ για τθ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ
τθσ πλθροφορίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ, δθλαδι μιασ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ για όλουσ. κοπόσ
είναι να δοκεί θ δυνατότθτα ςε κάκε άτομο που το επικυμεί να ςυμμετζχει πλιρωσ ςτθν Κοινωνία τθσ
Πλθροφορίασ, παρά τα ατομικά ι κοινωνικά μειονεκτιματά του. Η θλεκτρονικι ζνταξθ είναι αναγκαία
για λόγουσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ διότι εξαςφαλίηει τθν ιςότθτα ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ. Είναι
επίςθσ αναγκαία για οικονομικοφσ λόγουσ, προκειμζνου να αξιοποιθκεί πλιρωσ το δυναμικό τθσ
κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και να μειωκεί το κόςτοσ του
κοινωνικοφ και οικονομικοφ αποκλειςμοφ. Επιπλζον, μια Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ χωρίσ
αποκλειςμοφσ διανοίγει ςθμαντικζσ εμπορικζσ προοπτικζσ για τον κλάδο των ΣΠΕ.
Η ςθμαςία τθσ θλεκτρονικισ ενςωμάτωςθσ αναγνωρίςτθκε ςτο πλαίςιο τθσ πρωτοβουλίασ i2010 και τα
KM και θ Επιτροπι ζχουν αναλάβει αρκετζσ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ
ενςωμάτωςθσ. Η Τπουργικι Διλωςθ τθσ Ρίγασ, τον Ιοφνιο του 2006 για τισ ΣΠΕ ςτθν υπθρεςία μιασ
Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ χωρίσ αποκλειςμοφσ [8] αποτζλεςε ορόςθμο και υιοκετικθκε από
περιςςότερα από 30 Ευρωπαϊκά Κράτθ. τθν εν λόγω διλωςθ τίκενται ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι για τθ
χριςθ και τθ διακεςιμότθτα του Διαδικτφου, τον ψθφιακό αλφαβθτιςμό και τθν προςβαςιμότθτα των
ΣΠΕ ζωσ το 2010.
Επίςθσ, θ Επιτροπι ςτθν Ανακοίνωςθ τθσ, το Νοζμβριο του 2007 [9] (ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ
i2010), παρουςιάηει μια ςφαιρικι ςτρατθγικι υπζρ τθσ θλεκτρονικισ ζνταξθσ θ οποία βαςίηεται ςτθν
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Τπουργικι Διλωςθ τθσ Ρίγασ, με ςκοπό τθν άρςθ των φραγμϊν που υπάρχουν ςτθν ίδια τθν Κοινωνία
τθσ Πλθροφορίασ, τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμβολισ των ΣΠΕ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι ζνταξθ και
τθν τόνωςθ των επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν ςε αυτό το πλαίςιο.
Πρζπει λοιπόν, τα ΚΜ να καταςτιςουν τθν θλεκτρονικι ζνταξθ πραγματικότθτα, με τθ ςτιριξθ των
πολιτικϊν δράςεων που ςκιαγραφοφνται ςτθν προαναφερκείςα Ανακοίνωςθ, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί
μια προςβάςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ κοινωνία τθσ πλθροφορίασ, ςτθν οποία ο κάκε πολίτθσ κα
μπορεί να ςυμμετζχει επί ίςοισ όροισ.
1.5.3 Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ (e-Government)
Η «Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ» ορίηεται ωσ θ αξιοποίθςθ των ΣΠΕ ςτισ δθμόςιεσ διοικιςεισ, ςε
ςυνδυαςμό με οργανωτικζσ αλλαγζσ και νζεσ δεξιότθτεσ του προςωπικοφ. κοπόσ είναι θ βελτίωςθ των
δθμόςιων υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν.
τθ νζα Τπουργικι Διλωςθ του Μάλμο, το Νοζμβριο του 2009 [10], κακορίηονται το όραμα και οι
πολιτικζσ προτεραιότθτεσ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ μζχρι το 2015. Σο όραμα αναφζρεται ςε
ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ οι οποίεσ να αναγνωρίηονται ωσ ανοικτζσ, ευζλικτεσ και ςυνεργάςιμεσ ςτισ
ςχζςεισ τουσ με τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. Οι κυβερνιςεισ να χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για να αυξιςουν τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ
και για να βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ικανοποιοφν τισ
διαφορετικζσ ανάγκεσ των χρθςτϊν και να μεγιςτοποιοφν τθ δθμόςια αξία, οπότε και να ενιςχφουν τθ
μετάβαςθ τθσ Ευρϊπθσ ςε μια πρωτοπόρα οικονομία βαςιςμζνθ ςτθ γνϊςθ.
Επιπλζον, θ Επιτροπι δθμοςίευςε το νζο χζδιο Δράςθσ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, το
Δεκζμβριο του 2010 [11], το οποίο βαςίηεται ςτισ πολιτικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Τπουργικισ Διλωςθσ
του Μάλμο. Σο χζδιο Δράςθσ αφορά τθν περίοδο 2011-2015 και ςε αυτό περιλαμβάνονται μζτρα ζτςι
ϊςτε οι δθμόςιεσ αρχζσ να χρθςιμοποιοφν τισ ΣΠΕ για παροχι καλφτερων υπθρεςιϊν με χαμθλότερο
κόςτοσ, διευκολφνοντασ και βελτιϊνοντασ τθ ηωι των πολιτϊν και των επιχειριςεων παρζχοντασ τουσ
καλφτερθ πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Σα μζτρα του χεδίου Δράςθσ εμπίπτουν ςε τζςςερεισ
κατθγορίεσ:
i.

ii.

Ενδυνάμωςθ των χρθςτϊν


υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν
θλεκτρονικισ ενςωμάτωςθσ



ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν με τθν ςυνεργαςία/ενεργι ανάμιξθ των χρθςτϊν ςτο
ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τουσ π.χ. με τθ χριςθ τεχνολογιϊν Web 2.0



περαιτζρω χριςθ πλθροφοριϊν του δθμόςιου τομζα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
ανακεϊρθςθσ τθσ οδθγίασ για τισ πλθροφορίεσ του δθμόςιου τομζα)



βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ



ςυμμετοχι των πολιτϊν και των επιχειριςεων ςτθ διαδικαςία χάραξθσ πολιτικισ

Εςωτερικι αγορά
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iii.



αδιάλειπτεσ υπθρεςίεσ για επιχειριςεισ



κινθτικότθτα προςϊπων



υλοποίθςθ διαςυνοριακϊν υπθρεςιϊν

Απόδοςθ και αποτελεςματικότθτα δθμόςιων διοικιςεων

iv.



βελτίωςθ των οργανωτικϊν διαδικαςιϊν (π.χ. θλεκτρονικζσ προμικειεσ, ταχφτερθ επεξεργαςία
αιτιςεων)



μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου



πράςινθ διακυβζρνθςθ (π.χ. θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ, βιντεοςυνεδριάςεισ αντί για
υπθρεςιακζσ μετακινιςεισ)

Πρόβλεψθ προχποκζςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ θ-διακυβζρνθςθσ


ανοιχτζσ προδιαγραφζσ και διαλειτουργικότθτα (π.χ. εφαρμογι του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου
Διαλειτουργικότθτασ)



εξαςφάλιςθ βαςικϊν καταλυτικϊν παραγόντων (π.χ. ανακεϊρθςθ τθσ οδθγίασ για τισ θυπογραφζσ, πρόταςθ για πανευρωπαϊκι αμοιβαία αναγνϊριςθ τθσ θ-ταυτοποίθςθσ και τθσ θβεβαίωςθσ γνθςιότθτασ)

1.5.4 Ηλεκτρονικι Τγεία (e-Health)
Ο όροσ "θλεκτρονικι υγεία" (e-Health) καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα εργαλείων βαςιςμζνων ςτισ ΣΠΕ που
ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ πρόλθψθ, διάγνωςθ, κεραπεία, παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ τθσ υγείασ
και του τρόπου ηωισ. Η θλεκτρονικι υγεία είναι ςθμαντικό ηιτθμα και ενδιαφζρει ευρφτερα. Μπορεί
να βελτιϊςει τθν πρόςβαςθ ςτθν ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ και να δϊςει ϊκθςθ ςτθν ποιότθτα
και τθν αποτελεςματικότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιϊν. Με τον όρο θλεκτρονικι υγεία
περιγράφεται θ εφαρμογι των ΣΠΕ ςε όλο το φάςμα των λειτουργιϊν που επθρεάηουν τον τομζα τθσ
υγείασ.
Σο χζδιο Δράςθσ τθσ Επιτροπισ για τθν θλεκτρονικι υγεία [12] περιλαμβάνει τουσ εξισ ςτόχουσ:
• αντιμετϊπιςθ κοινϊν για όλουσ προκλιςεων και δθμιουργία του ορκοφ πλαιςίου υποςτιριξθσ τθσ
θ-υγείασ,
•

πιλοτικζσ δράςεισ για άμεςθ διανομι υπθρεςιϊν θ-υγείασ, και κοινοποίθςθ / ανταλλαγι
περιπτϊςεων βζλτιςτθσ πρακτικισ και μζτρθςθ τθσ προόδου.

Η υλοποίθςθ ςχεδίου δράςεωσ θλεκτρονικισ υγείασ από τα ΚΜ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για καλφτερεσ
και πιο αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, αλλά χρειάηεται να εκςυγχρονιςτοφν οι
διαδικαςίεσ και υιοκετθκοφν νζοι τρόποι εργαςίασ ςτον τομζα τθσ υγείασ.
1.5.5 Ευφυι υςτιματα Μεταφορών (ITS)
Σο ςχζδιο δράςθσ τθσ ΕΕ για τθν ειςαγωγι ευφυϊν ςυςτθμάτων οδικϊν μεταφορϊν (Intelligent
Transport Systems – ITS) ςτθν ΕΕ [13] ζχει καταρτιςτεί το 2008. Ωσ ςυςτιματα ITS ορίηονται τα
ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν τισ ΣΠΕ ςτισ μεταφορζσ. Οι κφριοι ςτόχοι τθσ πολιτικισ αυτισ είναι να
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καταςτοφν οι μεταφορζσ και οι ταξιδιωτικζσ μετακινιςεισ κακαρότερεσ, αποτελεςματικότερεσ,
αςφαλζςτερεσ και ενεργειακά αποδοτικότερεσ.
υγκεκριμζνα, το ςχζδιο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ:


Βζλτιςτθ αξιοποίθςθ οδικϊν, κυκλοφοριακϊν και ταξιδιωτικϊν δεδομζνων



Αδιάλειπτεσ υπθρεςίεσ ITS για τθ διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ και των εμπορευματικϊν
μεταφορϊν ςτουσ ευρωπαϊκοφσ διαδρόμουσ μεταφοράσ και τισ αςτικζσ περιοχζσ



Οδικι αςφάλεια και προςταςία από ζκνομεσ ενζργειεσ



Ζνταξθ του οχιματοσ ςτθν υποδομι μεταφορϊν



Αςφάλεια και προςταςία δεδομζνων και κζματα αςτικισ ευκφνθσ



Ευρωπαϊκι ςυνεργαςία και ςυντονιςμόσ για τα ςυςτιματα ITS
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2

Πτυχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Ψθφιακισ τρατθγικισ

Για να είναι πετυχθμζνθ μια ψθφιακι ςτρατθγικι πρζπει να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο ψθφιακό
περιβάλλον ςε επίπεδο υποδομϊν και αγοράσ κακϊσ και το πολιτικό περιβάλλον για να μποροφν να
αναπτυχκοφν οι διάφορεσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ και να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ευρζωσ οι
ΣΠΕ από τθν κοινωνία. Επιπλζον, θ κοινωνία πρζπει να προετοιμαςτεί κατάλλθλα και να λθφκοφν τα
απαραίτθτα μζτρα ζτςι ϊςτε οι ΣΠΕ να χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ από τα νοικοκυριά , τισ επιχειριςεισ
και τθν Κυβζρνθςθ. Επιπρόςκετα, ο αντίκτυποσ ςτθν κοινωνία από τθν εφαρμογι τθσ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ και τθν χριςθ των ΣΠΕ κα πρζπει να μποροφν να αξιολογθκοφν για να υπάρχει μια
ςυνεχισ βελτίωςθ των μζτρων και των δράςεων τθσ ςτρατθγικισ.
Ζνασ χριςιμοσ οδθγόσ ο οποίοσ περιγράφει τουσ πιο πάνω τομείσ που πρζπει να περιλαμβάνει και να
καλφπτει μια ψθφιακι ςτρατθγικι για να είναι ολοκλθρωμζνθ και πετυχθμζνθ είναι το πλαίςιο τθσ
Booz Allen Hamilton [14]. Οι τομείσ αυτοί παρουςιάηονται ςτο Γράφθμα 2:
Ψθφιακό Περιβάλλον
Για να είναι δυνατι θ ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν χρειάηεται να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο
ψθφιακό περιβάλλον, δθλαδι θ κατάλλθλθ υποδομι που να ζχει τισ δυνατότθτεσ να υποςτθρίηει τισ
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ διατθρϊντασ υψθλι ποιότθτα. Επιπρόςκετα, κα πρζπει να κτιςτεί και θ
υποδομι τθσ αγοράσ με τισ κατάλλθλεσ προςαρμογζσ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, τθ λιψθ εκείνων των
μζτρων που κα βελτιϊςουν τισ ικανότθτεσ του πλθκυςμοφ να χρθςιμοποιεί τισ ΣΠΕ, τθν καλλιζργεια
ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και επενδφςεων. Είναι επίςθσ ςθμαντικό το
κόςτοσ πρόςβαςθσ ςτθν τεχνολογία να είναι προςιτό. Όμωσ, το κατάλλθλο ψθφιακό περιβάλλον δεν
μπορεί να δθμιουργθκεί αν δεν υπάρχει ιςχυρι πολιτικι δζςμευςθ και ςτιριξθ. Παράλλθλα, κα πρζπει
να λθφκοφν και τα κατάλλθλα ρυκμιςτικά και νομικά μζτρα που να διευκολφνουν τθ δθμιουργία του
κατάλλθλου ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ.
Ετοιμότθτα
Για να μπορζςει μια ψθφιακι ςτρατθγικι να ςτεφκεί με επιτυχία, οι διάφοροι οικονομικοί φορείσ τθσ
χϊρασ (πολίτεσ, επιχειριςεισ και Κυβζρνθςθ) πρζπει να είναι ζτοιμοι να εκμεταλλευτοφν τθσ
δυνατότθτεσ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ και τισ ευκαιρίεσ που προςφζρει ζνα ιςχυρό ψθφιακό
περιβάλλον. Για να κεωρθκοφν «ζτοιμοι» οι οικονομικοί φορείσ να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ των
ΣΠΕ, κα πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ κατάλλθλο εργαλείο πρόςβαςθσ (θλεκτρονικό υπολογιςτι,
smartphone, κλπ) ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ και να ζχουν τθν ικανότθτα και τθ βοφλθςθ να το
χρθςιμοποιιςουν. Η ετοιμότθτα τθσ Κυβζρνθςθσ περιλαμβάνει τθν πολιτικι τθσ βοφλθςθ να θγθκεί τθσ
προϊκθςθσ τθσ χριςθσ των ΣΠΕ και κατά πόςο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ςτρατθγικι και επαρκισ
ςυντονιςμόσ μεταξφ των διαφόρων ςχετικϊν φορζων. Η ςυνιςτϊςα αυτι καλφπτει και τθ λειτουργία
πλθροφοριακϊν κυβερνθτικϊν ςυςτθμάτων τα οποία να είναι διαςυνδεμζνα μεταξφ τουσ κατά τρόπο
ομοιόμορφο και λειτουργικό.
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Διείςδυςθ και Χριςθ των ΤΠΕ
Για να χαρακτθρίηεται μια ψθφιακι ςτρατθγικι ωσ πετυχθμζνθ, οι διάφοροι οικονομικοί φορείσ τθσ
χϊρασ (πολίτεσ, επιχειριςεισ και Κυβζρνθςθ) πρζπει να χρθςιμοποιοφν ευρζωσ τισ προςφερόμενεσ
θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ. Οι πολίτεσ, περιλαμβανομζνων και των ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ,
κα πρζπει να μποροφν να χρθςιμοποιοφν ζνα ευρφ φάςμα θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν: από βαςικζσ
υπθρεςίεσ, όπωσ πλοιγθςθ του παγκόςμιου ιςτοφ, χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, μζχρι και πιο
εξελιγμζνεσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ θλεκτρονικζσ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ, θλεκτρονικζσ αγορζσ
και τθ δθμιουργία δικϊν τουσ ιςτοςελίδων. Οι επιχειριςεισ και θ Κυβζρνθςθ κα πρζπει να λειτουργοφν
τισ δικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ και διαδικτυακζσ πφλεσ και να προςφζρουν εκτόσ από βαςικι πλθροφόρθςθ
και εξελιγμζνεσ υπθρεςίεσ όπωσ διεκπεραίωςθ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν.
Αντίκτυποσ
Για να διαπιςτωκεί κατά πόςο μια ψθφιακι ςτρατθγικι είναι πετυχθμζνθ, κα πρζπει να αξιολογθκεί ο
αντίκτυποσ τθσ ςτθν κοινωνία. Ο αντίκτυποσ μιασ ψθφιακισ ςτρατθγικισ περιγράφει το βακμό ςτον
οποίο θ υιοκζτθςθ επιγραμμικϊν υπθρεςιϊν ζχει διαφοροποιιςει τθ ςυμπεριφορά των πολιτϊν ι ζχει
μεταςχθματίςει τισ επιχειριςεισ. Αναφορικά με τουσ πολίτεσ, ο αντίκτυποσ μπορεί να τεκμθριωκεί αν
οι πολίτεσ ξοδεφουν περιςςότερο χρόνο και ειςόδθμα επιγραμμικά ι ακόμα αν ζχουν αλλάξει οι
πρακτικζσ εργαςίασ τουσ, πχ τθλε-εργάηονται. τισ επιχειριςεισ, ο αντίκτυποσ μπορεί να μετρθκεί ςε
ςχζςθ με τον μεταςχθματιςμό των εμπορικϊν πρακτικϊν που εφαρμόηουν: κατά πόςο χρθςιμοποιοφν
επιγραμμικζσ τεχνολογίεσ να προωκιςουν τα προϊόντα τουσ, να προςελκφςουν/προςλάβουν
προςωπικό, να παραγγείλουν προϊόντα, να πωλιςουν προϊόντα, ι να προςφζρουν υπθρεςίεσ
εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. Όςον αφορά τθν Κυβζρνθςθ και τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, ο αντίκτυποσ
ςτοιχειοκετείται αν βαςικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ αιτιςεισ, προμικειεσ και προςφορζσ, διεκπεραιϊνονται
επιγραμμικά, ι αν λειτουργεί διαδικτυακι εκπαίδευςθ, ι αν οι πολίτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να
εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ ςτθ διοίκθςθ μζςω του Διαδικτφου.
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Γράφθμα 2. Πλαίςιο τθσ Booz Allen Hamilton για μια ολοκλθρωμζνθ ψθφιακι ςτρατθγικι (Μετάφραςθ)

υνεπϊσ, το πιο πάνω πλαίςιο τθσ Booz Allen Hamilton είναι ζνασ χριςιμοσ οδθγόσ και ζνα καλό
εργαλείο που βοθκά ςτθν ετοιμαςία μιασ ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ψθφιακισ ςτρατθγικισ θ οποία κα
πρζπει να περιλαμβάνει δράςεισ που να αγγίηουν όλουσ τουσ πιο πάνω τομείσ.

ελίδα 17 από 43

THE - Ψθφιακι τρατθγικι τθσ Κφπρου

3

Ψθφιακι Κφπροσ ιμερα

Η παροφςα χρονικι ςτιγμι για ανάπτυξθ εκνικισ ψθφιακισ ςτρατθγικισ είναι κατάλλθλθ, αφοφ και θ
ΕΕ πρόςφατα ζχει ανακεωριςει τθν ευρωπαϊκι ςτρατθγικι με τθν υιοκζτθςθ του Ψθφιακοφ
Θεματολογίου για τθν Ευρϊπθ [2]. Κατά ςυνζπεια, θ ψθφιακι ςτρατθγικι τθσ Κφπρου μπορεί να
ευκυγραμμιςτεί και να είναι ςυμβατι με τισ νζεσ βαςικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και πολιτικζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ.
Η διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ ψθφιακισ ςτρατθγικισ είναι απαραίτθτθ για τθν Κφπρο γιατί όπωσ
αποδεικνφεται πιο κάτω κα βοθκιςει ςθμαντικά τθν οικονομία του τόπου και γενικά τθν αναβάκμιςθ
του βιοτικοφ επιπζδου τθσ Κφπρου και είναι επιπλζον υποχρζωςθ που απορρζει από τθν ανάγκθ
υιοκζτθςθσ Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. Οι βαςικοί άξονεσ τθσ ψθφιακισ μασ πολιτικισ πρζπει να ζχουν
ςτόχο τθν ειςαγωγι νζων υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ και εφαρμογϊν ςτισ οποίεσ να ζχει
δυνατότθτα πρόςβαςθσ αν είναι δυνατό όλοσ ο πλθκυςμόσ, τθν ενδυνάμωςθ του ανκρωπίνου
δυναμικοφ ςε μια κοινωνία χωρίσ αποκλειςμοφσ όπου κα προωκείται θ δια βίου μάκθςθ και τθν
προϊκθςθ τθσ πράςινθσ διάςταςθσ των ΣΠΕ.
Η Κφπροσ παρά τθν ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ ζχει προχωριςει ςτθν υλοποίθςθ
διαφόρων δράςεων που χρθςιμοποιοφν τισ ΣΠΕ. Παρά τισ προςπάκειεσ που γίνονται και τισ δράςεισ
που υλοποιοφνται, όπωσ διαφαίνεται από τισ διάφορεσ μελζτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, οι οποίεσ
παρατίκενται πιο κάτω, θ Κφπροσ μζχρι ςιμερα δεν ζχει εκμεταλλευτεί τισ ΣΠΕ ςε τζτοιο βακμό που να
προκφψουν ςθμαντικά οφζλθ για τθν οικονομία και τθν κοινωνία. Οι μελζτεσ αυτζσ καταδεικνφουν ότι
θ Κφπροσ βρίςκεται ςτισ χαμθλότερεσ βακμίδεσ ςτουσ περιςςότερουσ δείκτεσ ψθφιακισ απόδοςθσ.

3.1

Τφιςτάμενεσ Δράςεισ των ΣΠΕ

Παρά τθν ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ, θ Κφπροσ ιδθ ακολουκεί διάφορεσ
Ευρωπαϊκζσ ι/και Εκνικζσ πολιτικζσ και διάφορα Ευρωπαϊκά τομεακά προγράμματα για τθν προϊκθςθ
τθσ χριςθσ των ΣΠΕ υλοποιϊντασ ι προωκϊντασ τθν υλοποίθςθ ζργων ςε διάφορουσ τομείσ (π.χ.
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, θλεκτρονικισ υγείασ, θλεκτρονικισ ενςωμάτωςθσ, θλεκτρονικισ
μάκθςθσ κλπ). Η προϊκθςθ των διαφόρων ζργων ςτουσ τομείσ αυτοφσ ιταν απαραίτθτθ όχι μόνο για
τθν εφαρμογι των διαφόρων πολιτικϊν και προγραμμάτων, αλλά και λόγω των ραγδαίων εξελίξεων
τθσ τεχνολογίασ κακϊσ και των αυξθμζνων ςυνεχϊν απαιτιςεων του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα.
Μερικά από τα ςθμαντικότερα αυτά ζργα παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια.
3.1.1 Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ
Κάποια από τα ςθμαντικότερα ζργα που ζχουν ιδθ υλοποιθκεί ςτο τομζα τθσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ είναι τα ακόλουκα:
(i)

Ηλεκτρονικό φςτθμα Δθμοςίων υμβάςεων το οποίο λειτουργεί από το Νοζμβριο του 2009.

(ii)

φςτθμα παροχισ υπθρεςιϊν οδικϊν μεταφορϊν το οποίο λειτουργεί από τον Ιανουάριο του
2007.
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(iii)

Κυβερνθτικι Πφλθ Διαδικτφου θ οποία αποτελεί το κοινό ςθμείο πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτισ
υπθρεςίεσ που παρζχει θ κυβζρνθςθ και είναι ςχεδιαςμζνθ με βάςθ τα ευρωπαϊκά πρότυπα και
βαςίηεται ςτθ φιλοςοφία του κφκλου ηωισ.

(iv)

φςτθμα Αυτοματοποίθςθ Γραφείου το οποίο ζχει εγκαταςτακεί ςε εφτά Σμιματα τθσ
Κυβζρνθςθσ και θ εγκατάςταςθ του κα ςυνεχίςει ςε όλα τα Τπουργεία/Σμιματα.

(v)

φςτθμα Τποβολισ Εγγράφων για εγγραφι εταιρειϊν μζςω του διαδικτφου και δθμιουργία
θλεκτρονικοφ φακζλου για κάκε εταιρεία.

(vi)

Πφλθ Ενιαίου Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ (ΕΚΕ) για τθν θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν
(Οδθγία 2006/123/ΕΚ) το οποίο κα διαςφαλίςει ότι όλεσ οι διαδικαςίεσ ςε ςχζςθ με τθν
Κυβζρνθςθ για τθν εγκατάςταςθ μιασ επιχείρθςθσ θ οποία παρζχει υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ, κα
μποροφν να διεκπεραιωκοφν θλεκτρονικά με τθν αρμόδια κυβερνθτικι αρχι.

3.1.2 Ηλεκτρονικι Τγεία
Σο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Τγείασ (Integrated Health Care Information System)
εγκαταςτάκθκε και λειτουργεί ςτα Γενικά Νοςοκομεία Λευκωςίασ και Αμμοχϊςτου. Σο εν λόγω
ςφςτθμα αποτελείται από λογιςμικζσ μονάδεσ (modules) όπωσ διαχείριςθ και τιμολόγθςθ αςκενϊν,
διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ όπωσ eAppointments και eBooking, διαχείριςθ αποκικθσ, διαχείριςθ
φαρμάκων, κλινικά και ακτινολογικά εργαςτιρια, διαχείριςθ προςωπικοφ και ςυνταγολόγθςθ.
Επιπλζον εγκαταςτάκθκε και λειτουργεί το πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ φαρμάκων ςε όλα τα
νοςοκομεία, τισ φαρμακευτικζσ αποκικεσ και ςε αρκετά κζντρα υγείασ.
3.1.3 Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Σο ςτρατθγικό πρόγραμμα για τθν προϊκθςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ζχει ετοιμαςτεί. Σο
πρόγραμμα ονομάηεται “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΣΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΑ" και ζχει διάρκεια από το Μάθ του 2008 ζωσ τον
Απρίλθ του 2011. Σο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει τθ λειτουργία ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ για
το θλεκτρονικό εμπόριο, ςεμινάρια για τουσ καταναλωτζσ και τισ εταιρείεσ για τθν χριςθ του
Διαδικτφου κακϊσ και επιχορθγθμζνο πρόγραμμα για τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που αφορά τθν
προϊκθςθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου και του θλεκτρονικοφ εμπορίου.
3.1.4 Ηλεκτρονικι Ενςωμάτωςθ
Η μελζτθ από εμπειρογνϊμονεσ με πρόταςθ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν θλεκτρονικι ενςωμάτωςθ
ζχει ολοκλθρωκεί και πρόκειται να προωκθκεί ςχετικι πρόταςθ για ζγκριςθ ςτο Τπουργικό υμβοφλιο.
3.1.5 Ηλεκτρονικι Μάκθςθ
τθν υποδομι των ςχολείων υπιρξε μεγάλθ βελτίωςθ τα τελευταία χρόνια αφοφ ζχουν εγκαταςτακεί
και λειτουργοφν θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ και άλλοσ περιφερειακόσ εξοπλιςμόσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.
Επίςθσ, όλα τα ςχολεία είναι διαςυνδεδεμζνα με το Διαδίκτυο. Επιπλζον, ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ
εκπαιδευτικϊν (95%) ζχουν παρακολουκιςει προγράμματα απόκτθςθσ των βαςικϊν δεξιοτιτων
χριςθσ των ΣΠΕ.
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Επίςθσ, υλοποιείται το Διαδικτυακό χολείο (ΔΙΑ.), ζνα ψθφιακό περιβάλλον μάκθςθσ ςτο οποίο
ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθν εκπαίδευςθ που παρζχεται από το Κράτοσ. το περιβάλλον
αυτό κα υπάρχει ποικιλία ψθφιακοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και δραςτθριοτιτων που κα αξιοποιοφνται
ςε ςχολικό και ςε μθ εργάςιμο χρόνο από τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. Σο ΔΙΑ. λειτουργεί
πιλοτικά ςε 7 ςχολικζσ μονάδεσ Λυκειακοφ Επιπζδου ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ Κφπρου.
3.1.6 Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ
Κάποιεσ από τισ ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν είναι οι
ακόλουκεσ:
(i) Η παροχι δορυφορικισ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο ςτισ 151 κοινότθτεσ που δεν είχαν το ζτοσ 2009
τζτοια δυνατότθτα. Η παροχι τθσ δορυφορικισ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο γίνεται αξιοποιϊντασ τθν
αντιπαροχι υπθρεςιϊν, που περιλαμβάνεται ςτθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ
και τθσ εταιρείασ Hellas-Sat Consortium Ltd. ε κάκε μια από τισ κοινότθτεσ αυτζσ εγκακίςταται
επίγειο αςφρματο δίκτυο WiFi, κακϊσ και δορυφορικόσ τερματικόσ εξοπλιςμόσ. Η εγκατάςταςθ του
απαραίτθτου εξοπλιςμοφ ςτισ κοινότθτεσ αυτζσ ζχει ολοκλθρωκεί ςτισ αρχζσ του 2010. H υπθρεςία
παρζχεται δωρεάν ςε όλεσ τισ 151 κοινότθτεσ.
(ii) Η εφαρμογι του εναρμονιςμζνου πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ ςτακερϊν υποδομϊν θλεκτρονικϊν
επικοινωνιϊν το οποίο ςκοπό ζχει να εναρμονίςει τισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ αδειϊν, μεταξφ των
διαφόρων αρχϊν, για τθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων δικαιωμάτων διζλευςθσ που χρειάηονται
για τθν εγκατάςταςθ ενςφρματων δικτφων θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. φμφωνα με το εν λόγω
Πλαίςιο:


Αν δεν γίνονται οποιαδιποτε ζργα μθχανικισ ςτουσ δρόμουσ, τότε διερευνάται κατά πόςο ο
ενδιαφερόμενοσ παροχζασ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν μπορεί να εξυπθρετθκεί από τθν
υφιςτάμενθ ςτακερι υποδομι και ςε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε του
επιτρζπεται να ςκάψει και να εγκαταςτιςει τθ δικι του ςτακερι υποδομι.



Αν γίνονται νζα ι βελτιωτικά ζργα μθχανικισ ςτουσ δρόμουσ, τότε το γεγονόσ αυτό
γνωςτοποιείται ςτουσ παροχείσ θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και ςτθ βάςθ ενόσ πλαιςίου
ςυνεργαςίασ όλοι οι παροχείσ εγκακιςτοφν τθ δικι τουσ υποδομι. Αν δεν ενδιαφερκεί κανζνασ
παροχζασ, τότε ο ΓΕΡΗΕΣ ζχει τθν εξουςία να υποχρεϊςει τον παροχζα κακολικισ υπθρεςίασ
να εγκαταςτιςει ςτακερι υποδομι.

(iii) Η εφαρμογι του εναρμονιςμζνου πλαιςίου για τθν ανάπτυξθ αςφρματων δικτφων το οποίο ςτόχο
ζχει όπωσ οι διαδικαςίεσ που διζπουν τθν αδειοδότθςθ τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ
ςτακμϊν ραδιοεπικοινωνίασ είναι διαφανείσ, αποτελεςματικζσ, διαςφαλίηουν τθν υγεία του κοινοφ
και μειϊνουν όςο είναι δυνατόν τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Οι εν λόγω διαδικαςίεσ
διαχωρίηονται ςε 4 φάςεισ, με εξειδικευμζνο και ςυγκεκριμζνο αντικείμενο μελζτθσ και
αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ. Η ευκφνθ διαχείριςθσ τθσ κάκε φάςθσ αδειοδότθςθσ ανατίκεται ςτθν
κακ’ φλθ αρμόδια υπθρεςία και βαςικι επιδίωξθ του πλαιςίου είναι θ αποφυγι των επαναλιψεων,
επικαλφψεων και ανάμειξθσ αρμοδιοτιτων. Οι αρμόδιεσ πολεοδομικζσ και οικοδομικζσ αρχζσ
εξετάηουν τισ αιτιςεισ και πρζπει να απαντοφν ςτισ εταιρείεσ μζςα ςτο χρονικό περικϊριο των ζξι
εβδομάδων. Επιπλζον, ζχουν εξαιρεκεί από τθν υποχρζωςθ εξαςφάλιςθσ πολεοδομικισ άδειασ
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πολλζσ περιπτϊςεισ ςτακμϊν ραδιοεπικοινωνιϊν, ενϊ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ χρειάηεται θ
εξαςφάλιςθ άδειασ οικοδομισ.

3.2

Ψθφιακοί Δείκτεσ

3.2.1 Ευρυηωνικότθτα
τθ μελζτθ που διενεργικθκε για λογαριαςμό τθσ Επιτροπισ το 2008 [15]1, οι χϊρεσ διαχωρίηονται ςε
τζςςερισ κατθγορίεσ όπωσ φαίνεται και ςτο Γράφθμα 3 [15]. Ο διαχωριςμόσ των χωρϊν ζγινε με βάςθ
35 περίπου δείκτεσ ευρυηωνικότθτασ2, τον πλθκυςμό τθσ κάκε χϊρασ και το ΑΕΠ (Ακακάριςτο Εγχϊριο
Προϊόν) ανά κεφαλι (GDP- Gross Domestic Product per capita). Οι κατθγορίεσ των χωρϊν ζχουν ωσ
εξισ:
(i)

Προθγμζνεσ Κοινωνίεσ τθσ Γνϊςθσ (most advanced knowledge societies), ςτθν οποία ανικουν οι
χϊρεσ (Αυςτρία, Βζλγιο, Δανία, Φιλανδία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία, ουθδία) που ζχουν
επιτφχει υψθλοφ επιπζδου ευρυηωνικι ανάπτυξθ και χριςθ των ΣΠΕ. τισ χϊρεσ αυτζσ το ΑΕΠ
ανά κεφαλι είναι πολφ ψθλό.

(ii)

Μεγάλεσ Βιομθχανικά Χϊρεσ (large industrial countries), ςτθν οποία ανικουν οι μεγάλεσ
βιομθχανικά χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιςπανία, Ηνωμζνο Βαςίλειο κατζχουν το 73% του ΑΕΠ τθσ Ευρϊπθσ και το 63% του πλθκυςμοφ τθσ Ευρϊπθσ). Οι χϊρεσ
αυτζσ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ευρυηωνικότθτασ ςε απομακρυςμζνεσ ι/και
ςε πολυπλθκείσ περιοχζσ.

(iii)

Γριγορα Αναπτυςςόμενεσ Χϊρεσ (quickly developing), ςτθν οποία ανικουν οι χϊρεσ (Ιρλανδία,
Σςεχία, Εςκονία, Λικουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πορτογαλία, λοβενία) που ιςτορικά ιταν
αργοπορθμζνεσ ςτθν ανάπτυξθ υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, αλλά πρόςφατα ζχουν
κάνει ςθμαντικά βιματα προόδου ςτθ χριςθ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν, επιτυγχάνοντασ επίπεδα
ευρυηωνικισ ανάπτυξθσ κοντά ςε αυτά των Μεγάλων Βιομθχανικά Χωρϊν. Οι χϊρεσ αυτζσ
χαρακτθρίηονται από ςχετικά χαμθλό ΑΕΠ ανά κεφαλι (με εξαίρεςθ τθν Ιρλανδία) και ςτοχεφουν
ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ οικονομίασ τουσ βαςιηόμενεσ κυρίωσ ςε υψθλισ πρόςκετθσ αξίασ
δραςτθριότθτεσ. Οι χϊρεσ αυτζσ ζχουν υιοκετιςει το Διαδίκτυο ςτθν ευρφτερθ κοινωνία.

(iv)

Λιγότερο Ευρυηωνικά Αναπτυγμζνεσ Χϊρεσ (less developed broadband), ςτθν οποία ανικουν οι
χϊρεσ (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κφπροσ, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, λοβακία) που ζχουν αργοφσ
ρυκμοφσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ εξαιτίασ διακρωτικϊν μειονεκτθμάτων ςτθν
ανάπτυξθ υποδομϊν θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. τισ χϊρεσ αυτζσ το χαμθλό κόςτοσ του
εργατικοφ δυναμικοφ ζχει τθ δυνατότθτα να προςελκφςει ξζνεσ επενδφςεισ, γεγονόσ που κα
ςυμβάλει ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ οικονομίασ και ςτθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ.

1

2

Η μελζτθ ζχει τίτλο «The Impact of Broadband on Growth and Productivity» και ςκοπό ζχει να αξιολογθκεί θ ςυμβολι των
ευρυηωνικϊν διαδικτυακϊν τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν ςτθν ςτρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ με τθν αξιολόγθςθ του
αντίκτυποφ τουσ ςτθν ανάπτυξθ και τθν παραγωγικότθτα των ΚΜ.
Οι δείκτεσ ευρυηωνικότθτασ που λιφκθκαν υπόψθ ςτθν κατθγοριοποίθςθ των χωρϊν ςχετίηονται με τθν ευρυηωνικι
ετοιμότθτα του πλθκυςμοφ και των επιχειριςεων, τισ ευρυηωνικζσ υποδομζσ και τθ χριςθ επιγραμμικϊν υπθρεςιϊν από
τισ επιχειριςεισ, το εμπόριο, τουσ πολίτεσ, τθν Κυβζρνθςθ κλπ. Οι διάφοροι δείκτεσ που περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ
ζχουν εξαχκεί από τθν ιςτοςελίδα τθσ Eurostat.
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λιγότερο ευρυηωνικά ανεπτυγμζνεσ
χώρεσ
γριγορα αναπτυςςόμενεσ χώρεσ

μεγάλεσ βιομθχανικά χώρεσ
προθγμζνεσ κοινωνίεσ τθσ γνώςθσ

Γράφθμα 3. Διαχωριςμόσ ΚΜ με βάςθ τθν ευρυηωνικότθτα

Η Κφπροσ κατατάςςεται ςτισ Λιγότερο Ευρυηωνικά Αναπτυγμζνεσ Χϊρεσ αφοφ θ μθ διαμόρφωςθ και
υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ ςτρατθγικισ και οι διάςπαρτεσ δράςεισ που υλοποιοφνται ςτο
τομζα των ΣΠΕ ζχει ωσ αποτζλεςμα τουσ αργοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ.
3.2.2 Δείκτεσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Ψθφιακι Ανταγωνιςτικότθτα των ΚM
τθν ετιςια ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ για τθν ψθφιακι ανταγωνιςτικότθτα του 2010 [16] λαμβάνονται
υπόψθ 52 δείκτεσ που καλφπτουν κζματα ευρυηωνικότθτασ, χριςθσ του διαδικτφου, υπθρεςίεσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (egovernment), υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου/επιχειρθματικότθτασ
(ecommerce, ebusiness) κακϊσ και δείκτεσ που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ των ΣΠΕ και τθσ ζρευνασ και
ανάπτυξθσ, για να καταδείξουν τθν ψθφιακι ανταγωνιςτικότθτα των ΚΜ και να κατατάξουν τα ΚΜ
μεταξφ τουσ. Ο Πίνακασ με όλουσ τουσ δείκτεσ που αφοροφν τθν Κφπρο παρουςιάηεται ςτο 0 1.
Από τουσ 52 δείκτεσ τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ του 2010, ςτο Γράφθμα 4 παρουςιάηονται μόνο αυτοί όπου
οι επιδόςεισ τθσ Κφπρου είναι χαμθλζσ (χειρότεροι δείκτεσ) και με βάςθ τα δεδομζνα τθσ εποχισ
καταδεικνφουν ότι θ χϊρα μασ είναι λιγότερο ψθφιακά ανταγωνιςτικι ςε ςχζςθ με τα άλλα ΚΜ.
Με βάςθ τα ςτοιχεία αυτά, οι τομείσ ςτουσ οποίουσ θ Κφπροσ παρουςιάηεται να υςτερεί ςθμαντικά
ζναντι των άλλων ΚΜ είναι οι ακόλουκοι:

(i)

Ευρυηωνικότθτα
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(ii)

χριςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ,

(iii)

χριςθ του Διαδικτφου και

(iv)

διείςδυςθ θλεκτρονικοφ εμπορίου και θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν.

Γράφθμα 4. Κατθγοριοποίθςθ Δεικτϊν ςε Ενότθτεσ

Για να διαγνωςτοφν οι κφριοι παράγοντεσ που παρουςιάηουν τθν Κφπρο ςτθν κατθγορία των Λιγότερων
Ευρυηωνικά Αναπτυγμζνων Χωρϊν (βλ. Γράφθμα 3), οι πιο πάνω τομείσ αναλφονται περαιτζρω για να
εξακριβωκεί κατά πόςο τα πιο πάνω ςυνεχίηουν και να ιςχφουν και να διαφανοφν οι λόγοι που θ
Κφπροσ μειονεκτεί.

(α)

Ευρυηωνικότθτα
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Διείςδυςθ Ευρυηωνικϊν Υπθρεςιϊν: Η διείςδυςθ [17] ςτισ ςτακερζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ ςτθν
Κφπρο ιταν 23.3% τον Ιοφλιο του 2010, ενϊ ςτα άλλα ΚΜ ιταν κατά μζςο όρο 25.6% (βλ. Γράφθμα 5
[17]). υνεπϊσ, θ Κφπροσ όςον αφορά τθ διείςδυςθ υςτερεί ςε ςχζςθ με τα άλλα ΚΜ.

Γράφθμα 5. Διείςδυςθ Στακερϊν Ευρυηωνικϊν Υπθρεςιϊν ςτθν ΕΕ

Μερίδιο Αγοράσ Εγκατεςτθμζνου Παροχζα: Επιπλζον, το μερίδιο αγοράσ [16] που κατζχει θ Cyta ςτισ
ςτακερζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ είναι πολφ μεγάλο και ανζρχεται ςτο 78.5% (βλ. Γράφθμα 6 [16]), ςε
αντίκεςθ με τα άλλα ΚΜ όπου το μερίδιο αγοράσ των εγκατεςτθμζνων παροχζων (incumbent) είναι
κάτω από το 65%. Μόνο ςτο Λουξεμβοφργο και ςτθ Φιλανδία ο εγκατεςτθμζνοσ παροχζασ κατζχει
μερίδιο αγοράσ λίγο πιο πάνω από το 65%. Ωσ εκ τοφτου, διαφαίνεται ότι ο εγκατεςτθμζνοσ παροχζασ
εξακολουκεί να ζχει δεςπόηουςα κζςθ, με ςυντριπτικό μερίδιο αγοράσ, ςτισ ςτακερζσ ευρυηωνικζσ
υπθρεςίεσ και ότι θ ανάπτυξθ του ανταγωνιςμοφ ςτθν Κφπρο είναι πολφ χαμθλι ςε ςφγκριςθ με τα
άλλα ΚΜ. Σα μεγάλα ποςοςτά μεριδίου αγοράσ που κατζχει ο εγκατεςτθμζνοσ παροχζασ οφείλονται
κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ ο εγκατεςτθμζνοσ παροχζασ είναι ο μόνοσ που παρζχει
ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ, παρά τα υφιςτάμενα ρυκμιςτικά μζτρα τα οποία επιτρζπουν ςτουσ
εναλλακτικοφσ παροχείσ να ανταγωνιςτοφν τον εγκατεςτθμζνο παροχζα και ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Οι
εναλλακτικοί παροχείσ ζχουν εκφράςει ενδιαφζρον για παροχι ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτισ αγροτικζσ
περιοχζσ αλλά ακόμθ δεν το ζχουν πράξει.

ελίδα 24 από 43

THE - Ψθφιακι τρατθγικι τθσ Κφπρου

Γράφθμα 6.

Ποςοςτό του Μεριδίου Αγοράσ των Στακερϊν Ευρυηωνικϊν Υπθρεςιϊν ανά Παροχζα ςτα ΚΜ

Ευρυηωνικι Κάλυψθ Αγροτικϊν Περιοχϊν: Επιπρόςκετα παρόλο που θ ευρυηωνικι κάλυψθ (ωσ %
του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ) ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ ιταν 30% το Δεκζμβριο του 2009 [16] και πολφ
πιο κάτω από το μζςο όρο τθσ ΕΕ 79.7% (βλ Γράφθμα 7 [16]), ο εγκατεςτθμζνοσ παροχζασ επεκτείνει
το δίκτυο οπτικϊν ινϊν του για να μπορεί να προςφζρει ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ με ταχφτθτεσ
τουλάχιςτο 2Mbps ςε κάκε κοινότθτα ςτθν Κφπρο μζχρι το 3ον τρίμθνο του 2011. υνεπϊσ μζςα ςτο
2011 κα επιτευχκεί 100% ευρυηωνικι κάλυψθ όλθσ τθσ Κφπρου καλφπτοντασ και τισ 153 κοινότθτεσ
τθσ Κφπρου που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ.
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Γράφθμα 7. Εκνικι και αγροτικι κάλυψθ με δίκτυα DSL

Κόςτοσ Ευρυηωνικϊν Υπθρεςιϊν: Σο μζςο μθνιαίο κόςτοσ για λιψθ δεδομζνων με ταχφτθτεσ μεταξφ
2Mbps and 4Μbps ιταν 26.65 ευρϊ/ μινα ςτθν ΕΕ το Δεκζμβριο του 2009 [16], ενϊ ςτθν Κφπρο το
κόςτοσ για ελάχιςτθ ταχφτθτα 512/256kbps που προςφζρεται από τον εγκατεςτθμζνο παροχζα είναι
περίπου 33 ευρϊ /μινα (ςυμπεριλαμβάνει το μθνιαίο κόςτοσ τθσ ςτακερισ γραμμισ, πρόςβαςθ DSL
και υπθρεςίεσ ςφνδεςθσ ςτο Διαδίκτυο). Τπάρχουν επίςθσ και δεςμοποιθμζνεσ προςφορζσ από
εναλλακτικοφσ παροχείσ, πχ 39 ευρϊ/μινα (Διαδίκτυο και τθλεφωνία - 4Mbps/512kbps) και 29
ευρϊ/μινα (triple play με πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο με ταχφτθτεσ 3Mbps/768kbps) .

Ταχφτθτεσ Ευρυηωνικϊν Υπθρεςιϊν: Οι ταχφτθτεσ ςτθν Κφπρο των πλείςτων ςτακερϊν ευρυηωνικϊν
γραμμϊν ιταν πιο κάτω από 2 Mbps (61%), ενϊ περίπου το 39% των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν γραμμϊν
ιταν με ταχφτθτεσ μεταξφ 2-10 Mbps, τον Ιοφλιο του 2010 [17] (βλ. Γράφθμα 8 [17]), οπότε θ Κφπροσ
κατατάςςεται ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ ςτισ οποίεσ θ αγορά παρζχει χαμθλζσ ταχφτθτεσ πρόςβαςθσ ςτο
Διαδίκτυο. Παρά το γεγονόσ αυτό τα νζα δεδομζνα ςτθν αγορά ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν όπου
παρζχονται ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ με ταχφτθτεσ μζχρι και 40Mps, δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για
μεγάλθ βελτίωςθ ςτθν κατάταξθ τθσ Κφπρου.
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Γράφθμα 8. Ταχφτθτεσ των ςτακερϊν ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν

Από τθν πιο πάνω ανάλυςθ εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα:
(i)

τισ ςτακερζσ ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ το ποςοςτό διείςδυςθσ τθσ Κφπρου είναι πιο χαμθλό από
το μζςο όρο των ΚΜ, αλλά ςυγκριτικά και με τα άλλα ΚΜ δεν είναι ιδιαίτερα χαμθλό.

(ii)

Ο εγκατεςτθμζνοσ παροχζασ κατζχει ςυντριπτικό μερίδιο αγοράσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, δθλαδι
υπάρχει ζλλειψθ ανταγωνιςμοφ. Ειδικά ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ παρζχονται
ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ, ο εγκατεςτθμζνοσ παροχζασ είναι ο μοναδικόσ παροχζασ που
προςφζρει τισ υπθρεςίεσ αυτζσ.

(iii)

Η χαμθλι κζςθ τθσ Κφπρου ςτουσ πιο πάνω δείκτεσ οφείλεται κυρίωσ ςε τρία δεδομζνα. πρϊτον
ςτο ότι ςε αρκετζσ περιοχζσ, κυρίωσ αγροτικζσ, δεν προςφζρονται ευρυηωνικζσ υπθρεςίεσ,
δεφτερο ςτισ ψθλζσ τιμζσ ςυγκριτικά με τα άλλα ΚΜ (όπου για παράδειγμα ο μζςοσ όροσ
κόςτουσ λιψθσ δεδομζνων μεταξφ 2Mbps και 4Μbps ςτθν Κφπρο είναι 43.3 ευρϊ το μινα, ενϊ ο
αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ κόςτουσ ςτθν EE27 είναι 26.65 ευρϊ το μινα [16]) που προςφζρονται οι
εν λόγω υπθρεςίεσ και τρίτον ςτισ χαμθλζσ ταχφτθτεσ των υπθρεςιϊν αυτϊν (61% των
προςφερόμενων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν είναι κάτω από 2 MBps [17]). Σα πιο πάνω φαινόμενα
παρουςιάηονται κυρίωσ λόγω ζλλειψθσ ανταγωνιςμοφ με ςυνζπεια τθν περιοριςμζνθ επιλογι ςε
παροχείσ και υπθρεςίεσ. υνεπϊσ ζχουμε ακριβι πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, χαμθλζσ ταχφτθτεσ
και ζλλειψθ ανταγωνιςμοφ κυρίωσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ.
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(β)

Χριςθ των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (e-Government)

Σο Γράφθμα 9[18]3 δείχνει το ποςοςτό των βαςικϊν κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν4 που πρζπει να είναι
πλιρωσ διακζςιμεσ προσ του πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ επιγραμμικά (full online)5 ςε κάκε χϊρα τθσ
ΕΕ για τα ζτθ 2009 και 2010. Η Κφπροσ βρίςκεται ςτισ τελευταίεσ κζςεισ (Κφπροσ 55% ςε ςφγκριςθ με
82% τθσ ΕΕ27 το ζτοσ 2010) όςον αφορά τθν πλιρθ διακεςιμότθτα των βαςικϊν κυβερνθτικϊν
υπθρεςιϊν επιγραμμικά και ςτα δφο ζτθ, χωρίσ ιδιαίτερθ βελτίωςθ το ζτοσ 2010 ςε ςχζςθ με το 2009.
Άλλεσ χϊρεσ όπωσ θ Ιταλία (από 69% το 2009 ςτο 100% το 2010), θ Βουλγαρία (από 40% το 2009 ςτο
70% το 2010) και θ Σςεχία (από 31% το 2009 ςτο 70% το 2010) είχαν πολφ μεγάλθ βελτίωςθ ςτθν
παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν μεταξφ του 2009 και του 2010.

Γράφθμα 9. Ποςοςτό των βαςικϊν κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν που είναι διακζςιμεσ επιγραμμικά

3

Σο Γράφθμα αυτό είναι από τθ μελζτθ “Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action, 9th Benchmark
Measurement, December 2010” που ςκοπό ζχει τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων τθσ ετιςιασ ζρευνασ τθσ Επιτροπισ
«eGovernment benchmark» για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ που πραγματοποιικθκε κατά τθν περίοδο Μαΐου Δεκεμβρίου 2010, και θ οποία αποτελεί εμβλθματικι ζρευνα για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του δθμόςιου τομζα. τθν
ζρευνα ςυμμετζχουν τόςο θ ΕΕ όςο και τα ΚΜ.
4

Οι βαςικζσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ είναι 20 (12 για τουσ πολίτεσ και 8 για τισ επιχειριςεισ). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ
περιλαμβάνουν διλωςθ του φόρου ειςοδιματοσ, εξεφρεςθ εργαςίασ, παροχι ωφελθμάτων κοινωνικϊν αςφαλίςεων, ΦΠΑ,
εγγραφι αυτοκινιτου, πολεοδομικι άδεια, διλωςθ ςτθν αςτυνομία, δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, πιςτοποιθτικά, εγγραφι ςτθν
ανϊτερθ εκπαίδευςθ εγγραφι εταιρείασ, ςτατιςτικά δεδομζνα, δθμόςιεσ προςφορζσ, υπθρεςίεσ υγείασ, κοινωνικζσ παροχζσ,
φόροι επιχειριςεων, δθλϊςεισ τελωνίου, περιβαλλοντικζσ άδειεσ.
5

Η πλιρθσ διακεςιμότθτα μιασ υπθρεςίασ θλεκτρονικά ςθμαίνει ότι μια δθμόςια υπθρεςία παρζχεται επιγραμμικά χωρίσ τθν
ανάγκθ κακόλου επικοινωνίασ του πολίτθ/επιχείρθςθσ με το δθμόςιο τομζα με παραδοςιακοφσ τρόπουσ.
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Αυτό οφείλεται ωσ ζνα βακμό ςτο γεγονόσ ότι κάποιεσ από τισ βαςικζσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ δεν
μποροφν να προςφερκοφν πλιρωσ επιγραμμικά, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ όπου ο πολίτθσ
είναι υποχρεωμζνοσ να παραβρεκεί αυτοπροςϊπωσ ςτθν Κυβερνθτικι Τπθρεςία. Με τθν εφαρμογι
των θλεκτρονικϊν υπογραφϊν και ςτο δθμόςιο τομζα όπου θ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι6 κα
φζρει κζςθ ιδιόχειρθσ υπογραφι, κα μποροφν και αυτζσ οι κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ με τθν κατάλλθλθ
αλλαγι ςτθν αντίςτοιχθ νομοκεςία να παρζχονται επιγραμμικά.
το Γράφθμα 10 [19], για τισ χϊρεσ που περιλαμβάνονται ςτο Γράφθμα 9, παρουςιάηεται το ποςοςτό
παροχισ (supply)7 και το ποςοςτό ηιτθςθσ (demand)8 των βαςικϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ. Από το Γράφθμα αυτό φαίνεται ότι θ Κφπροσ ζχει μεν χαμθλό ποςοςτό παροχισ
υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, κυριότερα όμωσ ζχει χαμθλό ποςοςτό ηιτθςθσ υπθρεςιϊν
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.

Γράφθμα 10.

6

7

8

Ποςοςτό παροχισ και ποςοςτό ηιτθςθσ των βαςικϊν υπθρεςιϊν
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ - Ομαδοποίθςθ χωρϊν

Η προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που βαςίηεται ςε αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό και δθμιουργείται από αςφαλι
διάταξθ δθμιουργίασ υπογραφισ υπζχει κζςθ ιδιόχειρθσ υπογραφι.
Δείκτθσ Eurostat: online availability and interactivity of public services, 2009.
Δείκτθσ Eurostat: individuals who have used the internet in the last 3 months for interaction with public authorities, 2009
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Αν οι υπό αναφορά χϊρεσ ομαδοποιθκοφν προκφπτουν τζςςερισ ομάδεσ χωρϊν (ομάδα I, ομάδα II,
ομάδα III και ομάδα IV), όπωσ φαίνεται ςτο Γράφθμα 10, όπου θ Κφπροσ κατατάςςεται ςτθν ομάδα II.
τθν ομάδα IV του Γράφθμα 10 φαίνεται ότι ανικουν οι χϊρεσ που ανικουν ςτθν κατθγορία των
Προθγμζνων Κοινωνιϊν τθσ Γνϊςθσ του Γράφθμα 3. υνεπϊσ, ζνασ πικανόσ ςτόχοσ τθσ Κφπρου για τισ
υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ κα πρζπει να είναι να μεταπθδιςει από τθν ομάδα II ςτθν
οποία βρίςκεται ςτθν ομάδα IV.
Για να πετφχει το ςτόχο αυτό, θ Κφπροσ πρζπει να επικεντρωκεί ςτθν αναδιοργάνωςθ και τον
εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου τομζα με τθν παροχι περιςςότερων βαςικϊν υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ και άλλων εφαρμογϊν επιγραμμικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των πολιτϊν, οι οποίεσ κα
βελτιϊςουν κατά πολφ τόςο τθν ταχφτθτα όςον και τθν ποιότθτα εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. Επιπλζον,
κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ ανάγκθ για τροποποίθςθ κάποιων νομοκεςιϊν, ζτςι ϊςτε και οι
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που διζπονται από αυτζσ τισ νομοκεςίεσ να μποροφν να παρζχονται επιγραμμικά.
Ο κυριότεροσ όμωσ ςτόχοσ κα πρζπει να είναι θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των βαςικϊν υπθρεςιϊν
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, όπου θ Κφπροσ υςτερεί κατά πολφ. Η αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ μπορεί να
επιτευχκεί με διάφορουσ τρόπουσ όπωσ για παράδειγμα με:
(i)

Επαναςχεδιαςμό των υφιςτάμενων υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ με βάςθ τον
ςυμμετοχικό παγκόςμιο ιςτό (Web 2.0) και ειδικότερα τθν χριςθ των κοινωνικϊν μζςων
δικτφωςθσ, ζτςι ϊςτε να γίνουν οι υπθρεςίεσ αυτζσ πιο κατανοθτζσ και ελκυςτικζσ ςτουσ πολίτεσ
και να προςελκφςουν μεγαλφτερθ μερίδα του πλθκυςμοφ.

(ii)

Πιο εξελιγμζνθ (sophisticated) διακεςιμότθτα των υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, που
να επιτρζπει δθλαδι τθν διαδραςτικότθτα και τθν ςυναλλαγι μεταξφ των Κυβερνθτικϊν
Τπθρεςιϊν και των πολιτϊν/επιχειριςεων και να ζχει επίκεντρο τον πολίτθ ξεφεφγοντασ από το
one-size-fits-all και προχωρϊντασ ςε πιο εξατομικευμζνεσ λφςεισ [18] (π.χ. διαχωριςμόσ με βάςθ
δθμογραφικά ςτοιχεία).

(iii)

Ανάλθψθ διαφόρων πρωτοβουλιϊν ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τισ υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ, ζτςι ϊςτε οι πολίτεσ να αντιλθφκοφν τα οφζλθ και τθν χρθςιμότθτα των
υπθρεςιϊν αυτϊν ςτισ κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ τουσ με το δθμόςιο.

(γ)

Χριςθ του Διαδικτφου (internet take-up and use)

ε μια ζρευνα τθσ Eurostat9 οι Ευρωπαίοι πολίτεσ κλικθκαν να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα: Αγαπθτζ
πολίτθ, γιατί δεν χρθςιμοποιείσ το ευρυηωνικό Διαδίκτυο; (Dear citizen, why don’t you use the
Internet?). Οι ερωτθκζντεσ που δεν χρθςιμοποιοφν το ευρυηωνικό Διαδίκτυο είχαν να επιλζξουν μεταξφ
των ςυγκεκριμζνων απαντιςεων που φαίνονται ςτον Πίνακασ 110 (οι ερωτθκζντεσ μποροφςαν να
επιλζξουν πάνω από μία απάντθςθ δίνοντασ τουσ διάφορουσ λόγουσ που δεν χρθςιμοποιοφν το
ευρυηωνικό Διαδίκτυο). τθν Κφπρο το μεγαλφτερο ποςοςτό του πλθκυςμοφ που δεν χρθςιμοποιεί το
ευρυηωνικό Διαδίκτυο (62%) απάντθςε ότι δεν το χρθςιμοποιεί γιατί «δεν το χρειάηεται» (do not need
it). Σο ποςοςτό αυτό είναι μάλιςτα το μεγαλφτερο από όλεσ τισ χϊρεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα.
Προφανϊσ, και ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι δείκτεσ χριςθσ του Διαδικτφου είναι πολφ χαμθλοί
9

Δείκτθσ Eurostat Bechmarking: Reasons for not having broadband access at home, 2009
Eurostat data - τα ποςοςτά ςτον Πίνακασ 1 είναι επί του ποςοςτοφ του πλθκυςμοφ που δεν χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο

10
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(βλ Γράφθμα 4), οι Κφπριοι πολίτεσ ζχουν αυτι τθν αντίλθψθ για το Διαδίκτυο γιατί δεν ζχουν
διαςυνδζςει τθ χριςθ του με τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ τουσ.

Πίνακασ 1.

Αγαπθτζ πολίτθ, γιατί δεν χρθςιμοποιείσ το Διαδίκτυο;

Επιπλζον, ςε μια πρόςφατθ ζρευνα τθσ τατιςτικισ Τπθρεςίασ Κφπρου (Δεκζμβριοσ του 2010) για τουσ
λόγουσ μθ πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτο Διαδίκτυο από τθν κατοικία, θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων
(67.8%) δεν το χρθςιμοποιεί γιατί ζχει «ζλλειψθ ικανοτιτων», ενϊ ο λόγοσ ότι «δεν το χρειάηεται»
ζρχεται δεφτεροσ (48.7%) (βλ . Γράφθμα 11).
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Γράφθμα 11. Λόγοι μθ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο από τθν κατοικία

Από τισ δφο πιο πάνω ζρευνεσ διαφαίνεται ότι οι δφο πιο βαςικοί λόγοι για τθ μθ χριςθ του
Διαδικτφου από τουσ πολίτεσ είναι θ ζλλειψθ ικανοτιτων κακϊσ και θ ζλλειψθ γνϊςθσ για τθ μεγάλθ
χρθςιμότθτα του Διαδικτφου και τισ ευκολίεσ που προςφζρει ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ των
πολιτϊν.

(δ)

Διείςδυςθ θλεκτρονικοφ εμπορίου και θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (online Commerce
and e-Transactions)

Ο Πίνακασ 2 [19]11 παρουςιάηει τθ χριςθ των ΣΠΕ, κακϊσ και βαςικϊν διαδικτυακϊν εφαρμογϊν
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν από επιχειριςεισ ςτα ΚΜ τθσ ΕΕ. Από τον πίνακα αυτό διαφαίνεται ότι οι
επιχειριςεισ ςτθν Κφπρο χρθςιμοποιοφν ςε πολφ μικρό βακμό τισ ΣΠΕ και για το λόγο αυτό το
θλεκτρονικό εμπόριο και γενικά οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ δεν ζχουν αναπτυχκεί ςτθν Κφπρο.

11

Δείκτθσ Eurostat: Adoption of ICT by businesses, 2009
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Πίνακασ 2.

Χριςθ των ΤΠΕ και εφαρμογϊν θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν από επιχειριςεισ

3.2.3 υμπεράςματα Ανάλυςθσ Δεικτών
Βάςει τθσ πιο πάνω ανάλυςθσ των ψθφιακϊν δεικτϊν εξάγονται τα ακόλουκα ςυμπεράςματα:
(i)

Επικζντρωςθ ςε δράςεισ που κα αυξιςουν τθ διείςδυςθ των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν . υνεπϊσ,
εκτόσ από το ςτόχο που ζχει τεκεί για 100% ευρυηωνικι κάλυψθ (παροχι ευρυηωνικοφ δικτφου
και ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ), πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν δράςεισ που
αφοροφν τισ αςτικζσ και πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ. Οι δράςεισ αυτζσ πρζπει να ζχουν ςκοπό
τθν αφξθςθ των ταχυτιτων των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν, τθ μείωςθ του κόςτουσ των
ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν και τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ του ανταγωνιςμοφ.

(ii)

Επικζντρωςθ ςε δράςεισ που κα αυξιςουν κυρίωσ τθ ηιτθςθ αλλά και τθν παροχι υπθρεςιϊν
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.

(iii)

Μείωςθ των εμποδίων αντίλθψθσ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου κακϊσ δεν είναι ξεκάκαρθ θ
διαςφνδεςθ τθσ χριςθσ του Διαδικτφου με τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ του πολίτθ.

(iv)

Επικζντρωςθ ςε πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου και γενικά των
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν.

Από τθν πιο πάνω ανάλυςθ των δεικτϊν και των πολιτικϊν προκφπτει ότι θ Κφπροσ δεν αξιοποιεί τισ
ψθφιακζσ τισ προοπτικζσ. Οι λόγοι για του οποίουσ θ Κφπροσ δεν αξιοποιεί τισ ψθφιακζσ τθσ
δυνατότθτεσ ςυνοψίηονται πιο κάτω:
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(i)

Η Κυβζρνθςθ δεν αναλαμβάνει πολλζσ πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ «ψθφιακοφ
περιβάλλοντοσ». Οι υφιςτάμενεσ ψθφιακζσ πολιτικζσ και δράςεισ τθσ Κυβζρνθςθσ δεν είναι
αρκετζσ και κυρίωσ είναι χωρίσ ςυντονιςμό, ςυνζχεια και ςυνοχι, οπότε τα αποτελζςματα δεν
είναι εμφανι. υνεπϊσ, είναι απαραίτθτθ μια δυναμικι και ςυντονιςμζνθ προςζγγιςθ που κα
βελτιϊςει κατά πολφ τθν «ψθφιακι Κφπρο».

(ii)

Χαμθλι και μθ-δθμιουργικι χριςθ των ΣΠΕ από τουσ πολίτεσ. Πολίτεσ, Μικρομεςαίεσ
Επιχειριςεισ (SMEs) και βαςικοί τομείσ τθσ οικονομίασ όπωσ ο τουριςμόσ δεν χρθςιμοποιοφν ςε
ικανοποιθτικό βακμό τισ ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και δεν επωφελοφνται από αυτζσ.

(iii)

Η ψθφιακι διάςταςθ δεν είναι ςυνδεδεμζνθ με τα πιο ςθμαντικά και πιεςτικά κζματα που
αντιμετωπίηει θ Κφπροσ, όπωσ θ διαχείριςθ του υδατικοφ δικτφου, οι μεταφορζσ, θ υγεία, θ
αναβάκμιςθ τθσ υπαίκρου, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, θ αποτελεςματικότθτα τθσ κυβερνθτικισ
μθχανισ, κλπ. Αυτοί οι τομείσ κα μποροφςαν να επωφελθκοφν και να βελτιωκοφν κατά πολφ από
τθν χριςθ των ΣΠΕ.

Η κάκε μια από αυτζσ τισ τρεισ αιτίεσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν μθ ικανοποιθτικι ψθφιακι
ανάπτυξθ τθσ Κφπρου κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί με αποφαςιςτικι πολιτικι βοφλθςθ ςε ςυνδυαςμό
με διάφορεσ δράςεισ. Οι αιτίεσ αυτζσ κα πρζπει να αποτελζςουν και τουσ άξονεσ κακοριςμοφ των
ψθφιακϊν ςτρατθγικϊν κατευκφνςεων τθσ Κφπρου.
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4
4.1

Οφζλθ Ψθφιακισ Κφπρου
Ειςαγωγι

Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ για μια κοινωνία που να βαςίηεται ςτθ γνϊςθ πρζπει να ειςαχκοφν οι ΣΠΕ
ςε όλουσ τουσ τομείσ οικονομικισ και κοινωνικισ δραςτθριότθτασ με ζμφαςθ ςτισ ανάγκεσ του
μζλλοντοσ. Οι ΣΠΕ και θ καινοτομία αποτελοφν τθ βάςθ για τθν αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ προσ
μια κοινωνία με βιϊςιμο μζλλον, με τθ μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, με τθν αφξθςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ, με τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και τθ δθμιουργία μιασ κοινωνίασ χωρίσ
αποκλειςμοφσ. Ο κομβικόσ ρόλοσ των ΣΠΕ για τθν οικονομικι ανάκαμψθ ζχει ιδθ αναγνωριςτεί από το
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Πακζτο Ανάκαμψθσ [20], όπου προβλζπεται ωσ και ζνα διςεκατομμφριο ευρϊ
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΣΑΑ) για επενδφςεισ ςε ευρυηωνικά
δίκτυα κακϊσ και από τθ νζα ςτρατθγικι Ευρϊπθ 2020 όπου αναφζρεται ότι αυτι πρζπει να βοθκιςει
ςτθν εδραίωςθ τθσ ανάκαμψθσ από τθν οικονομικι κρίςθ με τθ δθμιουργία αξίασ μζςω τθσ γνϊςθσ,
τθν ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθ δθμιουργία ανταγωνιςτικισ και πράςινθσ
οικονομίασ με τθν χριςθ των ΣΠΕ. Επιπλζον, για να υποςτθριχτοφν οι ςτόχοι τθσ ςτρατθγικισ Ευρϊπθ
2020 και να ενιςχυκεί θ ανάπτυξθ και θ απαςχόλθςθ, εγκρίκθκε για τθν περίοδο 2007-2013 ζνα
πρόγραμμα πλαίςιο [21] για τθν καινοτομία και τθν ανταγωνιςτικότθτα όπου υποςτθρίηονται οι
ενζργειεσ υπζρ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ καινοτομίασ με τθν χριςθ των ΣΠΕ.

4.2

Ενίςχυςθ του Ανταγωνιςμοφ

Οι ΣΠΕ αποτελοφν μονόδρομο για τθν ανάπτυξθ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Η λιψθ
μζτρων για τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ ςτον τομζα των ΣΠΕ, κα ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθν
αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν, ςτθ μείωςθ των τιμϊν και ςτθν αφξθςθ τθσ
ηιτθςθσ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν, ςτοιχεία που κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα αυξθμζνθ παραγωγικότθτα
και ανταγωνιςτικότθτα τθσ οικονομίασ γενικότερα. Οι ΣΠΕ πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ βαςικι
ςυνιςτϊςα ανάπτυξθσ, μεγιςτοποιϊντασ τα ανταγωνιςτικά οφζλθ που προκφπτουν για τον πολίτθ, τθν
κοινωνία και τθ χϊρα.
Παράλλθλα, για τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ γενικότερα (όχι μόνο ςτον τομζα των ΣΠΕ), ςαφισ
προτεραιότθτα τθσ Κφπρου πρζπει να είναι:


θ εξομάλυνςθ των διαδικαςιϊν



ο περιοριςμόσ των διοικθτικϊν επιβαρφνςεων



θ προαγωγι τθσ πρόςβαςθσ ςτο διαςυνοριακό εμπόριο.

4.3

Κοινωνικι και Ποιοτικι Αναβάκμιςθ

Ευρφτεροσ ςτόχοσ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν
μζςω τθσ δυνατότθτασ χριςθσ των ΣΠΕ από όλουσ τουσ πολίτεσ, είτε αυτοί ηουν ςε αςτικζσ περιοχζσ,
είτε ςε απομακρυςμζνα χωριά ι κοινότθτεσ. Με τθ χριςθ των ΣΠΕ οι πολίτεσ κα μποροφν να
απολαμβάνουν καλφτερεσ υπθρεςίεσ χωρίσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ αποκλειςμοφσ, ειδικά οι
ομάδεσ πλθκυςμοφ που βρίςκονται ςε μειονεκτικι κζςθ ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ ςε
αυτζσ τισ τεχνολογίεσ.
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Η παροχι ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ ςε διαδικτυακζσ εφαρμογζσ/υπθρεςίεσ ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ
Κφπρου επιβάλλεται για να μπορζςουν οι ΣΠΕ να βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτθν
εργαςία, ςτθν προϊκθςθ του ανταγωνιςμοφ, ςτθν ανάπτυξθ των επιχειριςεων, ςτθ δθμιουργία νζων
κζςεων εργαςίασ, ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν υγεία, ςτον τουριςμό, ςτο εμπόριο κλπ, με αποτζλεςμα τθν
άνκιςθ τθσ οικονομίασ τθσ Κφπρου γενικότερα αλλά και τθν αναηωογόνθςθ τθσ υπαίκρου τθσ Κφπρου.
H χριςθ των ΣΠΕ ςε διάφορουσ βαςικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ όπωσ θ υγεία, θ εκπαίδευςθ και ο
τουριςμόσ βελτιϊνουν και αναβακμίηουν τουσ τομείσ αυτοφσ και ςυμβάλλουν ςτθν κακιζρωςθ τθσ
Κφπρου ωσ περιφερειακοφ κζντρου παροχισ υπθρεςιϊν με δυνατότθτα προςζλκυςθσ επενδφςεων.
τισ αγροτικζσ περιοχζσ, θ διείςδυςθ των ΣΠΕ κα βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ μικροεπιχειριςεων και
γεωργοκτθνοτροφικϊν μονάδων, ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ (αφοφ επιχειριςεισ μποροφν
να εγκαταςτακοφν ςε αγροτικζσ περιοχζσ όταν υπάρχει ευρυηωνικι υποδομι), ςτθν εκπαίδευςθ, ςτθν
υγεία, ςτθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ, ςτθ γριγορθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των πολιτϊν, ςτθν
ψυχαγωγία κλπ. υνεπϊσ, θ ευρυηωνικι πρόςβαςθ κα βοθκιςει ςτο να γίνουν οι περιοχζσ αυτζσ πιο
ελκυςτικζσ και οικονομικά βιϊςιμεσ και κα αμβλυνκεί το πρόβλθμα τθσ αςτυφιλίασ.

4.4

Οικονομικά Οφζλθ

Πζραν από τα πιο πάνω οφζλθ που προκφπτουν από τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ και που αφοροφν
τθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και τθν κοινωνικι αναβάκμιςθ υπάρχουν και πιο χειροπιαςτά οφζλθ
που αφοροφν ςτθν άνκιςθ τθσ οικονομίασ ςε όλουσ τουσ τομείσ με τθν αφξθςθ του ΑΕΠ τθσ Κφπρου
κακϊσ και τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ υψθλότερθσ αξίασ.
4.4.1 Προςτικζμενθ Αξία ςτο ΑΕΠ
φμφωνα με το Γράφθμα 12 τθσ μελζτθσ που προαναφζρκθκε ςτο Κεφάλαιο 3.2.1 [15] θ ετιςια
προςτικζμενθ αξία ςτο ΑΕΠ τθσ Κφπρου λόγω τθσ παραγωγικότθτασ που επιφζρει θ αξιοποίθςθ των
νζων τεχνολογιϊν είναι τθσ τάξθσ του 0,47%. Αυτό είναι ζνα μζςο μζγεκοσ, που προκφπτει βάςει τθσ
μελζτθσ τθσ Επιτροπισ [15] ςτισ χϊρεσ-μζλθ και από τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ Κφπρου ςτισ «Λιγότερο
Ευρυηωνικά Ανεπτυγμζνεσ Χϊρεσ».
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Γράφθμα 12. Επίδραςθ τθσ Χριςθσ των ΤΠΕ ςτο ΑΕΠ

Αν υποκζςουμε ότι με τθν ανάπτυξθ, υιοκζτθςθ και υλοποίθςθ ψθφιακισ ςτρατθγικισ, κα προκφψει
βελτίωςθ τθσ ψθφιακισ εικόνασ τθσ Κφπρου και κα δοκεί ςθμαντικι ϊκθςθ ςτθν τεχνολογικι τθσ
πορεία με αποτζλεςμα τθν τοποκζτθςι τθσ από τθν χαμθλότερθ κατθγορία ςτθν οποία βρίςκεται ςτθν
αμζςωσ επόμενθ κατθγορία, των «Γριγορα Αναπτυςςόμενων Χωρϊν» (“Quickly developing”), θ ετιςια
προςτικζμενθ αξία των ΣΠΕ ςτο ΑΕΠ τθσ Κφπρου κα αυξθκεί ςε ποςοςτό 0,63%-0,71%. θμειϊνεται
ότι θ παρουςιαηόμενθ προςτικζμενθ αξία των νζων τεχνολογιϊν ςτο ΑΕΠ των Ευρωπαϊκϊν χωρϊν,
υπολογίηεται με τα τρζχοντα/ςθμερινά δεδομζνα. Εκτιμάται, ότι κακϊσ οι ΣΠΕ κα εξαπλϊνονται με
ταχφτερουσ ρυκμοφσ ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ κατά τα επόμενα χρόνια, θ κετικι επίπτωςι τουσ κα είναι
ακόμθ πιο επωφελισ.
Με βάςθ το πιο πάνω ςυντθρθτικό ςενάριο, υπάρχει μια «αφξθςθ» τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των ΣΠΕ
ςτο ΑΕΠ τθσ Κφπρου, λόγω μεταπιδθςθσ ςτθ νζα κατθγορία. Αυτι θ αφξθςθ είναι τθσ τάξθσ του 0,24%
(0,71%-0,47%) ςτα επόμενα 10 ζτθ. Όμωσ αυτι θ αφξθςθ δεν κα γίνει «αυτόματα», ςε μια χρονιά. Αν
για να υλοποιθκεί μια ολοκλθρωμζνθ ψθφιακι ςτρατθγικι κα χρειαςτοφν επτά (7) ζτθ, τότε θ Κφπροσ
να κατορκϊςει να φκάςει από το επίπεδο που βρίςκεται ςιμερα (υφιςτάμενθ ετιςια προςτικζμενθ
αξία ςτο ΑΕΠ = 0.47%) ςτο νζο επίπεδο (ετιςια προςτικζμενθ αξία ςτο ΑΕΠ = 0.71%) λόγω τθσ χριςθσ
των ΣΠΕ το 2017.
Αν υποκζςουμε ςενάριο ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ τθσ Κφπρου με μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ του
ΑΕΠ +0,2% για τθν περίοδο 2010-2020 (λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςθμερινά δεδομζνα τθσ οικονομίασ και
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με βάςθ τα πραγματικά μεγζκθ τθσ οικονομίασ12), χωρίσ τθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνθσ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ, το ΑΕΠ παρουςιάηεται ςτο Γράφθμα 13 (μπλε γραμμι). τον ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ +0.2%
περιλαμβάνεται και θ υφιςτάμενθ ςυνειςφορά των ΣΠΕ ςτο ΑΕΠ. Αν με τθν υλοποίθςθ ψθφιακισ
ςτρατθγικισ προκφψει το όφελοσ που αναφζρεται πιο πάνω, με ςταδιακι αφξθςθ τθσ ετιςιασ
προςτικζμενθσ αξίασ ςτο ΑΕΠ 0.08%, 0.15%, 0.17%, 0.20%, 0.22%, 0.24%, ςε διάρκεια 7 ετϊν, ζτςι ϊςτε
από το 0,47% που είναι ςιμερα θ ςυνειςφορά των ΣΠΕ ςτο ΑΕΠ να φτάςει το 0,71% το ζτοσ 2017 και
0.24% (0,71-0.47%) για τα υπόλοιπα ζτθ, υπολογίηεται το νζο ΑΕΠ το οποίο παρουςιάηεται ςτο
Γράφθμα 13 (κόκκινθ γραμμι). Σο ςυνολικό όφελοσ ςτο ΑΕΠ από το 2010 μζχρι το 2020 ανζρχεται
περίπου ςε €350 εκ. θμειϊνεται ότι το όφελοσ των €350 εκ αφορά όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ
τθσ Κφπρου, όχι μόνο τον τομζα των ΣΠΕ.

υνειςφορά ςτο ΑΕΠ (€ Εκατομμφρια)

17.800,00

υνειςφορά ΣΠΕ ςτο ΑΕΠ τθσ Κφπρου

17.600,00

Αφξθςθ ςτο ΑΕΠ
λόγω Ψθφιακισ
τρατθγικι €350
εκατ.

17.400,00

17.200,00
Αφξθςθ του ΑΕΠ χωρίσ Ψθφιακι
τρατθγικι (περιλαμβάνεται θ
Σρζχουςα υμβολι των ΣΠΕ)

17.000,00

16.800,00

Αφξθςθ του ΑΕΠ με Τιοκζτθςθ
Ψθφιακισ τρατθγικισ

16.600,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Χρονικό Διάςτθμα

Γράφθμα 13. Αφξθςθ του ΑΕΠ τθσ Κφπρου ςτο Χρονικό Διάςτθμα 2010-2020

12

Σο ΑΕΠ τθσ Κφπρου το 2009 ιταν €16,9465 δισ
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4.4.2 Νζεσ Θζςεισ Εργαςίασ
τθν ίδια προαναφερκείςα μελζτθ [15] θ εξζλιξθ τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ ςυςχετίςτθκε με
τθν υιοκζτθςθ επιγραμμικϊν υπθρεςιϊν, δθλαδι με το ετιςιο ποςοςτό αφξθςθσ τθσ χριςθσ
επιγραμμικϊν υπθρεςιϊν. Όταν μια χϊρα δεν αξιοποιεί δυναμικά τισ ΣΠΕ, θ τεχνολογία «καταςτρζφει»
παραδοςιακζσ κζςεισ εργαςίασ (π.χ. πωλθτζσ, κλπ.) και δεν δθμιουργεί αρκετζσ νζεσ κζςεισ (ςε
ςφγχρονουσ τομείσ) που να τισ αντικακιςτοφν επαρκϊσ, κακϊσ δεν υπάρχει αναπτυγμζνθ ψθφιακι
οικονομία. Αντίκετα, όταν οι ΣΠΕ ενςωματωκοφν ςε ςθμαντικό βακμό ςτθν οικονομία τθσ χϊρασ,
παραδοςιακοί τομείσ αποκτοφν ψθφιακι διάςταςθ και «καταςτρζφουν» μεν παλαιοφ τφπου κζςεισ,
αλλά δθμιουργοφνται νζεσ κζςεισ και νζα αντικείμενα που ιςοςτακμίηουν τισ απϊλειεσ ι/και
δθμιουργοφν τελικά κετικό ιςοηφγιο νζων κζςεων εργαςίασ.
το Γράφθμα 14, με βάςθ δεδομζνα του 2006, παρουςιάηεται θ ετιςια αναλογία «καταςτροφισ» και
«δθμιουργίασ» νζων κζςεων εργαςίασ ςε μια χϊρα, λόγω των ΣΠΕ. τθν προαναφερκείςα μελζτθ
αναφζρεται ότι το ποςοςτό υιοκζτθςθσ επιγραμμικϊν υπθρεςιϊν (βλ. Γράφθμα 3) ςτισ Προθγμζνεσ
Κοινωνίεσ τθσ Γνϊςθσ είναι 4.1%, ςτισ Μεγάλεσ Βιομθχανικζσ Χϊρεσ είναι 3.3%, ςτισ Γριγορα
Αναπτυςςόμενεσ Χϊρεσ είναι 3.1% και ςτισ Λιγότερο Ευρυηωνικά Αναπτυγμζνεσ Χϊρεσ είναι 1.8%.
Όπωσ φαίνεται ςτο Γράφθμα 14, ο Ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ ιταν ΕΕ27 (3.0%, 110%). Η Κφπροσ, βάςει
τθσ Ευρωπαϊκισ τθσ κατάταξθσ (ανικει ςτθν κατθγορία των Λιγότερο Ευρυηωνικά Αναπτυγμζνων
Χωρϊν), τοποκετείται ςτο ςθμείο Α (1.8%, 98%), δθλαδι, οι νζεσ τεχνολογίεσ περιςςότερο καταργοφν
«παραδοςιακζσ» κζςεισ εργαςίασ (λόγω βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ) παρά δθμιουργοφν νζεσ,
λόγω του χαμθλοφ βακμοφ εξζλιξθσ τθσ ψθφιακισ οικονομίασ. Από το ςθμείο που βρίςκεται θ Κφπροσ,
ο λόγοσ κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται προσ αυτϊν που καταςτρζφονται λόγω των ΣΠΕ είναι
περίπου ςτο 98%. υνεπϊσ, με βάςθ τθ ςθμερινι απαςχόλθςθ ςτθν Κφπρο, υπάρχει ετιςια απϊλεια
7660 κζςεων εργαςίασ13.
Αν θ Κφπροσ, με τθν ανάπτυξθ και υιοκζτθςθ ψθφιακισ ςτρατθγικισ, βελτιϊςει το ποςοςτό
υιοκζτθςθσ επιγραμμικϊν υπθρεςιϊν (ανάπτυξθ διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν και χριςθ ΣΠΕ από τισ
επιχειριςεισ, τθν Κυβζρνθςθ και τουσ πολίτεσ) κατά τρόπο που κα τθ φζρει οριακά πάνω από το
ςθμείο ιςορροπίασ που φαίνεται ςτο Γράφθμα 14, πχ ςτο ςθμείο Β (2.3%, 102,5%), κα ζχει ωσ
αποτζλεςμα ο λόγοσ κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται προσ κζςεων εργαςίασ που
καταςτρζφονται να είναι περίπου 102,5%, δθλαδι κα δθμιουργοφνται 9,57514 επιπρόςκετεσ υψθλισ
αξίασ νζεσ κζςεισ εργαςίασ ετθςίωσ. θμειϊνεται ότι πρόκειται για μια ςυντθρθτικι πρόβλεψθ
δθμιουργίασ νζων κζςεων εργαςίασ, αφοφ το ποςοςτό υιοκζτθςθσ επιγραμμικϊν υπθρεςιϊν που
λιφκθκε υπόψθ ςτον υπολογιςμό (2.3%) είναι κατά πολφ χαμθλότερο από το αντίςτοιχο ποςοςτό
(3.1%) που ιςχφει για τισ Γριγορα αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ και κατά πολφ χαμθλότερο από τον
Ευρωπαϊκό μζςο όρο (3.0%).

13
14

Αντιςτοιχεί ςτο 2% του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Κφπρου (το εργατικό δυναμικό ανζρχεται περίπου ςε 383.000).
Αντιςτοιχεί ςτο 2,5% του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ Κφπρου (το εργατικό δυναμικό ανζρχεται περίπου ςε 383.000).
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Γράφθμα 14. Θζςεισ εργαςίασ που καταςτρζφονται ςε ςχζςθ με τισ κζςεισ εργαςίασ που
δθμιουργοφνται λόγω τθσ χριςθσ των ΤΠΕ
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υνθμμζνο 1 - Δείκτεσ Ψθφιακισ Απόδοςθσ Κφπρου – Competiveness Report 2010
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