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Το βιβλίο εστιάζει στις επιχειρηματικές εφαρμογές των ΤΠΕ 
στις προηγμένες οικονομίες.  

 

Κεντρική υπόθεση εργασίας: οι επιχειρηματικέ εφαρμογές 
των ΤΠΕ, αλλά και οι ΤΠΕ γενικότερα, αποτελούν μια 

τεχνολογία υποδομής, ανάλογης με τις συγκοινωνίες, το 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τις (κλασικές) τηλεπικοινωνίες 

κ.ά.  

Γενικά στοιχεία 



 

  

Οι τεχνολογίες υποδομής, για να γίνουν χρήσιμες, πρέπει: 

 

• Να εξαπλωθούν, να γενικευτεί η χρήση τους στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό 

• Να τυποποιηθούν 

• Να είναι εύκολα προσβάσιμες και να έχουν ένα εύλογο και 
κλιμακούμενο κόστος.  

Γενικά στοιχεία  ΙΙ 



 

 Οι τεχνολογίες υποδομής εξελίσσονται σε τρία στάδια:  
ανάπτυξης, σταθεροποίησης, ωριμότητας. 

 

• Στη φάση ανάπτυξης οι νέες αυτές τεχνολογίες είναι 
«ανώριμες», δε διαθέτουν πρότυπα, τυποποίηση και 

βέλτιστες πρακτικές. Παρουσιάζουν μεγάλα επιχειρηματικά 
ρίσκα. Η ορθή εκμετάλλευσή τους προσδίδει σημαντικά 

επιχειρηματικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση – ωστόσο 
και οι αποτυχίες στη χρήση τους είναι συχνά και ενίοτε 

καταστροφικές.  

Η εξέλιξη των τεχνολογιών υποδομής 



•  Στη φάση σταθεροποίησης, τα πρότυπα, η τυποποίηση και οι βέλτιστες πρακτικές 

έχουν πια υιοθετηθεί, αλλά ενδεχομένως δεν έχουν ακόμη πλήρως αναγνωριστεί 

από όλους τους οικονομικούς παράγοντες. Από την άλλη μεριά, αν και οι 

επενδύσεις αυξάνονται, τα κέρδη δεν είναι τόσο μεγάλα, όσο στην πρώτη περίοδο. 

Οι τεχνολογίες αποτελούν μεγάλη δαπάνη, αλλά η εκμετάλλευσή τους απαιτεί πολύ 

λεπτό χειρισμό τους.  

•  Στη φάση ωριμότητας, οι τεχνολογίες ενσωματώνονται στην καθημερινότητα, 

γίνονται «διαφανείς» για την κοινωνία. Η χρήση τους δεν αποτελεί πλεονέκτημα, 

αλλά η έλλειψή τους ή η μη-ορθολογική χρήση τους  αποτελεί σίγουρα, μεγάλο 

μειονέκτημα. Οι ΤΠΕ φαίνονται να έχουν εισέλθει στη φάση σταθεροποίησης και 

οδεύουν προς την ωριμότητα. 

Η εξέλιξη των τεχνολογιών υποδομής  ΙΙ 



 Οι ΤΠΕ αποτελούν μια νέα σειρά τεχνολογικών δυνατοτήτων (άρα όχι «πανάκεια») 

  Οι ΤΠΕ δε μπορούν να αποδώσουν το μέγιστο χωρίς διαρκείς και πολλαπλάσιες επενδύσεις 

στο ανθρώπινο δυναμικό, στην οργανωτική ανασυγκρότηση, στην ευρεία πρόσβαση, αλλά και 

στην επιχειρηματική στρατηγική.  

 Οι ΤΠΕ είναι εμπόρευμα και όχι τεχνολογικά ουδέτερα προϊόν. 

  Οι ΤΠΕ αποτελούν επιχειρηματική επένδυση (οι επιχειρηματίες αναμένουν αποδόσεις και δεν 

είναι λάτρεις της τεχνολογίας). 

Φαίνεται λοιπόν ότι ενδεχομένως οι αποδόσεις τους (όχι για τις επιχειρήσεις που πωλούν 

προϊόντα ΤΠΕ φυσικά) δεν είναι οι αναμενόμενες, τουλάχιστον σε όλους τους κλάδους. 

Μερικές βασικές υποθέσεις 



•  Το γεγονός ότι οι ΤΠΕ παύουν να είναι άμεσα επικερδείς για τις επιχειρήσεις, δε 

σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητες (τόσο λόγω ανταγωνισμού, όσο και λόγω του ότι 

είναι πια αναπόφευκτες). Απλώς πρέπει να εξορθολογιστεί η χρήση τους (π.χ. με 

καλή σχεδίαση, εκτίμηση όλων των παραγόντων, το κατάλληλο, εξειδικευμένο 

προσωπικό και γενικά ανθρώπινο δυναμικό). 

 

• Αν για τις επιχειρήσεις οι ΤΠΕ δεν αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα (πέρν 

κάποιου ορίου), ωστόσο, για την κοινωνία ευρύτερα, αυτό ισχύει. 

Δυο ιδιαίτερα σημεία 



•  Το ψηφιακό χάσμα και η αποσύνδεση της παραγωγικότητας, με 
τη βοήθεια των ΤΠΕ, από την ανθρώπινη ευημερία. 

• Ποια είναι η γενικότερη ισχύς του μοντέλου 

Δυο προβλήματα 



•  Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν ήδη ωφεληθεί (π.χ. Τράπεζες) 

• Ο Δημόσιος τομέας και οι υποδομές, ωστόσο, έχουν ακόμη πολύ 
δρόμο να διανύσουν. 

Η περίπτωση της Ελλάδας 



Συγκεφαλαίωση 

Συνοπτικά: οι ΤΠΕ στην Ελλάδα είναι ακόμη στη φάση ανάπτυξης  



Πρόσθετα βιβλιογραφικά 
δεδομένα 

http://www.nicolasgcarr.com/doesitmatter.html 

 

  

http://www.nicolasgcarr.com/doesitmatter.html


Πρόσθετα βιβλιογραφικά 
δεδομένα 

http://www.roughtype.com/archives/2007/01/it_doesnt_matte.php 

 

  

http://www.nicolasgcarr.com/doesitmatter.html
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