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Το «Πρότυπο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αλλαγών σε ΜΜΕ στον ευρύτερο τοµέα των ΤΠΕ» εκπονήθηκε από την εταιρεία «PLANET Α.Ε.» για λογαριασµό
του ΣΕΒ και της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας. Συγχρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
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Ανάγκη για σταθεροποίηση, ανάκαµψη και ανάπτυξη

• Η οικονοµική κρίση αγγίζει καταλυτικά όλους τους κλάδους της επιχειρηµατικότητας. Η

συρρίκνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας δεν µπορεί να αναστραφεί χωρίς

ολοκληρωµένες παρεµβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών

επιχειρήσεων. 

• Ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη σταθεροποίηση, ανάκαµψη και ανάπτυξη των

στρατηγικών τοµέων της επιχειρηµατικότητας. Επιδιώκει ενεργητικά τη διαµόρφωση

ουσιαστικών προτάσεων στήριξης των κρίσιµων αυτών τοµέων ώστε να προσαρµοστούν

στη συνεχιζόµενη οικονοµική ύφεση. Τα παραγωγικά αυτά κύτταρα είναι πλέον τα µόνα

που µπορούν να συνεισφέρουν δυναµικά στην ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας. 

• Ένας κρίσιµος τοµέας είναι αυτός των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), 

για το λόγο αυτό ο ΣΕΒ θεώρησε αναγκαία την εκπόνηση ενός προτύπου «Σχεδίου

∆ιαχείρισης Αλλαγών» για τις επιχειρήσεις των ΤΠΕ. Απώτερος σκοπός του σχεδίου είναι η

διαµόρφωση προτάσεων για την προσαρµογή των παραγωγικών διαδικασιών στην

οικονοµική κρίση, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, την ενίσχυση

της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, κτλ.  

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ
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Ο ρόλος των ΤΠΕ στην ανάκαµψη της επιχειρηµατικότητας

Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι οι ΤΠΕ έχουν κοµβικό ρόλο στην επιχειρηµατικότητα γιατί:

• Αποτελούν οριζόντιο «εργαλείο» σε όλο τον κύκλο ζωής των επιχειρήσεων

• Παράγουν και προάγουν την καινοτοµία (εξ αντικειµένου)

• Η παραγωγή ΤΠΕ συχνά δηµιουργεί & οδηγεί τη ζήτηση (σε αντίθεση µε άλλους τοµείς), 

άρα διαµορφώνει επιχειρηµατικά και καταναλωτικά πρότυπα

• Αποτελούν πεδίο στο οποίο εκδηλώνονται σηµαντικές νέες και δυναµικές επιχειρηµατικές

πρωτοβουλίες

Εστίαση στη βιώσιµη επιχειρηµατικότητα

Ο ΣΕΒ επιδίωξε την διαµόρφωση (από κοινού µε τις επιχειρήσεις του τοµέα) ενός συνεκτικού

πλαισίου προτάσεων για την στήριξη του κλάδου. Μέσα από το σχέδιο διαχείρισης αλλαγών

ο ΣΕΒ δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε θέµατα όπως: 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας ως κρίσιµη προϋπόθεση για την ανάκαµψη και ανάπτυξη

• Μετασχηµατισµό της έρευνας σε καινοτοµία και της καινοτοµίας σε βιώσιµη

επιχειρηµατικότητα

• Αναγνώριση και δροµολόγηση κρίσιµων θεσµικών αλλαγών θα επιταχύνουν περαιτέρω

την δηµιουργία βιώσιµης επιχειρηµατικότητας στον τοµέα

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ
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Ενεργητική συµµετοχή των επιχειρήσεων του τοµέα

Το πρότυπο σχέδιο διαχείρισης αλλαγών συν-διαµορφώθηκε µε τη συµµετοχή άνω των 20 

αντιπροσωπευτικών εταιριών του τοµέα σε εργαστήρια (workshops) συλλογικής υποστήριξης

και µεταφοράς τεχνογνωσίας. Η επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις του τοµέα στο πλαίσιο των

εργαστηρίων αποτέλεσε ευκαιρία για:

• Ανταλλαγή και διάχυση τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις του τοµέα

• ∆ικτύωση και διασύνδεση της έρευνας, της εκπαίδευσης, του σχεδιασµού προϊόντων / 

υπηρεσιών, της παραγωγής λύσεων ΤΠΕ, της επιχειρηµατικής διαχείρισης, κτλ

• ∆ικτύωση των επιχειρήσεων του τοµέα για µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα προϊόντων, 

υπηρεσιών, οικονοµίες κλίµακας, κοινές επιχειρηµατικές ευκαιρίες, πρόσβαση σε νέες

αγορές, κτλ

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ
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Ο κλάδος Πληροφορικής (παραγωγή

λογισμικού, υπηρεσίες) συγκεντρώνει το

43,1% του συνόλου των επιχειρήσεων και

ο κλάδος τηλεπικοινωνιών μόνον το 8,7%

Κατανομή αριθμού επιχειρήσεων στον εγχώριο τομέα

ΤΠΕ ανά δραστηριότητα
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ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συμμετοχή των κλάδων στην παραγωγή
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας δεν
είναι αντίστοιχη με την εσωτερική
κατανομή του αριθμού των επιχειρήσεων

Κατανομή ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε σχέση με
το πλήθος επιχειρήσεων
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ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η αγορά κινητής τηλεφωνίας άγγιξε το υψηλότερο σημείο δεκαετίας το 2007 – έκτοτε έχει

συρρικνωθεί κατά 38% έως το 2010 (μείωση εσόδων 27% για το ίδιο διάστημα), ενώ το

2010 για πρώτη φορά ο κλάδος κινητής εμφάνισε ζημιές στα καθαρά αποτελέσματα προ

φόρων. Η αγορά πληροφορικής φαίνεται να είναι πιο ανθεκτική στις μεταβολές των

τελευταίων ετών.

Εξέλιξη αξίας Ελληνικής αγοράς ΤΠΕ
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ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η συντριπτική πλειονότητα (98%) των

επιχειρήσεων του τομέα είναι μεσαίες

επιχειρήσεις (προσωπικό <250 άτομα), με

45% των επιχειρήσεων να έχουν προσωπικό

11-50 άτομα και 41% των επιχειρήσεων να

έχουν <10 άτομα.

Κατανοµή επιχειρήσεων ΤΠΕ κατά µέγεθος (αριθµός προσωπικού)
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45 %

Ο τοµέας κυριαρχείται πληθυσµιακά

από εταιρείες πληροφορικής, µεσαίου

έως µικρού µεγέθους και νέες στη

σύστασή τους, µε νεανικό επίσης

ανθρώπινο δυναµικό.

Κατανοµή επιχειρήσεων ΤΠΕ κατά κατηγορία δραστηριότητας και µέγεθος
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ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

• Σταθερή ωρίµανση αγορών ΤΠΕ αν και µε

διαφορετικό ρυθµό ανάλογα µε βαθµό ωριµότητας

• Ικανοποιητική τεχνογνωσία στην τεχνολογία, 

αναγνώριση αναγκών, στα προϊόντα & integration

• Σηµαντικές επενδύσεις ΕΣΠΑ για e-gov, e-

commerce

• Αναγνωρισιµότητα προϊόντων σε πολλούς κλάδους

• Σηµαντική εµπειρία σε ∆ηµόσιο/Τράπεζες/Utilities

• Ανθρώπινο δυναµικό µε τεχνικές δεξιότητες και

επαγγελµατική εµπειρία

• Ευρύ δίκτυο συνεργασιών/υπεργολαβιών

• Ικανοποιητική διείσδυση σε απαιτητικές αγορές

• Συνέργιες µε άλλες υπηρεσίες κυρίως περιεχοµένου

• Υστέρηση στην ανάπτυξη υποδοµών για προηγµένες
υπηρεσίες

• Ασαφής στρατηγική για αξιοποίηση υποδοµών για
cloud computing / SaaS

• Περιορισµένη εξωστρέφεια εντοπισµένη στα δίκτυα
θυγατρικών ελληνικών οµίλων

• Ανεπαρκής σύνδεση µε ΑΕΙ / Ερευνητικά Κέντρα
• Περιορισµένο outsourcing
• Σηµαντικές ελλείψεις στη γενικευµένη χρήση

αξιόπιστων επιχειρηµατικών µοντέλων
• Περιορισµένο marketing  σε υπηρεσίες χωρίς

επιδότηση
• Ελλιπείς οικονοµίες κλίµακας/γνώσης σε νέες

υπηρεσίες

• Αξιοποίηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για

διείσδυση προϊόντων ΙCΤ σε νέους κλάδους

• ∆υναµική που προκύπτει από τα open data

• ∆ηµιουργία κοινών υποδοµών για ενίσχυση

εξωστρέφειας

• Αξιοποίηση της ευαισθησίας κόστους στην ύφεση για

προώθηση χρήσης outsourcing στην ελληνική αγορά

• Αξιοποίηση τάσης για παροχή υπηρεσιών - XaaS

• Αξιοποίηση δικτύωσης για µεταφορά τεχνογνωσίας

σε τεχνικά / εµπορικά ζητήµατα

• Η στρατηγική αδυναµία διεύρυνσης της αγοράς µε

διεθνή επέκταση ή µε διείσδυση σε νέους κλάδους

• Η αρνητική προοπτική χρηµατοδότησης στον κλάδο και

στην οικονοµία

• Έλλειµµα καινοτοµίας από ελλιπή σύνδεση µε startups

• Αδυναµία προσαρµογής µεγάλων παικτών στο

µεταβαλλόµενο περιβάλλον

• Η πίεση από χώρες χαµηλού κόστους

• Η όξυνση του ανταγωνισµού τιµών

• Σπατάλη πόρων από έλλειµµα συνεργασίας/δικτύωσης

∆υνατά Σηµεία Αδύνατα Σηµεία

Ευκαιρίες Απειλές
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Αξιοποίηση Ευκαιριών Ανάσχεση Απειλών

∆ιεθνείς Τάσεις ∆υναµική της Ελληνικής Αγοράς
1

3

2

4

Ο τοµέας

ΤΠΕ

την επόµενη

δεκαετία

Χρονισµός και βαθµός επικράτησης

• Cloud computing

• XaaS (X=Infrastructure, Platform, Software)

• Αποδοτική λειτουργία υποδοµών

• Ανοιχτά δεδοµένα / νέες υπηρεσίες

Ενίσχυση της δυναµικής

• Μικροµεσαίων επιχειρήσεων

• Καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας

• Τεχνογνωσίας και εµπειρίας

• Ωρίµασης των αγορών

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε

• ∆ικτύωση και µεταφορά τεχνογνωσίας

• Εξωστρέφεια µε κοινές υποδοµές

• προώθηση outsourcing

• Αξιοποίηση XaaS

Επιτυχής αντιµετώπιση

• Χρηµατοδοτικής στενότητας

• Οικονοµικής ύφεσης

• Ανταγωνισµού από χώρες χαµηλού

κόστους

ΤΟΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ ΤΠΕ
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: Στρατηγική

• Ενίσχυση δηµόσιων και ιδιωτικών υποδοµών

• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για αναβάθµιση υπηρεσιών

• Προσανατολισµός σε παροχή υποδοµών ως υπηρεσία
Υποδοµές

Έρευνα & 
Ανάπτυξη

• Πρωτογενής παραγωγή Ε&Α ή αξιοποίηση και εφαρµογή

• Αξιοποίηση Ε&Α ακαδηµαϊκού και ερευνητικού χώρου

• Προσανατολισµός σε προϊόντα και αγορές

Συνεργασίες
• Στρατηγικές συνεργασίες µε διεθνείς εταιρίες

• Συνεργασίες και δικτύωση µε ακαδηµαϊκό-ερευνητικό χώρο

• ∆ηµιουργία συνεργασιών σε αγορές - στόχο για εξωστρέφεια

Χρηµατοδότηση
• Αξιοποίηση υπαρχόντων χρηµατοδοτικών εργαλείων

• ∆ηµιουργία νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων

• Ειδική µέριµνα για startups

Καινοτοµία
• Ενίσχυση επιχειρηµατικού προσανατολισµού

• Υποστήριξη καινοτοµικών δραστηριοτήτων

• Προστασία πνευµατικής ιδιοκτησίας
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: Οργάνωση

• ∆ικτύωση µεµονωµένων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών

• Σύνδεση µέσω open innovation networks

• Αξιοποίηση R&D Framework για πανευρωπαϊκές συνεργασίες
∆ικτύωση

Συλλογικοί

Φορείς

• Υποστήριξη επιχειρήσεων στη κοινή χρήση υποδοµών

• Μηχανισµοί παρακολούθησης αγορών-Technology Monitoring Center

• Χαρτογράφηση εγχώριας αγοράς – µητρώα προϊόντων

Ανανέωση
• ∆ηµιουργία χώρων συνάντησης επιχειρήσεων µε startups

• Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηµατιών

• Υποστήριξη της τοποθέτησης νέων προϊόντων στις αγορές

Αγορές
• ∆ικτύωση µε πελατεία για ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα

• Ενεργή αναζήτηση ξένων επενδυτών για private placements

• Καθοδήγηση νέων επιχειρηµατιών για τη δηµιουργία επιχειρήσεων

Θεσµικά
• ∆ιευκόλυνση ξένων άµεσων επενδύσεων στον τοµέα ΤΠΕ

• Θεσµική διευκόλυνση δικτύωσης και συνεργασιών

• Πριµοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων



16

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: Τεχνογνωσία

• Ολοκλήρωση ευρυζωνικών υποδοµών

• ∆ίκτυα υψηλών ταχυτήτων

• Προώθηση δηµόσιων και ιδιωτικών data centers
Τεχνολογία

Έρευνα & 
Ανάπτυξη

• Στρατηγική επιλογή µοντέλου αξιοποίησης Έρευνας & Ανάπτυξης

• Αξιοποίηση ακαδηµαϊκών / ερευνητικών κέντρων για εφαρµοσµένη έρευνα

• Συντόµευση time – to – market νέων προϊόντων

Εκπαίδευση

• ∆ηµιουργία Προγραµµατικών Συµφωνιών επιχειρήσεων - ΑΕΙ

• Πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις – sabbaticals επιχειρηµατιών σε ΑΕΙ

• Υλοποίηση µέρους του ακαδηµαϊκού curriculum σε επιχειρήσεις

(διπλωµατικές εργασίες)

Επιχειρηµατικότητα

• ∆ιευκόλυνση επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης στον τοµέα

• Παροχή επιχειρηµατικής στέγης σε startups

• Συνδυασµός τεχνολογικής τεχνογνωσίας µε επιχειρηµατικό προσανατολισµό
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: Ανθρ. ∆υναµικό

• Συµµετοχή επιχειρήσεων στη διαµόρφωση κατευθύνσεων σπουδών

• Συγχρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων

• Ανάπτυξη εφαρµογών σε κλάδους ελληνικού ενδιαφέροντος

• Συνδυασµός τεχνολογίας - επιχειρηµατικού σχεδιασµού

Ειδίκευση

Επιχειρηµατικό

προφίλ

• Αξιολόγηση βιωσιµότητας καινοτοµιών

• Επιχειρηµατικός προσανατολισµός σε κλάδους µε ανταγωνιστικό

πλεονέκτηµα

• ∆ιεύρυνση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων προς κάθετες αγορές

Απασχόληση
• Συνδυασµός µε ΑΕΙ-Ερευνητικά Κέντρα για προστασία της απασχόλησης

• Αξιοποίηση όλων των εργαλείων ενεργού προστασίας της απασχόλησης

• Χρήση υπεργολαβιών για ευελιξία απέναντι στις διαδικασίες της κρίσης

Κατάρτιση
• Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης της κατάρτισης

• Προσανατολισµός προς ειδικότητες µε εκτιµώµενη µελλοντική ζήτηση

• Συνδυασµός ενδοεταιρικής και ακαδηµαϊκής κατάρτισης
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ: Εξωστρέφεια

• ∆ηµιουργία φορολογικών κινήτρων για εξωστρεφή παραγωγή και λειτουργία

• Παροχή επενδυτικών κινήτρων για εξωστρεφή προσανατολισµό

• Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας ελληνικών διπλωµατικών αποστολών
Θεσµικά

∆ράσεις

• Ενηµέρωση εταιριών για εξαγωγικές ευκαιρίες

• Εξοικείωση µε ιδιοµορφίες ξένων αγορών

• ∆ικτύωση και επιµερισµός κόστους διείσδυσης σε ξένες αγορές

• Ανεύρεση καναλιών διανοµής

Υποδοµές
• Αναβάθµιση του branding των προϊόντων

• Marketing για ανάδειξη προστιθέµενης αξίας εγχώριων προϊόντων σε ξένες

αγορές
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Σηµείωση: Οι µελέτες / αναλύσεις / σχέδια που εκπονούν οι ανεξάρτητοι Σύµβουλοι για λογαριασµό

του ΣΕΒ, αποτελούν αποκλειστική τους ευθύνη, φέρουν το λογότυπο τους και σε κάθε περίπτωση ο

ΣΕΒ δεν παρεµβαίνει στο περιεχόµενο τους. Αποτελούν εργαλεία, τα οποία χρησιµοποιεί ο ΣΕΒ για να

οριοθετήσει τις δικές του προτάσεις και θέσεις, στο πλαίσιο της ενεργητικής συζήτησης και

διαβούλευσης του µε εµπειρογνώµονες, ακαδηµαϊκούς, στελέχη της αγοράς και άλλους εκπροσώπους

της ευρύτερης επιχειρηµατικής κοινότητας.


