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               Μαδρίτη, 17 Ιουλίου 2018 

 

Η επανάσταση στον τεχνολογικό τομέα και τα σημερινά ισχύοντα στην Ισπανία 

Η εμφάνιση των υπολογιστών πριν από τρεις δεκαετίες, ως γνωστόν, άλλαξε ριζικά το 

παγκόσμιο οικονομικό τοπίο. Υπάρχουν αναλυτές που υποστηρίζουν ότι, στις αιτίες 

κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, μπορεί να συμπεριληφθεί η έλλειψη χρήσης 

υπολογιστών στο οικονομικό της μοντέλο.  

Αντίθετα, η Δύση, το 1987, γιόρτασε την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων 

της χάρη στην πληροφορική, βραβεύοντας τον οικονομολόγο Robert Soslow με το Νόμπελ 

Οικονομικών Επιστημών. Οι αλλαγές που συνέβησαν στις δυτικές οικονομίες ήταν τόσο 

μεγάλες που, εντός τριών δεκαετιών, ο τομέας νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

ψηφιοποίησης αποτελεί το 70% του ΑΕΠ των ΗΠΑ. Πρόκειται για έναν τεράστιο τομέα, με 

πολλά τμήματα, όπου όλα εξελίσσονται γρήγορα από τα θεμέλια της πληροφορικής σε 

εκείνα της ψηφιοποίησης. Ο καπιταλισμός εφαρμόζει, σε αυτή την περίπτωση, την αρχή 

της δημιουργικής καταστροφής, που επισημαίνεται από τον οικονομολόγο Schumpeter: οι 

οικονομίες και οι επιχειρήσεις που δεν θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της ψηφιοποίησης 

θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, αν και δεν πρόκειται να υπάρξει η συρρίκνωση που 

συνέβη στην περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης.  

Η HP Inc, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στον κόσμο, αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα υιοθέτησης της ψηφιακής αλλαγής και πλέον κατέχει ηγετική 

θέση στον τομέα της ψηφιοποίησης. Η πρόεδρός της στην Ισπανία, κα Helena Herrero, 

υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριληφθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό η εκπαίδευση, 

η επαγγελματική κατάρτιση, τα ΜΜΕ, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι άνεργοι και οι ηλικιωμένοι.  

Η International Business Machines Corporation (IBM), πολυεθνική εταιρία τεχνολογίας και 

παροχής συμβουλών, στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης ξεκίνησε δυναμικά με τον έξυπνο 

υπολογιστή Watson, ο οποίος κέρδισε πολλά παγκόσμια βραβεία σκακιού την ίδια στιγμή. 

Όμως, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αρκετές εταιρείες έχουν κάνει εντυπωσιακά 

άλματα, όπως η  Apple με την εφαρμογή Siri, η Telefónica με την Aura, η Amazon με την 

Alexa και η Microsoft, η οποία έχει δημιουργήσει τρία συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με 

την Ομάδα Βαθιάς Εκμάθησης (Deep Learning Group).  

Αυτές οι εταιρείες, αλλά και άλλες, χρησιμοποιούν την υπηρεσία cloud. Η συγκεκριμένη 

υπηρεσία επηρεάζει τις εταιρείες λογισμικού που πωλούν λειτουργικά συστήματα 

εγκατεστημένα σε υπολογιστές (Microsoft, Oracle, Sage, Salesforce, SAP κ.λπ.) και 

εταιρείες αποθήκευσης: Dell-EMC-VMware, Network Appliance, IBM και HPE. Οι μεγάλες 

εταιρείες, οι πελάτες τους αλλά και ο δημόσιος τομέας, προτιμούν οι υπολογιστές που 

χρησιμοποιούν να μην επιβαρύνονται πολύ με το λογισμικό και τις εφαρμογές που 
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χρησιμοποιούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η υπηρεσία cloud είναι απαραίτητη και, παράλληλα, 

δεν έχει μεγάλο κόστος. Επίσης, αποτελεί χρήσιμη υπηρεσία για τα ΜΜΕ και τους 

αυτοαπασχολούμενους που προτιμούν μια υπηρεσία χαμηλού κόστους.  

Οι περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς δεν διαθέτουν κάποια εφαρμογή είτε τεχνητής 

νοημοσύνης είτε cloud, αν και εκμεταλλεύονται τις πληροφορίες των πελατών τους, υπό 

την ομπρέλα των διάσημων μεγάλων δεδομένων, τα οποία δεν έχουν εφευρεθεί στις μέρες 

μας, αλλά αποτέλεσαν μία από τις πρώτες χρήσιμες εφαρμογές του υπολογιστή κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι μαθηματικοί του Bletchley Park και ο 

πρώτος υπολογιστής του Alan Turin αποκρυπτογράφησαν τον μυστικό κώδικα των 

ναζιστικών επικοινωνιών, Enigma. Εξάλλου, πρώτοι, οι Έλληνες μαθηματικοί της εποχής 

του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, χρησιμοποίησαν τα μεγάλα δεδομένα μέσω των 

στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούσαν. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών Orange, 

Vodafone, MásMóvil και Euskaltel δεν διαθέτουν κάποια δική τους εφαρμογή τεχνητής 

νοημοσύνης, αντίθετα η Telefónica διαθέτει την Aura. Το cloud αναπτύσσεται μέσω της 

Amazon, του Facebook και της Microsoft, οι οποίοι, αν και πριν ήταν ανταγωνιστές, πλέον 

συνεργάζονται σε αυτό το επίπεδο.  

Η αξία της Apple στο χρηματιστήριο ισοδυναμεί με το ΑΕΠ της Ισπανίας. Διαθέτει στα 

ταμεία της χρηματικά ποσά ίσα με την αποτίμηση των αποθεμάτων όλων των 

αμερικανικών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών μαζί. Βέβαια, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 

έχουν λάβει μέτρα για να μην εξαφανιστούν, αν και σε μία χώρα, όπως η Ισπανία, τα 

δίκτυα οπτικών ινών δεν αναπτύσσονται από την Apple, τη Google, την Amazon ή το 

Facebook, αλλά από την Telefónica, η οποία καταβάλλει περισσότερους φόρους από ότι 

όλες οι εταιρείες που ανήκουν στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών μαζί. Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών αποκτούν το μέγεθός τους 

μέσω συγχωνεύσεων (T-Mobile και Sprint) και αγορών εταιρειών περιεχομένου (λ.χ. η 

Comcast και η Disney ανταγωνίζονται για την εξαγορά της Fox).  

Στην Ισπανία, η Telefónica, με την Movistar Fusión, έχουν κλείσει συνεργασίες με δεκάδες 

ισπανικά και ξένα τηλεοπτικά κανάλια. Πρόσφατα, έκλεισαν συμφωνία με τη Netfix (100 

φορές μεγαλύτερη από την HBO) και αγόρασαν τα ποδοσφαιρικά δικαιώματα της UEFA 

Champions League, ενώ διαθέτουν 12 δικές τους τηλεοπτικές σειρές. Η Orange και η 

Vodafone ακολουθούν την ίδια πορεία. Επίσης, οι HP Inc, Dell, Toshiba, Apple, Lenovo, 

Asus και πολλοί άλλοι κατασκευαστές υπολογιστών προχώρησαν από την κατασκευή 

φορητών υπολογιστών στην κατασκευή tablet.  

Τέλος, στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου, βρίσκονται όλοι οι φορείς της τεχνολογικής 

αγοράς ενώ στις ‘έξυπνες’ πόλεις (smart cities) θριαμβεύουν ισπανικές εταιρείες, όπως η 

Cellnex Telecom, η οποία διαθέτει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη, στη διαχείριση των 

τηλεπικοινωνιακών υποδομών.  


