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               Μαδρίτη, 18 Ιουλίου 2018 

 

Ισπανία: η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που επενδύει στο «διαδίκτυο των 

πραγμάτων». 

 

Η  Ισπανία είναι ήδη η πέμπτη χώρα που επενδύει περισσότερο στο «διαδίκτυο των 

πραγμάτων» (internet of things) στην Ευρώπη, μετά τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 

Γαλλία και την Ιταλία. Σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία International Data 

Corporation (IDC), οι εταιρείες και οι δημόσιοι οργανισμοί επένδυσαν 14,612 εκ. δολάρια 

το 2017 στην Ισπανία, στη δέσμευσή τους σε έναν υπέρ-συνδεδεμένο κόσμο και 

αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό αυτό σε 23,623 εκ. έως το 2020.   

 

Το διαδίκτυο των πραγμάτων έχει αντίκτυπο σε πολλούς τομείς και, όπως επισημαίνει η 

συμβουλευτική εταιρεία IVC, το 85% των οργανισμών θα είναι έτοιμο να προωθήσει αυτή 

την τεχνολογική πρόοδο το 2019. Επίσης, σύμφωνα με την IVC, το 25% του συνόλου των 

επενδύσεων στην Ισπανία, υπό την αιγίδα του διαδικτύου των πραγμάτων, κατευθύνεται 

στον τομέα των μεταφορών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ωστόσο, μια πρόσφατη 

έκθεση της  IVC έδειξε ότι οι τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες και ανάπτυξη θα είναι 

εκείνοι που σχετίζονται με το λιανικό εμπόριο, τον δημόσιο τομέα, την εκπαίδευση και την 

ενέργεια. Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις στο διαδίκτυο στους τρεις πρώτους τομείς 

αναμένονται να αυξηθούν άνω του 40% έως το 2020, ενώ προβλέπεται ότι θα υπάρξουν 

λιγότερες επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην υγεία και τον αθλητισμό, την 

πληροφόρηση και την ψυχαγωγία, τη  μεταποίηση, τους φυσικούς πόρους  και την 

ασφάλεια.  

Ο υπεύθυνος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της IVC τόνισε ότι το διαδίκτυο των πραγμάτων 

ελκύει όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους κανόνες 

του παιχνιδιού. Ακόμη, η ανάλυση, η διαχείριση και η αξιοποίηση των δεδομένων που 

συνδέονται με το διαδίκτυο θα δημιουργήσουν νέες αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες με 

ακριβέστερα μοντέλα για τον εντοπισμό των επιθυμιών, των αναγκών και των 

προτιμήσεων των καταναλωτών.   

Τέλος, η εταιρεία Nexus Integra δημιούργησε μία πλατφόρμα για την ενσωμάτωση και την 

ανάλυση δεδομένων από βιομηχανικές διεργασίες, η οποία παρουσιάστηκε με επιτυχία 

στο Global Omnium (Grupo Aguas de Valencia) το 2012. Διευθυντικός στέλεχος της Nexus 

Integra δήλωσε ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει οδηγήσει σε εξοικονόμηση 20% των 

δαπανών συντήρησης, καθώς και άνω του 1 εκ. ευρώ σε ενεργειακό κόστος.  

 


