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Ποιές	  είναι?	  
	  

•  εκδόσεις	  και	  εκτυπώσεις,	  	  
•  αρχιτεκτονική	  και	  ειδικευμένο	  σχέδιο	  (design),	  
•  τηλεόραση	  και	  ραδιόφωνο,	  	  
•  παραγωγή	  μουσικής	  και	  κινηματογραφικών	  ταινιών,	  
•  αναπαραστατικές	  και	  εικαστικές	  τέχνες,	  	  
•  παραγωγή	  διαφημίσεων,	  	  
•  μουσεία	  και	  τις	  βιβλιοθήκες,	  	  
•  φωτογραφία	  και	  	  
•  παραγωγή	  λογισμικού.	  	  

•  Σύμφωνα	  με	  τη	  βιβλιογραφία,	  τα	  δύο	  κύρια	  χαρακτηριστικά	  των	  
πολιτιστικών	  και	  δημιουργικών	  βιομηχανιών	  είναι	  ότι	  τα	  αγαθά	  και	  
οι	  υπηρεσίες	  που	  παράγουν	  αποτελούν	  (α)	  σύμβολα	  που	  (β)	  
προστατεύονται	  από	  νόμους	  περί	  πνευματικής	  ιδιοκτησίας.	  	  



Οι	  δημιουργικές	  βιομηχανίες	  στην	  ΕΕ-‐28	  και	  
στην	  Ελλάδα	  

•  800	  δις	  ευρω	  κύκλο	  εργασιών	  (4,5%	  του	  ΑΕΠ-‐
ΕΕ-‐27)	  

•  8,5	  εκ.	  εργαζομένους	  
•  1,5	  εκ.	  επιχειρήσεις	  
•  2000-‐2012:	  ρυθμός	  αύξησης	  5%	  

•  Στην	  Ελλάδα	  3%	  των	  εργαζομένων	  στις	  ΠΔΒ	  
•  65.000	  επιχειρήσεις	  (60%	  αυτών	  στην	  Αττική)	  
•  Κύκλος	  εργασιών:	  11	  δις	  ευρώ	  (4,5	  δις	  ΑΠΑ-‐2,1%	  
ΑΕΠ)	  



Αριθμός	  εργαζομένων	  στην	  Ελλάδα:	  
2008:	  156.000à	  2013:	  110.000	  



Ακαθ.	  Προστιθέμενη	  Αξία	  

2009-‐2011:	  	  
Διαφήμιση	  -‐67%	  
Φιλμ,TV,	  ρφ,	  Μουσική	  -‐47%	  
Αρχιτεκτονική	  -‐29%	  
Εκδόσεις	  -‐20%	  
Λογισμικό	  -‐18%	  
Συνολικά:	  -‐22%	  	  
(2009:	  5,9	  δις-‐2011:	  4,5	  δις)	  



80%	  των	  νέων	  επιχειρήσεων	  είναι	  ατομικές	  



•  Γενικά,	  η	  κρίση:	  
•  -‐	  επηρέασε	  την	  νότια	  Ευρώπη,	  λιγότερο	  την	  
βόρεια,	  ενώ	  είχε	  θετικό	  αντίκτυπο	  στις	  
ανατολικές	  Ευρωπαικές	  χώρες	  

•  -‐	  επηρέασε	  αρνητικά	  παραδοσιακούς	  κλάδους,	  
ενώ	  θετικό	  αντίκτυπο	  είχε	  στο	  λογισμικό	  και	  
design	  

•  Αύξηση	  των	  αυτοαπασχολούμενων	  και	  πολύ	  
μικρών	  επιχειρήσεων	  και	  ταυτόχρονη	  μείωση	  
των	  πολύ	  μεγάλων-‐>	  περισσότερες	  ανάγκες	  σε	  
ΤΠΕ	  



Εργατικό	  δυναμικό	  

•  50%	  κάτω	  των	  40	  ετών	  
•  48%	  απόφοιτοι	  πανεπιστημίου	  
•  Υψηλά	  ποσοστά	  “μαύρης”	  και	  ανασφάλιστης	  
εργασίας	  

•  Project	  based	  work:	  εποχική	  εργασία	  
•  Υψηλό	  ρίσκο	  



	  H	  άνοδος	  της	  τεχνολογίας	  είναι	  ο	  λόγος	  που	  
σήμερα	  αναφερόμαστε	  στις	  δημιουργικές	  
βιομηχανίες:	  
-‐  Αναδιαμόρφωσε	  την	  ζήτηση	  και	  την	  
προσφορά	  

-‐  Ανέδειξε	  μια	  νέα	  τάξη	  
-‐  Πνευματική	  ιδιοκτησία	  



Η	  σημασία	  των	  ΤΠΕ	  στις	  δημιουργικές	  
βιομηχανίες	  

•  Ελαχιστοποίηση	  του	  μέσου	  κόστους	  παραγωγής	  
και	  αναπαραγωγής	  

•  Outsourcing	  –μείωση	  της	  καθετοποίησης	  της	  
παραγωγής	  

•  Αύξηση	  της	  παραγωγικότητας	  και	  
ανταγωνιστικότητας	  (μέσω	  μεγαλύτερης	  
διαφοροποίησης	  του	  προιόντος)	  

•  Νέα	  κανάλια	  διανομής	  και	  μάρκετινγκ	  (δίκτυα)	  
•  Περισσότερες	  (στοχευμένες)	  πληροφορίες	  



ΤΠΕ	  εφαρμογές	  στις	  ΠΔΒ	  (πηγή:	  JRC,	  2012)	  





Προς	  μια	  στρατηγική	  ενδυνάμωσης	  
των	  ΠΔΒ	  μέσω	  των	  ΤΠΕ	  

•  Μικρές	  Vs	  Μεγάλες	  επιχειρήσεις?	  
•  Incubators	  (Θερμοκοιτίδες)	  
-‐  Management,	  
-‐  Marke�ng,	  	  
-‐  Digital	  skills	  (3D,	  data	  security	  etc)	  	  	  ΤΠΕ	  (virtual	  incubator	  services)	  
-‐  Πνευματική	  ιδιοκτησία	  
-‐  IT	  mentoring,	  κλπ	  
•  Εργασιακή	  ασφάλεια	  (μειωμένο	  ρίσκο	  μέσω	  ροών	  
πληροφοριών)	  

•  Βασικές	  δεξιότητες	  σε	  IT	  
•  Broadband	  


