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Η τεχνολογία του 5C είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
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Η χώρα μας, που βρίσκεται 
ακόμη σε αρχικό στάδιο 
προσαρμογής στο 
νέο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, πρέπει 
με συγκροτημένο 
σχέδιο πενταετίας 
και με συγκεκριμένες 
δράσεις βιομηχανικής 
πολιτικής, οι επιπτώσεις 
των οήσίών στην 
ανάπτυξη θα είναι εκ των 
προτέρων μετρημένες, 
να αξιοποιήσει τη 
νέα ευκαιρία που 
της δίνεται και να 
ανακτήσει τη χαμένη της 
ανταγωνιστικότητα, τόσο 
λόγω της πολύχρονης 
χρηματοοικονομικής 
κρίσης όσο και λόγω 
της πανδημίας

Η
 ιστορία μάς έχει διδάξει ότι 
σε κάθε βιομηχανική επανά
σταση, ο συνδυασμός νέων 

τεχνολογιών επικοινωνίας και τα νέα 
συστήματα παραγωγής και μεταφοράς 
ενέργειας συνήθως δημιουργούν έναν 
«πανταχού παρόντα» και «φθηνό» πα
ράγοντα εισροών στην κάθε παραγω
γική δραστηριότητα, αλλά γενικότερα 
ευνοεί την ανάπτυξη κάθε είδους επι
χειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι 
ο καταλύτης για την ανάληψη δράσε
ων καινοτομίας, άρα υποβοηθά τελικά 
τον μετασχηματισμό των παραγωγι
κών διαδικασιών και του κοινωνικο
οικονομικού περιβάλλοντος γενικό
τερα. Με την εμφάνιση νέων τεχνο
λογιών όπως το φορητό internet, τα 
big data, την τεχνητή νοημοσύνη, το 
cloud computing και το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η 4η βιομηχανική επα
νάσταση θα είναι τελικά μια ευρείας 
κλίμακας διαδικασία διασύνδεσης που 
θα χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίη- 
ση, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δι
κτύων και την επιχειρηματική ευφυΐα 
και θα έχει τρεις πολύ μεγάλες τάσεις: 
καταρχάς την ανάπτυξη της ψηφιακής 
οικονομίας, αφού πλέον η ψηφιακή 
γνώση και η πληροφορία είναι οι νέοι 
συντελεστές παραγωγής, ενώ η ευφυ
ής βιομηχανία και η αξιοποίηση των 
big data για τη διασύνδεση των πραγ
μάτων, είναι οι νέες επιχειρηματικές 
κατευθύνσεις.

Η δεύτερη τάση αφορά την αξιο
ποίηση των δεδομένων. Ειδικά για 
το θέμα της αξιοποίησης των δεδο
μένων, πρέπει να κατανοήσουμε ότι 
είναι βασικός συντελεστής λειτουρ
γίας και ανάπτυξης της ψηφιακής οι
κονομίας από τώρα και στο εξής, και

για το λόγο αυτό πρέπει να του δοθεί 
η σημασία που του πρέπει. Η γένε
ση, η διαβίβαση, η αποθήκευση και 
η αξιοποίηση των δεδομένων δεν πρέ
πει να διαχωρίζεται από το διαδίκτυο 
των πραγμάτων. Είναι απόλυτα χαρα
κτηριστικό ότι με τα πανταχού παρό
ντα δίκτυα, το κόστος αποθήκευσης 
της πληροφορίας σήμερα είναι σχεδόν 
μηδενικό. Πριν 20 χρόνια το ετήσιο 
κόστος αποθήκευσης lGB δεδομένων 
ήταν περίπου 2θ.οοο$ και σήμερα εί
ναι λιγότερο από 0,03$ ή 0,025ε.

Τρίτη μεγάλη χάση: η τεχνολογία 
πλέον επιταχύνει την ανάπτυξη όλων 
των πραγμάτων. Την περασμένη δεκα
ετία, η σταδιακή ανάπτυξη των οκτώ 
πολύ σημαντικών τεχνολογιών της νέας 
εποχής, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, 
το blockchain, το cloud computing, 
τα big data, το edge computing, το 
έξυπνο σπίτι, το διαδίκτυο των πραγ
μάτων και το 5C, εισέφεραν θετικά στο 
να γίνουν σημαντικές ανακαλύψεις, 
σχεδόν ταυτόχρονα. Η «οργανική σύ
γκλιση» αυτών των τεχνολογιών είναι 
απολύτως απαραίτητη για την επιτά
χυνση του διαδικτύου των πραγμάτων, 
ούτως ώστε να μεταβούμε στην εποχή 
του διαδικτύου των πάντων.

Σε κάθε περίπτωση η τεχνολογία 
του 5C είναι ο ακρογωνιαίος λίθος 
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης 
και τούτο διότι το sG είναι το βασικό 
προαπαιτούμενο για την ευφυή δια- 
συνδεσιμότητα. Διεθνείς οργανισμοί 
προβλέπουν ότι μέχρι το 2025 θα υπάρ
χουν παγκοσμίως 409 πάροχοι υπηρε
σιών 5C σε ιΐ7 χώρες, ενώ μέχρι τότε 
ο αριθμός των χρηστών υπηρεσιών 5C

υπολογίζεται σε ι,4 δισ., γεγονός που 
«μεταφράζεται» στο ότι τουλάχιστον 
ένας πάροχος στις μισές χώρες του κό
σμου θα παρέχει εμπορικές υπηρεσίες 
5C στον τοπικό πληθυσμό.

Αυτό σημαίνει ότι το sG είναι η νέα 
κινητήρια δύναμη για την οικονομική 
ανάπτυξη. Η ευρεία εφαρμογή του 5C 
με βεβαιότητα θα βελτιώσει την απο- 
δοτικότητα κάθε παραγωγικής διαδι
κασίας, αλλά ταυτόχρονα θα μειώσει 
κάποιες από τις υπάρχουσες θέσεις ερ
γασίας. Από την άλλη μεριά όμως θα 
δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες στην 
αγορά εργασίας που σχετίζονται με την 
παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού, 
με τις λειτουργίες των τηλεπικοινωνι
ών και με τις υπηρεσίες διαδικτύου. 
Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2035 η αλυσί
δα πρόσθεσης αξίας για το sG θα δημι
ουργήσει παγκοσμίως 22 εκατομμύρια 
άμεσες θέσεις εργασίας, με το 43% από 
αυτές να δημιουργούνται στην Κίνα.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η χώρα 
μας, που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό 
στάδιο προσαρμογής στο νέο επιχει
ρηματικό περιβάλλον, πρέπει με συ
γκροτημένο σχέδιο πενταετίας και με 
συγκεκριμένες δράσεις βιομηχανικής 
πολιτικής, οι επιπτώσεις των οποίων 
στην ανάπτυξη θα είναι εκ των προ
τέρων μετρημένες, να αξιοποιήσει τη 
νέα ευκαιρία που της δίνεται και να 
ανακτήσει τη χαμένη της ανταγωνι
στικότητα, τόσο λόγω της πολύχρονης 
χρηματοοικονομικής κρίσης όσο και 
λόγω της πανδημίας. Η Κυβερνητική 
Επιτροπή Βιομηχανίας είναι το κατάλ
ληλο θεσμικό όργανο που μπορεί να 
χαράξει την κατάλληλη πολιτική, συμ
βάλλοντας καταλυτικά στην αναπτυ
ξιακή αναγέννηση της πατρίδας μας.


