
Google Cloud Region:
Αύξηση παραγωγικότητας
στην Ελληνική Οικονομία

Η ταχύτερη υιοθέτηση των υπηρεσιών cloud της Google από τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα θα επιτρέψει την εξοικονόμηση 
κόστους και τον μετριασμό των αναληφθέντων κινδύνων, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τη μεγαλύτερη επεκτασιμότητα. Ως εκ 
τούτου, αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και διευκολύνοντας την αποτελεσματικότερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες cloud 
της Google θα μπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν ευρύτερα οφέλη, όπως η αντιμετώπιση των προκλήσεων γύρω από τη 
βιωσιμότητα, η καλλιέργεια καινοτομίας για την επίτευξη κοινωνικού αντίκτυπου και η υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρών 
επιχειρήσεων.

Τα οφέλη της παραγωγικότητας από τον αυξημένο αριθμό επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν τις υπηρεσίες cloud της Google στον 
ιδιωτικό τομέα θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Έτσι, θα ωφεληθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και 
οι καταναλωτές, οι οποίοι θα απολαμβάνουν χαμηλότερο κόστος και βελτιωμένη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και 
ουσιαστική αύξηση των μισθών.

Τα οφέλη της παραγωγικότητας επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να παράγουν περισσότερες εκροές με λιγότερες εισροές, γεγονός που 
απελευθερώνει πόρους για ευρύτερες επενδύσεις. Αυτό το αποτέλεσμα, παράλληλα με την ουσιαστική αύξηση των μισθών που 
οδηγεί σε υψηλότερη κατανάλωση, αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση εργασίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.

Το Google Cloud Region στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει συνολικά 
2,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ στο ΑΕγχΠ της Ελλάδας μεταξύ 2024 και 2030, ενώ θα 
υποστηρίξει τη δημιουργία 19.400 θέσεων εργασίας μόνο το 2030.

Το Google Cloud Region στην Ελλάδα 
εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει συνολικά 
2,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ στο ελληνικό 
ΑΕγχΠ μεταξύ 2024 και 2030. 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Μεταξύ 2024 και 2030, το Google 
Cloud Region εκτιμάται ότι θα 
δημιουργήσει 19.400 θέσεις εργασίας 
μόνο το 2030.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Google Cloud εξαλείφει την ανάγκη 
των πελατών να κατέχουν ή να 
λειτουργούν τα φυσικά κέντρα δεδομένων 
και τους διακομιστές οι ίδιοι, 
υποστηρίζοντας την ανάπτυξη 700.000 
και πλέον πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην 
Ελλάδα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η μετεγκατάσταση των κέντρων 
δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης 
στο Google Cloud θα επιτρέψει στους 
οργανισμούς να μειώσουν την 
κατανάλωση ενέργειας και τις σχετικές 
εκπομπές ρύπων. Τα κέντρα 
δεδομένων υπερκλίμακας (hyperscale) 
έχουν 5 φορές μικρότερη ένταση 
ανθρακούχων εκπομπών.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η χρήση των υπηρεσιών cloud της 
Google υποστηρίζει την πρόοδο στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
και της επιστημονικής έρευνας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Εκτιμάται ότι, έως το 2030, η αύξηση 
των πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων που θα υιοθετήσουν 
λύσεις cloud θα αυξήσει την 
παραγωγικότητα έως και κατά 3,5% 
στο ίδιο έτος.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Πιθανές θέσεις εργασίας ετησίως που θα δηµιουργηθούν από την υιοθέτηση τεχνολογιών cloud της Google 
στην Ελλάδα

ΠΗΓΗ: ∆ΝΤ, ΟΟΣΑ, Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, Ανάλυση Alphabeta
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Το Google Cloud Region θα υποστηρίξει τη δημιουργία 19.400 θέσεων εργασίας 
μόνο το 2030.

Πιθανή επίδραση των τεχνολογιών cloud στην ετήσια παραγωγικότητα του ιδιωτικού τοµέα στην Ελλάδα

Το Google Cloud Region θα συνεισφέρει περίπου 2,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ στο 
ΑΕγχΠ της Ελλάδας μεταξύ 2024 και 2030.
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ΠΗΓΗ: O*NET, ΟΟΣΑ, Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες, ανάλυση Alphabeta

Έως το 2030, η χρήση των υπηρεσιών cloud της Google από τον 
ελληνικό δημόσιο τομέα θα διευκολύνει την αποτελεσματικότερη 
παροχή υπηρεσιών.

Η υιοθέτηση του Google Cloud από τον δημόσιο τομέα θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών. Μειώνοντας το κόστος στον δημόσιο τομέα, θα απελευθερωθούν και θα ανακατανεμηθούν πόροι από την 
οικονομία για πιο παραγωγικές χρήσεις. Η αποτελεσματικότερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών θα οδηγούσε επίσης σε 
βελτιωμένες υπηρεσίες για τους πολίτες, όπως στον τομέα της υγείας. Οι αυξημένες επενδύσεις του δημόσιου τομέα σε 
τεχνολογίες cloud μεταξύ 2024 και 2030 εκτιμάται ότι θα έχουν αποτέλεσμα ισοδύναμο με υψηλότερες δαπάνες για τη 
δημόσια υγεία ύψους περίπου 139 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.

Το Google Cloud μπορεί να προάγει τη βιωσιμότητα μειώνοντας τη 
χρήση ενέργειας μέσω της αποθήκευσης στο cloud.

Η Ελλάδα έχει θέσει στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 και 
80% το 2040, προτού φτάσει στο ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050. Η μετάβαση των κέντρων δεδομένων 
εσωτερικής εγκατάστασης στο Google Cloud θα επιτρέψει στους οργανισμούς να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας 
και τις σχετικές εκπομπές. Τα κέντρα δεδομένων υπερκλίμακας έχουν κατά πέντε φορές μικρότερη ένταση ανθρακούχων 
εκπομπών κατά τη λειτουργία τους σε σύγκριση με τα εσωτερικά κέντρα δεδομένων.1

Οι υπηρεσίες cloud της Google έχουν καταστήσει δυνατή την 
καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη και έχουν υποστηρίξει την 
πρόοδο της έρευνας.

Μέσω του Google Cloud και του Google App Engine, οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στο Πανεπιστήμιο Emory 
κατάφεραν να αναπτύξουν έναν αλγόριθμο για την πρόβλεψη 
της σήψης ώρες πριν από την εμφάνισή της.

Το Google Cloud ήταν σε θέση να παρέχει σημαντική 
χωρητικότητα στον χειρισμό μεγάλου όγκου δεδομένων, καθώς 
και να επιτρέπει την ανάλυση με βάση την τεχνητή νοημοσύνη 
για την πρόβλεψη της σήψης. Ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι 
στον τομέα της υγείας είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθούν 
κατά προτεραιότητα σε ασθενείς που διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ EMORY

Το AI2 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διεξάγει 
σύνθετη έρευνα και χρησιμοποιεί τη μηχανική με στόχο την 
πραγματοποίηση επαναστατικών επιστημονικών ανακαλύψεων 
στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι πιστώσεις Google Cloud για έρευνα 
διατέθηκαν πρόσφατα, εκτός από την κυβέρνηση και τον 
ακαδημαϊκό χώρο, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς,  Με 
αυτές τις πιστώσεις έρευνας, το AI2 χρησιμοποιεί τις προηγμένες 
υπηρεσίες τεχνολογίας cloud της Google για τη διαχείριση και 
την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων για την περαιτέρω 
κατανόηση των συστημάτων AI.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:
Allen Institute for AI (AI2)

 1 Hessam, L. (3/5/2022). Μέτρηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε κέντρα δεδομένων: οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του υπολογιστικού νέφους. Climatiq. 
https://www.climatiq.io/blog/measure-greenhouse-gas-emissions-carbon-data-centres-cloud-computing



Η πλατφόρμα Google Cloud μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη 
μικρών επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα Google Cloud παρέχει μια λύση υποδομής πληροφορικής, η οποία μπορεί να κλιμακωθεί με στόχο να 
αναπτυχθούν περισσότερες από 700.000 πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα. Εξαλείφει 
την ανάγκη των πελατών να κατέχουν ή να λειτουργούν φυσικά κέντρα δεδομένων και διακομιστές [από μόνοι τους], 
γεγονός που μπορεί να είναι απαγορευτικά ως προς το κόστος, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ που συχνά αντιμετωπίζουν 
οικονομικά κενά και κενά δεξιοτήτων.

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι πιθανό να επωφεληθούν ακόμη περισσότερο από την υιοθέτηση του cloud 
– η αύξηση της υιοθέτησης του cloud έως το 2030 εκτιμάται ότι θα αυξήσει την παραγωγικότητα για το έτος έως και κατά 
3,5% περισσότερο από ό,τι σε διαφορετική περίπτωση.2 Γενικότερα, η πλατφόρμα Google Cloud θα παρέχει στις ΜΜΕ 
ευρύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία και θα βοηθήσει τις ψηφιοποιημένες ΜΜΕ να αποκτήσουν μια καλύτερη θέση 
βάσει της οποίας θα επωφεληθούν από τα πιθανά κέρδη στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελλάδα 2.0.

2 Gal, P., Nicoletti, G., Renault, T., Sorbe, S., & C. Timiliotis (2019), Digitalisation and productivity: In search of the holy grail Firm-level empirical evidence from European 
countries, OECD Working Paper No. 1533. 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Το πεδίο εφαρμογής των εκτιμήσεων του οικονομικού αντίκτυπου είναι οι καταλυτικές επιδράσεις του Google Cloud Infrastructure, οι οποίες ορίζονται ως ο 
αντίκτυπος στο ΑΕγχΠ λόγω βελτιώσεων της παραγωγικότητας που ενεργοποιούνται από τη χρήση των Google Cloud Services. Δεν περιλαμβάνει 
εκτιμήσεις της οικονομικής συνεισφοράς της κατασκευής και λειτουργίας του Google Cloud Infrastructure.

Οι καταλυτικές επιδράσεις αφορούν το σύνολο της οικονομίας, με την ανάλυση να διαχωρίζει την οικονομία σε τέσσερις τομείς. Τρεις είναι οι υποτομείς του 
ιδιωτικού τομέα: η παραγωγή, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες. Ο τέταρτος τομέας είναι ο δημόσιος τομέας. Η απόφαση χρήσης αυτού 
του διαχωρισμού σε τέσσερις τομείς υποδηλώνει ότι ο αντίκτυπος της υιοθέτησης της τεχνολογίας στην παραγωγικότητα σε καθέναν από αυτούς τους τομείς 
θα διαφέρει.

Οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα σχετίζονται με υψηλότερο ΑΕγχΠ, εφόσον η μεγαλύτερη τεχνική αποδοτικότητα επιτρέπει στις επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα παραγωγής για το ίδιο επίπεδο εισροών και να έχουν υψηλότερα έσοδα. Από την άλλη πλευρά, η 
παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί, καθώς οι εκροές του δημόσιου τομέα μπορεί να είναι άυλες και να μην έχουν εμπορική 
αξία. Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης, οι βελτιώσεις στην παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα αντικατοπτρίζονται στη μείωση του μοναδιαίου 
κόστους των αποτελεσμάτων του δημόσιου τομέα. Δηλαδή, εάν η ποιότητα των αποτελεσμάτων του δημόσιου τομέα παραμείνει αμετάβλητη, η μείωση του 
μοναδιαίου κόστους για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει μεγαλύτερη τεχνική αποτελεσματικότητα. Η σχέση με το ΑΕγχΠ στην 
περίπτωση βελτιώσεων της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατανομής σε ολόκληρη την οικονομία. 
Οι πόροι που διαφορετικά θα χρησιμοποιούνταν στον δημόσιο τομέα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα για πιο παραγωγικές χρήσεις.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η παραγωγικότητα στον ιδιωτικό τομέα αντικατοπτρίζει τη συνολική αποδοτικότητα με την οποία χρησιμοποιούνται οι εισροές εργασίας και κεφαλαίου στην 
παραγωγή. Μετράται από τις μεταβολές στην ποσότητα των εκροών για ένα δεδομένο ποσό εισροών. Η αύξηση της ποιότητας των εισροών καθώς και οι 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι εισροές για την παραγωγή, όπως λόγω βελτιώσεων στις δεξιότητες και την τεχνολογία, μπορούν να 
οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της χρήσης της τεχνολογίας και της 
παραγωγικότητας. Οι Gal et. al. (2019) αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση μιας σειράς ψηφιακών τεχνολογιών επηρεάζει την παραγωγικότητα 
σε επίπεδο επιχείρησης. Τα πορίσματα των Gal et. al.(2019) παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία μιας θετικής σχέσης.

Η αύξηση της παραγωγικότητας του ιδιωτικού τομέα εκτιμάται για μια ανάλυση τριών τομέων της οικονομίας: παραγωγή, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και 
άλλες υπηρεσίες. Η κατανομή του οφέλους της παραγωγικότητας ανά τομέα βασίζεται στην αξιολόγηση του δυναμικού αυτοματοποίησης του εργατικού 
δυναμικού κάθε τομέα. Αυτό καθορίζεται από τη χαρτογράφηση του βαθμού αυτοματοποίησης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν 
όλα τα επαγγέλματα εντός του εργατικού δυναμικού σε κάθε κλάδο, με βάση τη βάση δεδομένων O*Net του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ.

Η σχέση μεταξύ της χρήσης της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας εφαρμόζεται στις προβλέψεις υιοθέτησης του cloud από τους κλάδους στο μέλλον, 
που υπολογίζονται με βάση τις προβλέψεις δαπανών του IDC, για την εκτίμηση της αύξησης της παραγωγικότητας που αποδίδεται στον ιδιωτικό τομέα.
Η συνεισφορά του Google Cloud σε αυτήν την εκτίμηση κατανέμεται χρησιμοποιώντας ένα προβλεπόμενο μερίδιο αγοράς του Google Cloud.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Η αύξηση της παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα συνήθως περιγράφεται ως βελτίωση της αποδοτικότητας στην επίτευξη αποτελεσμάτων στον δημόσιο 
τομέα, όπως στην υγεία, έναν σημαντικό τομέα των κρατικών δαπανών. Οι βελτιώσεις στον τομέα της υγείας σε μια οικονομία έχουν σχέση με το ΑΕγχΠ, 
με βάση ένα εκτενές σύνολο βιβλιογραφίας. Οι βελτιώσεις στα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας που προκύπτουν από την αποδοτικότερη παροχή 
υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα αναμένεται να αποφέρουν κέρδη παραγωγικότητας για την οικονομία, π.χ. αυξημένη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, 
μειωμένες δαπάνες για την ιδιωτική υγεία. Χρησιμοποιήθηκε μια οικονομετρική ανάλυση για την εκτίμηση της σχέσης μεταξύ των κρατικών δαπανών για τις 
ΤΠΕ και την επίτευξη αποτελεσμάτων δημόσιας υγείας. Αυτή η σχέση θεωρείται θετική και εφαρμόζεται στις προβλέψεις των δαπανών του δημόσιου τομέα 
για το cloud στο μέλλον με βάση τις προβλέψεις του IDC για τις δαπάνες. Η αύξηση των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας που αποδίδεται σε 
μελλοντικές αυξήσεις των δαπανών για το cloud (ένα υποσύνολο των δαπανών ΤΠΕ) εφαρμόζεται στις εκτιμήσεις της σχέσης μεταξύ των εκροών στην υγεία 
και του ΑΕγχΠ. Η συνεισφορά του Google Cloud σε αυτήν την εκτίμηση κατανέμεται χρησιμοποιώντας το προβλεπόμενο μερίδιο αγοράς του Google Cloud. 
Υπολογίζεται επίσης η ισοδύναμη δαπάνη για την υγεία που απαιτείται για τη δημιουργία παρόμοιας βελτίωσης στις εκροές της υγείας. Δεδομένου ότι αυτή 
η ανάλυση επικεντρώνεται μόνο στα οφέλη παραγωγικότητας που προκύπτουν από βελτιώσεις στα αποτελέσματα υγείας, αυτή είναι πιθανώς μια 
συντηρητική εκτίμηση του αντίκτυπου της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ GOOGLE

Εάν δεν ξεκινήσει η λειτουργία του Cloud Region, η αύξηση του μεριδίου αγοράς της Google αναμένεται να παρουσιάσει γραμμική μείωση (σε σχέση με τον 
παλαιότερο Σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης - CAGR) τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό βασίζεται στο σκεπτικό ότι η αύξηση του μεριδίου αγοράς 
επιβραδύνεται καθώς σταθεροποιείται η δυναμική του ανταγωνισμού σε μια αγορά. Η έναρξη λειτουργίας ενός Cloud Region θα οδηγήσει σε εκθετική 
αύξηση του μεριδίου αγοράς για την Google για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας, τροφοδοτούμενη από τις πιο εντατικές προσπάθειες μάρκετινγκ της Google, 
γεγονός που θα της επιτρέψει να αποκτήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσει γρήγορα το μερίδιο αγοράς. Στη συνέχεια, η αύξηση του μεριδίου 
αγοράς της Google θα παραμείνει στα επίπεδα προ κυκλοφορίας. Αυτό προϋποθέτει ότι οι προσπάθειες μάρκετινγκ από την Google θα γίνουν λιγότερο 
έντονες και θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με εκείνες των ανταγωνιστών μετά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας.


