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ύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το χάσμα μεταξύ των μελών κρατών με τις υψηλότερες και τις χαμηλότερες επιδόσεις σε ότι αφορά στον
αριθμό των ευρυζωνικών συνδέσεων
αυξάνεται, με την Ελλάδα να κατέχει μια
από τις τελευταίες θέσεις μεταξύ των 27
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες. Με ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης 6,6% η Ελλάδα,
κατατάσσεται πολύ κοντά στις δυο τελευταίες από άποψη επιδόσεων χώρες,
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
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Προτείνουμε τη σύσταση Υπουργείου
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
για μια ανταγωνιστική εθνική οικονομία
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τη σπουδαιότητα
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ανταγωνιστικότητας της
εθνικής οικονομίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει τις
αδυναμίες που διαπίστωσε η ίδια στο
επίπεδο των κανονιστικών ρυθμίσεων
και στη λειτουργία του ανταγωνισμού ως
κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων και ανήγγειλε, ότι θα
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του κανονιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες
που υπάρχουν στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προτάσεις που θα δημοσιευθούν το Νοέμβριο του 2007.
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Στο τεύχος 23 του ΣΕΠΕnews, ο κύριος
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, παρουσιάζει
τις απόψεις του σχετικά με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
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κινητήριο δύναμη της
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ενίσχυσης των ΤΠΕ, ως

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα και τις
πρωτοβουλίες που θα ληφθούν προς
αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Νίκος
Χριστοδούλου, Πρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου του Παρατηρητηρίου για
την Κοινωνία της Πληροφορίας, παρουσιάζει την πρόσφατη μελέτη για τον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε με
την υποστήριξη του ΣΕΠΕ. Σύμφωνα με
τη μελέτη για την εξέλιξη της ευρυζωνικότητας, σε δυόμισι χρόνια από σήμερα
περίπου 1.400.000 νοικοκυριά θα διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση, περίπου
700.000 νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν
το Διαδίκτυο περισσότερο από 1 ώρα
την εβδομάδα, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 235.000 νοικοκυριά θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Οι επενδύσεις στον κλάδο εμφανίζουν
ανοδικές τάσεις και η αισιοδοξία των επιχειρήσεων αναφορικά με τις προοπτικές
τους έχει ενισχυθεί. Παρατηρείται αύξηση στους δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία και στο λιανικό
εμπόριο, ενώ καταγράφεται σαφής αύξηση στα επίπεδα της ζήτησης. Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων
ενισχύεται σταδιακά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην άνοδο του συνολικού εξωτερικού εμπορίου ΤΠΕ και διαπιστώνονται μεγάλα περιθώρια ενίσχυσης
της συμμετοχής των προϊόντων ΤΠΕ στο
συνολικό εμπόριο.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της
IDC για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών
υπολογιστών κατά το τρίτο τρίμηνο του
2007, ο ρυθμός ανάπτυξης των 10 πρώτων εταιριών ανήλθε στο 39,1%. Μάλιστα ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης
φορητών υπολογιστών για τους οικιακούς καταναλωτές ανήλθε στο 47,9%.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”
για την περίοδο 2007 - 2013, στις άμε-

σες προτεραιότητες περιλαμβάνονται η
βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, καθώς και η βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ο ΣΕΠΕ
τονίζει, ότι ενώ ο κλάδος Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
Ελλάδα βρίσκεται σε δυναμική τροχιά
ανάπτυξης, η έλλειψη πολιτικής βούλησης παγιδεύει την εξέλιξή του.
Η έλλειψη κεντρικού συντονισμού δημιουργεί ατέρμονες συζητήσεις και αναπαράγει άγονες διαδικασίες, που αποδεικνύονται τροχοπέδη στη συνολικότερη
πρόοδο της οικονομίας. Με την πεποίθηση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
τη δυνατότητα να αναδειχθούν σε σημαντικούς παίκτες στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιο - ανατολικής Ευρώπης,
ο ΣΕΠΕ επισημαίνει τη σπουδαιότητα
ενίσχυσης των ΤΠΕ, ως κινητήριο δύναμη της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας. Ο ΣΕΠΕ παραμένοντας
σταθερός στις προτάσεις του, εισηγήθηκε την αναγκαιότητα σύστασης Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών. Η ίδρυση του εν λόγω
Υπουργείου θα αποφέρει σημαντικά
οφέλη στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας, που περιλαμβάνουν την
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και
των επενδύσεων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού, την ενίσχυση του ΑΕΠ, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και
την επιτάχυνση και την αποτελεσματική
υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής.
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