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Προτείνουμε τη σύσταση Υπουργείου 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
για μια ανταγωνιστική εθνική οικονομία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης 
που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή, το χάσμα μεταξύ των μελών - 
κρατών με τις υψηλότερες και τις χαμη-
λότερες 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 πρό-
σφατες προσπάθειες. Με ποσοστό ευ-
ρυζωνικής διείσδυσης 6,6% η Ελλάδα, 
κατατάσσεται πολύ κοντά στις δυο τε-
λευταίες από άποψη επιδόσεων χώρες, 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

O ΣΕΠΕ επισημαίνει 

τη σπουδαιότητα 

ενίσχυσης των ΤΠΕ, ως 

κινητήριο δύναμη της 

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 ευρυζω-
νικών συνδέσεων και ανήγγειλε, ότι θα 
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις του κανονι-
στικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες 
που υπάρχουν στις 27 χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, με προτάσεις που θα δη-
μοσιευθούν το Νοέμβριο του 2007. 

Στο τεύχος 23 του ΣΕΠΕnews, ο κύριος 
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Μετα-
φορών και Επικοινωνιών, παρουσιάζει 
τις απόψεις του σχετικά με την ανάπτυ-
ξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

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, παρου-
σιάζει την πρόσφατη μελέτη για τον κλά-
δο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, που πραγματοποιήθηκε με 
την υποστήριξη του ΣΕΠΕ. Σύμφωνα με 
τη μελέτη για την εξέλιξη της ευρυζωνι-
κότητας, σε δυόμισι χρόνια από σήμερα 
περίπου 1.400.000 νοικοκυριά θα δια-
θέτουν ευρυζωνική σύνδεση, περίπου 
700.000 νοικοκυριά θα χρησιμοποιούν 
το Διαδίκτυο περισσότερο από 1 ώρα 
την εβδομάδα, ενώ υπολογίζεται ότι πε-
ρίπου 235.000 νοικοκυριά θα πραγμα-
τοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Οι επενδύσεις στον κλάδο εμφανίζουν 
ανοδικές τάσεις και η αισιοδοξία των επι-
χειρήσεων αναφορικά με τις προοπτικές 
τους έχει ενισχυθεί. Παρατηρείται αύξη-
ση στους δείκτες επιχειρηματικών προσ-
δοκιών στη βιομηχανία και στο λιανικό 
εμπόριο, ενώ καταγράφεται σαφής αύ-
ξηση στα επίπεδα της ζήτησης. Η εξω-
στρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων 
ενισχύεται σταδιακά, γεγονός που αντι-
κατοπτρίζεται στην άνοδο του συνολι-
κού εξωτερικού εμπορίου ΤΠΕ και διαπι-
στώνονται 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 πρώ-
των εταιριών ανήλθε στο 39,1%. Μά-
λιστα ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης 
φορητών υπολογιστών για τους οικια-
κούς καταναλωτές ανήλθε στο 47,9%. 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” 
για την περίοδο 2007 - 2013, στις άμε-

σες προτεραιότητες περιλαμβάνονται η 

βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιο-

ποίηση 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 βούλη-

σης παγιδεύει την εξέλιξή του.

Η έλλειψη κεντρικού συντονισμού δημι-

ουργεί ατέρμονες συζητήσεις και αναπα-

ράγει άγονες διαδικασίες, που αποδει-

κνύονται τροχοπέδη στη συνολικότερη 

πρόοδο της οικονομίας. Με την πεποί-

θηση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 

τη δυνατότητα να αναδειχθούν σε ση-

μαντικούς παίκτες στην ευρύτερη περι-

οχή της Νοτιο - ανατολικής Ευρώπης, 

ο ΣΕΠΕ επισημαίνει τη σπουδαιότητα 

ενίσχυσης των ΤΠΕ, ως κινητήριο δύ-

ναμη της ανταγωνιστικότητας της εθνι-

κής οικονομίας. Ο ΣΕΠΕ παραμένοντας 

σταθερός στις προτάσεις του, εισηγήθη-

κε την αναγκαιότητα σύστασης Υπουρ-

γείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. Η ίδρυση του εν λόγω 

Υπουργείου θα αποφέρει σημαντικά 

οφέλη στην κοινωνία και στην οικονο-

μία της χώρας, που περιλαμβάνουν την 

ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 

των επενδύσεων, τη βελτίωση της απο-

τελεσματικότητας του κρατικού μηχανι-

σμού, την ενίσχυση του ΑΕΠ, τη δημι-

ουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και 

την επιτάχυνση και την αποτελεσματική 

υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Γιάννης Σύρρος

Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
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