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ο ξεκίνημα κάθε νέας χρονιάς αποτελεί μια καλή αφορμή για αναδρομή
στα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε και παράλληλα δίνει την ευκαιρία να
επαναδιατυπωθούν οι ευχές για πρόοδο
και ανάπτυξη. Σε ότι αφορά το ψηφιακό
μέλλον της χώρας, φέτος ήρθε η ώρα
για δράση και υλοποίηση, χωρίς πολλά
λόγια, διαρκή σχέδια και αόριστες διατυπώσεις. Το 2008 χαρακτηρίζεται από
τη συγκυρία της ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ
και την έναρξη του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013.
Και για τα δύο θέματα ο ρόλος του ΣΕΠΕ
είναι κομβικός. Ο ΣΕΠΕ, όπως και στο παρελθόν, έχει συμβάλλει με προτάσεις και
θέσεις, τόσο για την αναθεώρηση του Γ΄
ΚΠΣ, όσο και σε ότι αφορά την εξειδίκευση των αντίστοιχων επιχειρησιακών
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Το 2008 είναι μια χρονιά που ατενίζουμε με αισιοδοξία καθώς πιστεύουμε στις
προοπτικές του κλάδου. Οι επιχειρήσεις
- μέλη μας, στην πλειονότητά τους ήδη
υλοποιούν το φιλόδοξο όραμα να επεκτείνουν τα όρια του ανταγωνισμού και
εκτός της Ελλάδας. Το 2007 τέθηκαν οι
βάσεις με την επενδυτική δραστηριότητα
και τις εξαγορές που σημειώθηκαν στον
χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η υλοποίηση
των σχεδίων αυτών, η αναδιάρθρωση
πολλών μονάδων και οι επενδύσεις από
τον ιδιωτικό τομέα, σε συνδυασμό με την
υλοποίηση έργων του δημοσίου τομέα,
δημιουργούν ευοίωνες προοπτικές για
την αγορά. Βασικό αίτημα του κλάδου
μας και των 400 επιχειρήσεων ΤΠΕ που
εκπροσωπεί ο ΣΕΠΕ, είναι η ουσιαστική στήριξη της ψηφιακής ανάπτυξης της
χώρας και ο κεντρικός συντονισμός των
δράσεων που αναπτύσσουν οι κυβερνητικοί φορείς προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε, ότι η Πολιτεία πρέπει
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επιτέλους να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα τα συμπεράσματα και τις διαπιστώσεις των ερευνών που έχουν δημοσιεύσει διεθνείς φορείς και οργανισμοί, και
που καταδεικνύουν ότι η ενίσχυση των
Δημοσίων δαπανών για τις ΤΠΕ αποτελεί
μονόδρομο για την ανάπτυξη της χώρας.
Μονόδρομο που υποχρεωτικά δείχνει
την αναγκαιότητα δημιουργίας ισχυρών
κινήτρων για την προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
αύξηση των δαπανών για έρευνα, ισχυρό όσο και ξεκάθαρο νομικό καθεστώς
και φυσικά καλλιέργεια ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος που προωθεί τον
υγιή ανταγωνισμό.
Στο τρέχον τεύχος του ΣΕΠΕnews φιλοξενούνται οι απόψεις κορυφαίων στελεχών του κλάδου. Σε γενικές γραμμές, οι
απόψεις συγκλίνουν ως προς την αισιοδοξία για την πορεία του κλάδου αλλά
και συνομολογούν την ανησυχία έναντι
των υποχρεώσεων που έχει η Πολιτεία
προκειμένου να καλυφθεί το χάσμα που
χωρίζει τη χώρα μας από την υπόλοιπη
Ευρώπη. Για μία ακόμη φορά, το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας τονίζει πως οι προοπτικές ανάπτυξης
του τομέα ΤΠΕ κατά την επόμενη διετία
διαγράφονται θετικές και έχουν ενισχυθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια,
ενώ για την τρέχουσα οικονομική χρήση
εκτιμάται ότι ο κλάδος θα εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 7%.
Οι ευκαιρίες ανάπτυξης για τον κλάδο
εστιάζονται κατά κύριο λόγο στην επέκταση στις αγορές του εξωτερικού, στους
νέους χρηματοδοτικούς πόρους, στη σύγκλιση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αλλά και στο αυξημένο
επενδυτικό ενδιαφέρον από funds του
εξωτερικού. Όπως φαίνεται και από τις
έρευνες για τη διείσδυση του Internet,
που φιλοξενούνται σ’ αυτό το τεύχος,

υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ανάπτυξη στην ελληνική αγορά. Οι νέοι διψούν για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, τις έχουν υιοθετήσει σε
ποσοστό σχεδόν 100% και περιμένουν
τις νέες κινήσεις από τις εταιρίες και την
Πολιτεία για ενίσχυση των υπηρεσιών και
του ψηφιακού γίγνεσθαι εν γένει.
O κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου,
επισημαίνει ότι “πρέπει να ξεφύγουμε
από τη λογική της απλής απορρόφησης
και να μπούμε στη λογική της αποτελεσματικής αξιοποίησης. Και να τολμήσουμε νέες κατευθύνσεις: συγκέντρωση
των σημερινών διάσπαρτων κυβερνητικών αρμοδιοτήτων για τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε ένα
Υπουργείο”. Σύμφωνα με το διεθνούς
κύρους καθηγητή κύριο Δημήτρη Νανόπουλο, του οποίου συνέντευξη έχουμε
τη χαρά να φιλοξενούμε, “είναι κρίμα να
διαθέτουμε την πρώτη ύλη, δηλαδή το
μυαλό, και εμείς να τρωγόμαστε μεταξύ
μας. Είναι μεγάλο κρίμα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για βελτίωση, μεταξύ
των άλλων, με το νέο νόμο πλαίσιο για
την Έρευνα και την Τεχνολογία”.
Ο ΣΕΠΕ πιστεύει ακράδαντα, ότι είμαστε
σε θέση να ανταποκριθούμε στη σημαντική αυτή πρόκληση με την ελπίδα - και
την προϋπόθεση -, ότι προτάσεις μας για
κεντρικό συντονισμό του εθνικού ψηφιακού μέλλοντος, όπως αυτό μπορεί να
καταστεί εφικτό μέσα από τη δημιουργία
Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών επιτέλους θα εισακουστούν.
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