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ε µια εποχή ριζικών αλλαγών και ευρύτερου επαναπροσδιορισµού των
προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης,
η επένδυση στις νέες τεχνολογίες και στην
καινοτοµία προσδιορίζεται ως στρατηγικός
στόχος για τη χώρα. Η Κοινωνία της Πληροφορίας, βασιζόµενη στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατευθύνει την παραδοσιακή οικονοµία σε µία νέα άυλη οικονοµία βασισµένη στη γνώση, δηµιουργώντας,
παράλληλα, νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη,
ευηµερία και ποιότητα ζωής. Με τη διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας συντε-

λείται µία διαδικασία απο-υλοποίησης της
οικονοµικής δραστηριότητας. Ο οικονοµικός πλούτος αρχίζει να στηρίζεται λιγότερο στην κατοχή υλικών στοιχείων (φυσικοί
πόροι, γη, µηχανήµατα) και περισσότερο
σε µη υλικούς παράγοντες, όπως η πληροφορία, η γνώση, η έρευνα. Οι διαδικασίες
της παραγωγής υλικών αγαθών τείνουν να
υποχωρήσουν απέναντι στις διαδικασίες
παραγωγής, επεξεργασίας και µετάδοσης
της πληροφορίας και άρα στις νέες οικονοµίες µετατίθεται προοδευτικά το κέντρο
βάρους για τη µετάδοση της πληροφορίας
και των επικοινωνιών.

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στην
αγορά τηλεπικοινωνιών πανευρωπαϊκά
µοιάζουν κοσµογονικές. Δεν είναι µόνο
το πλήθος των νέων συµφωνιών που δηµιουργούν την εντυπωσιακή κινητικότητα
στον κλάδο, αλλά κυρίως η ταχύτητα µε
την οποία υλοποιήθηκαν οι συµφωνίες
και η συµµετοχή νέων επενδυτικών σχηµάτων στην, παραδοσιακά, κυριαρχούµενη από τα άλλοτε κρατικά µονοπώλια
αγορά. Το τοπίο αλλάζει, οι νέες συνθήκες που διαµορφώνονται πιθανότατα
θα συνεχιστούν µε αµείωτη ένταση στο
εγγύς µέλλον και οι τεχνολογικές εξελίξεις θα καθορίζουν εφ’εξής τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις ακόµη και σε χρηµατοοικονοµικό ή
επενδυτικό επίπεδο.

σεις από ανάλογα σχήµατα και σε µεγάλο βαθµό αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία
τους. Πρόκειται για επένδυση σε εταιρίες
εντάσεως κεφαλαίου, τεχνολογίας αιχµής
µε εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές.
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Καινοτοµία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια,
στο διεθνές περιβάλλον
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Η µεγάλη “καινοτοµία” ήταν το έντονο
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ενδιαφέρον των private equity funds
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για τις τηλεπικοινωνίες
Η µεγάλη “καινοτοµία”, φυσικά, ήταν το
έντονο ενδιαφέρον των private equity
funds για τις τηλεπικοινωνίες. Ο κλάδος
προσφέρει ισχυρά κίνητρα για επενδύ-
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Στην Ελλάδα, προωθούµε ένα αναπτυξιακό πρότυπο απόλυτα προσαρµοσµένο
στις ανάγκες αυτής της νέας εποχής. Επιδιώκουµε να συνδυάσουµε αποτελεσµατικά
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα µε την κοινωνική συνοχή µιας χώρας. Αυτή η επιδίωξη
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. Στο µορφωµένο, καλλιεργηµένο και
υψηλών δεξιοτήτων ανθρώπινο δυναµικό.
2. Στην ανάπτυξη, διάχυση και αξιοποίηση της τεχνολογίας, της καινοτοµίας και
ευρύτερα της γνώσης.
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3. Στη διαµόρφωση µιας κουλτούρας καινοτοµίας που επιτρέπει τον πειραµατισµό,
τη νεωτερικότητα, την πολλαπλότητα των
προσεγγίσεων, τη δηµιουργία, την ανά

ληψη ρίσκων και την τόλµη παραγωγικής
εφαρµογής νέων ιδεών.
Με βάση στοιχεία που παρουσιάστηκαν
από το Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της
Πληροφορίας σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά του τοµέα Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο ΑΕΠ, προκύπτει ότι το 2006 ανήλθε σε 3,8%. Ωστόσο
το ποσοστό αυτό υστερεί σε σχέση µε την
υπόλοιπη Ε.Ε. που κυµαίνεται στο 6-8%.
Εκτιµάται ότι το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Σε ό,τι αφορά την
πορεία της ευρυζωνικότητας, σηµειώνεται ότι η ανάπτυξη της ευρυζωνικής διείσδυσης συνεχίζεται µε έντονους ρυθµούς
και η δυναµική της εγχώριας αγοράς συνδράµει σε ταχεία σύγκλιση µε την ΕΕ-25,
η οποία αναµένεται να επιτευχθεί µέχρι το
τέλος του 2010. Σύµφωνα µε τα τελευταία
στοιχεία του Παρατηρητηρίου η διείσδυση
της ευρυζωνικότητας στο τέλος του Αυγούστου 2007 ανήλθε στο 7,5%.
Οι εντυπωσιακές αλλαγές στο χώρο των
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, έφεραν µε

το “διαβατήριο” της Ελλάδας

ιδιαίτερη έµφαση στο προσκήνιο την ενδυνάµωση της σχέσης των νέων τεχνολογιών και την εφαρµογή τους στην αγορά,
κυρίως, µε την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας µε
εµπορεύσιµα αποτελέσµατα.

Καινοτοµία
Με τη δηµιουργία του Κέντρου Καινοτοµίας Μικροηλεκτρονικής και µε αφορµή
τη συµπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του Cluster µικροηλεκτρονικής, ενός
σηµαντικού ελληνικού επιτεύγµατος που
µας φέρνει στην “καρδιά” των πιο προωθηµένων και σύγχρονων αναζητήσεων
για τη σύζευξη της έρευνας, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας, αποδεικνύεται στην πράξη ότι µπορεί να ενωθεί
η έρευνα µε την παραγωγή και να γίνουν
θαύµατα. Είναι εµφανές ότι η πρόκληση
για την πατρίδα µας είναι σαφής και δεδοµένη: Επιτυχής τοποθέτηση µέσα στο
νέο διεθνές απαιτητικό περιβάλλον µέσα
από το δυναµικό τρίπτυχο “Καινοτοµία Ποιότητα - Εξωστρέφεια”.
Oι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το
Υπουργείο Ανάπτυξης δηµιουργούν τις
προϋποθέσεις για την καλλιέργεια ενός
“εύκρατου κλίµατος” για την ανάπτυξη καινοτοµιών, σε εκείνους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, οι οποίοι εµφανίζουν χαρακτηριστικά ικανά να
δηµιουργήσουν προϋποθέσεις ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε διεθνές
επίπεδο. Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών
Corallia -όπως είναι πλέον η διακριτική
της ονοµασία- είναι µια πρωτοποριακή
δηµιουργική εστία για την καινοτόµο ελληνική επιχειρηµατικότητα.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει και
επενδύει ενεργά στον τοµέα των νέων τεχνολογιών και την εφαρµογή τους στην
αγορά κυρίως όταν ενθαρρύνουµε την
Iανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008

Oι πρωτοβουλίες του
Υπουργείου Ανάπτυξης
δηµιουργούν
τις προϋποθέσεις
για την καλλιέργεια
“εύκρατου κλίµατος”
για την ανάπτυξη
καινοτοµιών

ανάπτυξη της ελληνικής έρευνας και τεχνολογίας µε απτά αποτελέσµατα. Ειδικά
για το διάστηµα 2008-2010, προωθεί την
υλοποίηση περαιτέρω σηµαντικών πρωτοβουλιών όπως :
• Προγράµµατα - παρεµβάσεις για εκτέλεση Έρευνας & Ανάπτυξης αιχµής µέσω της
συνεργασίας της Ελληνικής Βιοµηχανίας,
Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων
και στήριξη νεοϊδρυθεισών καινοτόµων
επιχειρήσεων σε εστιασµένες θεµατικές
περιοχές, αρχής γενοµένης µε τη Μικροηλεκτρονική, και στο εγγύς µέλλον σε άλλες τεχνολογικές προτεραιότητες όπως οι
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής µε έµφαση στον
Πολιτισµό, και τη Βιοτεχνολογία.
• Σύµπραξη των καινοτοµικών clusters
σε Αθήνα και Πάτρα, µε την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης,
και σταδιακή δικτύωση µε Βιοµηχανία και
Πανεπιστήµια τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα όσο και µε διεθνή τεχνολογικά πάρκα,
όπως το Daedeok Innopolis (Κορέα),
Matimop (Ισραήλ), και Hsin-Chu (Κίνα).
• Σηµαντικές ενέργειες για τον επαναπατρισµό των ταλαντούχων Ελλήνων

επιστηµόνων και µάνατζερ και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων από ΗΠΑ
και ΕΕ, ιδιαίτερα µέσω σύµπραξης µε
Ελληνικά κεφάλαια και επιχειρήσεις τεχνολογίας ελληνικών συµφερόντων µε
έδρα στην αλλοδαπή.
Οι τεχνολογικές αλλαγές, οι αναδιαρθρώσεις που παρατηρούνται σε ολόκληρους
τοµείς της παραδοσιακής οικονοµίας, η
παράλληλη ανάπτυξη της “άυλης οικονοµίας” και η δηµιουργία νέων αναγκών
στις επιχειρήσεις της νέας οικονοµίας, η
ραγδαία αύξηση της πληροφόρησης και
η παγκοσµιοποίηση, µεταβάλλουν τις
ανάγκες των αγορών εργασίας και την
ίδια τη φύση της απασχόλησης. Ταυτόχρονα, διαφοροποιούν τις γνώσεις, τις
ικανότητες και τις επαγγελµατικές δεξιότητες των επαγγελµάτων και των ειδικοτήτων που λειτουργούν στο πλαίσιό τους.
Απαιτείται η συνέργεια όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε έναν εκτεταµένο και
συνεχή κοινωνικό διάλογο για τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, ο
οποίος θα πρέπει, κυρίως, να εστιάσει
στην δια βίου µάθηση και στη διαδικασία
αναγνώρισης και του µεταβιβάσιµου των
προσόντων (π.χ. κοινωνικές δεξιότητες,
δεξιότητες συµπεριφοράς, κ.λπ.).
Επίσης, θέµατα όπως η νέα οργάνωση της
εργασίας µε τη χρήση της τηλεργασίας,
η εισαγωγή ευρύτερων καινοτοµιών που
είναι καθοριστικές για την προσαρµογή
στις νέες τεχνολογίες είναι άµεσες προτεραιότητές µας. H ενθάρρυνση της έρευνας και της τεχνολογίας µε αποτελέσµατα
για την αγορά, όπως στο παράδειγµα των
clusters, αποτελούν λαµπρά παραδείγµατα δηµιουργικότητας και επιχειρηµατικής δυναµικής που θα στηρίξουµε και
θα αναπτύξουµε περαιτέρω.
Ο κ. Χρήστος Φώλιας είναι Υπουργός Ανάπτυξης
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