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ε δυναμική τροχιά βρίσκεται ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, παρά την ύφεση της διεθνούς αλλά και της εσωτερικής αγοράς
σύμφωνα με στοιχεία διεθνών αναγνωρισμένων οργανισμών που μελετούν τις
διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τομέα
των νέων τεχνολογιών.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία
του European Information Technology
Observatory (ΕΙΤΟ) που φιλοξενούνται
στο ΣΕΠΕnews, η αξία της ελληνικής αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
το 2008 θα φτάσει τα €10,7 δις και το
2009 τα €10,9 δις σημειώνοντας αύξηση
3,5% και 2,4% αντίστοιχα. Στην παρούσα
φάση, την κούρσα ανόδου στην πληροφορική οδηγούν τα προϊόντα λογισμικού
και στις τηλεπικοινωνίες οι υπηρεσίες Διαδικτύου. Σύμφωνα με τους μελετητές
του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για
την Πληροφορική, το 2008 και το 2009
οι υπηρεσίες λογισμικού αναμένεται να
τρέξουν με ρυθμό ανόδου 4,4% και 5,1%
αντίστοιχα. Στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών η πρόσβαση και οι υπηρεσίες στο
Διαδίκτυο εκτιμάται ότι θα εμφανίσουν
άνοδο κατά 46,8% και 20,1% κατά το
2008 και το 2009 αντίστοιχα. Ικανοποιητικό γύρισμα και άνοδο κατά 4% αναμένεται για τον τομέα ασύρματων υποδομών. Επίσης η συνδρομητική τηλεόραση
επίσης εμφανίζεται ανοδική κατά 13,8%
το 2008 και 9,7% το 2009.
Παράλληλα, σύμφωνα με την IDC στο
19,4% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς των σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2008. Συνολικά πωλήθηκαν 234.740 τεμάχια σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών έναντι 196.575 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
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Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών κινητήριος δύναμη της οικονομίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα
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Ο ΣΕΠΕ ενισχύει
τη δράση του
και προχώρησε
ήδη στη σύσταση
ειδικών ομάδων
με στόχο να
προωθηθούν
οι θέσεις του κλάδου
Ιδιαίτερα δυναμική εμφανίζεται η δυναμική της αγοράς των φορητών υπολογιστών. Οι πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου ξεπέρασαν μάλιστα κατά πολύ
τις εκτιμήσεις των αναλυτών της IDC,
σύμφωνα με τις οποίες αναμενόταν να
πωληθούν 100.000 τεμάχια. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2008 πωλήθηκαν
131.484 τεμάχια έναντι 89.316 τεμαχίων το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και
έναντι 130.444 τεμαχίων το πρώτο τρίμηνο του 2008.
Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην πολυαναμενόμενη ενεργοποίηση της πολιτικής βούλησης για την ενίσχυση των
νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, αξιοσημείωτο είναι το μήνυμα που δίνει σε
συνέντευξη του, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κύριος Γιάννης Παπαθανασίου σχετικά με τον κλάδο των
νέων τεχνολογιών και το ΕΣΠΑ 2007 2013. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανασίου, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και η εφαρμογή της σε όλο το εύρος της
δημόσιας διοίκησης αποτελεί ένα από
τα βασικότερα εργαλεία για την καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς.

Η επένδυση στην Κοινωνία της Γνώσης και την Καινοτομία αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό και
οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες θα
απορροφήσουν μεγάλο μέρος των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.
Είναι φανερό πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναδειχθούν
σε σημαντικούς παίκτες των αγορών της
Νοτιανατολικής Ευρώπης και στο πλαίσιο
αυτό ο ΣΕΠΕ θα συνεχίσει να επισημαίνει
τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αποτελούν κινητήριο δύναμη
της ανταγωνιστικότητας και της προόδου
κάθε σύγχρονης οικονομίας. Ο ΣΕΠΕ ενισχύει τη δράση του και ήδη προχώρησε στη σύσταση ειδικών ομάδων για την
προώθηση των θέσεων του κλάδου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ομάδες για
την ψηφιακή στρατηγική i2010, τα πνευματικά δικαιώματα, την ανακύκλωση, τις
συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη φορολογική μεταρρύθμιση, τη
δημιουργία μητρώου του κλάδου, την
ανάπτυξη στις 13 περιφέρειες της χώρας,
την ενίσχυση της επικοινωνίας των μελών
του ΣΕΠΕ και γενικότερα των επιχειρήσεων του κλάδου μέσω του portal www.
sepe.gr αλλά και την επίλυση Διαφορών.
Ειδικά με την πρωτοβουλία του αυτή ο
ΣΕΠΕ προσδοκά να προσφέρει, τόσο στα
μέλη όσο και στα μη μέλη του Συνδέσμου, τη δυνατότητα να επιταχυνθεί και
να βελτιωθεί η διαδικασία επίλυσης των
διαφορών, χωρίς πλέον προσφυγή στα
Δικαστήρια, αξιοποιώντας παράλληλα
το κύρος και την αναγνώριση του ΣΕΠΕ
στον κλάδο ΤΠΕ.
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