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Tα χρονικά περιθώρια στενεύουν

Tην ώρα που η οικονομική κρίση πλήτ-
τει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και 
πολίτες αναζητούν μέσα και τρόπους, 
προκειμένου να καταφέρουν να βγουν 
με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από 
τη δυσμενή συγκηρία. Και μπορεί μέχρι 
στιγμής να φαίνεται πως οι κλυδωνισμοί 
που προκαλούνται είναι ανεκτοί, ωστό-
σο, διάχυτη είναι η αίσθηση πως οι αντι-
δράσεις είναι σπασμωδικές και ρηχές.
Παρόλα αυτά, ο κλάδος των Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
δίνει θετικά μηνύματα και μπορεί να δώ-
σει πιο βαθιές και ουσιαστικές λύσεις στα 
προβλήματα που δημιουργεί η κρίση, 
αλλά και να αντιμετωπίσει τα αίτιά της.

Ο ΣΕΠΕ έχει χαρακτηρίσει ανησυχητική, 
αν όχι επικίνδυνη για την ευρύτερη ανα-
πτυξιακή πορεία της οικονομίας τη στά-
ση που τηρεί η σημερινή κυβέρνηση (και 
που δυστυχώς διαχρονικά τηρούσαν και 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις) απέναντι 
στο πάγιο αίτημα του κλάδου των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) για την προώθηση των αναγκαίων 
έργων υποδομής και τη στήριξη των δρά-
σεων εκείνων που θα επιτρέψουν την αύ-
ξηση της διείσδυσης των ΤΠΕ στη χώρα 
μας. Η υπόσχεση για την ουσιαστική ενί-
σχυση του κλάδου Τεχνολογικών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών από πλευ-
ράς της Πολιτείας και την επιτάχυνση των 
δράσεων της Ψηφιακής Στρατηγικής, που 
συνόδευαν την έναρξη του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 
έχει μείνει στα χαρτιά.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται πολύ μεγά-
λη καθυστέρηση πληρωμών σε έργα 
και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί. Με 
επιστολή του ΣΕΠΕ προς την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομιών, αλλά και πλειάδα δημοσι-
ευμάτων του τύπου οι καθυστερήσεις 
αυτές έχουν επισημανθεί. 

Όλα αυτά δυναμιτίζουν ότι έχει δημι-
ουργηθεί μέχρι τώρα και εμποδίζουν 
την προοπτική βελτίωσης και ανάπτυ-
ξης, ειδικά τώρα που οι συνθήκες είναι 
ακόμη πιο δύσκολες. Η ολιγωρία της 
Πολιτείας, όμως, δημιουργεί σημαντι-
κές δυσλειτουργίες με αποτέλεσμα τη 
συντήρηση της νοοτροπίας του κρατι-
σμού και της γραφειοκρατίας στο δη-
μόσιο τομέα. Στοιχεία που δημιουργούν 
πρόσφορο έδαφος για άνθηση της δια-
φθοράς και της αδιαφάνειας.

Η τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει την οι-
κονομία σε έξοδο από το τούνελ. Δεν εί-
ναι τυχαίες οι διαπιστώσεις του European 
Information Technology Observatory, 
πως ο κλάδος αντιστέκεται σθεναρά ένα-
ντι της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. 
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις ο 
κύκλος εργασιών της πληροφορικής για 
τo 2008 θα αυξηθεί διεθνώς κατά 5,2%, 
φτάνοντας τα €963,5 δις. Για το 2009 
εκτιμάται ότι η αύξηση του κλάδου θα 
φτάσει το 5,6%. Στην Ελλάδα σύμφωνα 
με την IDC, η συνολική αγορά των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών (H/Y) στην Ελ-
λάδα συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς 
πάνω από 20% σε σχέση με πέρυσι. 
Η αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο του 
2008 έφτασε το 24,7%, είναι μεγαλύτε-
ρη της αναμενόμενης και σημειώνεται 
λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της αγο-
ράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογι-
στών που ξεπερνάει το 66%. 

Οι ελπίδες όλων μας στρέφονται στη 
νέα γενιά. Σύμφωνα με το Παρατηρητή-
ριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 
κοντά στις νέες τεχνολογίες βρίσκονται 
τα παιδιά της ηλικιακής ομάδας 10-15 
ετών, σύμφωνα με έρευνα που εκπο-
νήθηκε στην Αττική. Ειδικότερα, διαπι-
στώνεται υψηλή διείσδυση και εντατική 
χρήση στους Η/Υ, καθώς και στο Διαδι-
κτύο κατά πολύ υψηλότερο στα παιδιά 
σε σχέση με τους ενήλικες. 

Σε αυτό το θέμα, ο Υπουργός Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κύριος Ευ-
ριπίδης Στυλιανίδης, επισημαίνει σε συ-
νέντευξη του στο ΣΕΠΕnews, πως “στό-
χος είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης 
μέσω των νέων τεχνολογιών με την κοι-
νωνία και την αγορά”. Από την πλευρά 
του ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύ-
θυνος για θέματα ανάπτυξης, κύριος 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, τονίζει πως “η 
εποχή της εύκολης ανάπτυξης με την 
εκτεταμένη μαύρη οικονομία την υπέρ-
μετρη αξιοποίηση ευκαιριακών παραγό-
ντων και το ξεζούμισμα παραδοσιακών, 
χαμηλής προστιθέμενης αξίας αναπτυ-
ξιακών παραγόντων, όπως η έντονη οι-
κοδομική δραστηριότητα και ο χαμηλής 
ποιότητας τουρισμός, τελείωσε”. 

Η ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών 
που θα οδηγήσουν σε κοινή και συντο-
νισμένη δράση κρίνεται κάτι παραπάνω 
από αναγκαία, τη στιγμή μάλιστα που 
οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και τα χρο-
νικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα. 
Η Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ με κε-
ντρικό συντονισμό, σαφείς δεσμεύσεις, 
αποφυγή διασποράς αρμοδιοτήτων και 
ευθυνών και συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα δράσεων θα συμβάλει καθο-
ριστικά στην επίτευξη των στόχων που 
θέτουμε όλοι μας για διεύρυνση της τε-
χνολογικής σύγκλισης. Για να κερδίσου-
με το κρίσιμο στοίχημα της Ψηφιακής 
Σύγκλισης, ώστε να αποτελεί καθημε-
ρινή πραγματικότητα στο εγγύς μέλλον, 
χρειάζεται η συναίνεση όλων των κομ-
μάτων και η δέσμευση όλων των μερών. 
Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι; 

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ
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