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παρούσα οικονομική κρίση προκαλεί αβεβαιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και στην κοινωνία.
Κοινό αίσθημα, πλέον, αποτελεί η ανάγκη για εγρήγορση και άμεση αντίδραση
από πλευράς της πολιτείας. Σύμφωνα με
τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται, πως
δεν αρκούν τα μέτρα στήριξης των τραπεζών που έχουν δρομολογηθεί, καθώς
το κύμα των αναμενόμενων ωφελειών
που θα προκύψουν από το πακέτο των
28 δις δεν έχει φτάσει ούτε στις επιχειρήσεις, ούτε στους καταναλωτές, και κατά
συνέπεια, ούτε στην πραγματική οικονομία. Φυσικά, πέραν του επείγοντος
ζητήματος της αντιμετώπισης της παγκόσμιας κρίσης, η Ελλάδα έχει να επιλύσει
και πολλά άλλα επιμέρους, αλλά εξίσου σημαντικά θέματα, που αγγίζουν
εγγενείς αδυναμίες της λειτουργίας του
οικονομικού συστήματος και κοστίζουν
ακριβά σε όλους. Διαφθορά, γραφειοκρατία, δαιδαλώδεις νομικές και φορολογικές διαδικασίες, χαμηλή διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε βασικούς
τομείς του δημόσιου τομέα, συνιστούν
τα αιώνια εμπόδια κάθε αναπτυξιακής
πρωτοβουλίας στη χώρα μας.
Στο παρόν τεύχος του ΣΕΠΕnews δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και στο
ρόλο της τεχνολογίας για τη δημιουργία υγιούς αναπτυξιακού κλίματος στη
χώρα μας. Σύμφωνα με τους αναλυτές
της IDC, του ΕΙΤΟ και του Ελληνικού
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της
Πληροφορίας, ο κλάδος Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
παρά την οικονομική κρίση, για μία ακόμη χρονιά αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας αλλά και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής Βασίλης Ασημακόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού
Σχεδιασμού, η ψηφιακή στρατηγική της
χώρας έχει πιο ανθρωποκεντρική αντί-
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Ανάγκη λήψης μέτρων
για την αντιμετώπιση της κρίσης
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ληψη, με στόχο οι δράσεις της να φτάσουν στον τελικό χρήστη άμεσα και χωρίς πολλούς μεσάζοντες.
Δεδομένων των συνθηκών και, καθώς
οι επιχειρήσεις ΤΠΕ αποτελούν έναν από
τους σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης
της οικονομίας, ο ΣΕΠΕ ανέλαβε πρωτοβουλία παρέμβασης παραθέτοντας τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου σε υπόμνημα που
απέστειλε προς το Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
καθώς και επιστολή προς τον Πρόεδρο
της Κυβέρνησης κύριο Κώστα Καραμανλή, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κύριο Γιάννη Παπαθανασίου,
τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Κωστή
Χατζηδάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
κύριο Γιώργο Σουφλιά, τους Αρχηγούς
των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, καθώς και τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΣΕΠΕ, επισημαίνει τα σημαντικά ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες
οι επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες και καταθέτει τις προτάσεις του για λήψη μέτρων,
που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
των δυσκολιών που αποτελούν τροχοπέδη στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος των κινήσεων αυτών, είναι
από τη μία πλευρά να αναδείξουμε το
πραγματικό μέγεθος των δυσκολιών,
που έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση και από την άλλη να αφυπνιστεί
η πολιτεία, ώστε να προβεί σε ουσιαστικές παρεμβάσεις.
Στην παρέμβασή του ο ΣΕΠΕ, προτείνει
σειρά μέτρων που περιλαμβάνουν την
άμεση ενεργοποίηση των χρηματοδο-

τήσεων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
(ΤΕΜΠΜΕ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, την αποδοχή ως εγγύηση οποιασδήποτε μορφής γεγενημένων
απαιτήσεων και υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ελληνικού Δημοσίου και
των εποπτευομένων φορέων του, και τη
χρηματοδότηση της ένταξης των επιχειρήσεων στην αυτόματη περαίωση των
φορολογικών τους υποθέσεων.
Είναι, πλέον, επιβεβλημένο η Πολιτεία
να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες,
ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και
η ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ ως κλειδί
για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και τη στασιμότητα. Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν
βασικό πυλώνα όχι μόνο της οικονομίας, αλλά και της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. Το πάγιο αίτημα του ΣΕΠΕ
για τη δημιουργία συντονιστικού πόλου
για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών είναι σήμερα πιο επίκαιρο
από ποτέ. Πραγματικά, αναρωτιέται κανείς, γιατί αρκετά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χώρες από
τον υπόλοιπο κόσμο, πρόσφατο παράδειγμα το Αζερμπαϊτζάν, επιλέγουν να
“συντονίζουν” το ψηφιακό τους μέλλον
μέσω θεσμικού εκπροσώπου εντεταλμένου αποκλειστικά για θέματα τεχνολογίας, στις περισσότερες περιπτώσεις μέσω
του Υπουργού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ η Ελλάδα που
διαχειρίζεται πόρους δισεκατομμυρίων
ευρώ για αυτό το σκοπό, να μην μπαίνει
καν στη διαδικασία να το συζητήσει.
Γιάννης Σύρρος

Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ

