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ίναι κοινός τόπος πως η εξέλιξη της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην
Ελλάδα και η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στο δημόσιο τομέα είναι θέμα πολιτικής
βούλησης. Στο 30ο τεύχος του ΣΕΠΕnews
φιλοξενούνται άρθρα του Πρωθυπουργού κυρίου Κώστα Καραμανλή και του
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κυρίου Γιώργου Α. Παπανδρέου,
όπου αναλύουν τις θέσεις τους σχετικά
με την ανάπτυξη του κλάδου Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην
Ελλάδα, την επέκταση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και το ρόλο των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη
και διαφανή λειτουργία του κράτους.

E

D

I

T

O

R

I

A

L

E

D

I

T

O

R

I

A

L

E

D

I

T

O

R

I

A

L

E

D

I

T

O

R

I

A

L

E

D

I

T

O

Από τον πολιτικό λόγο
στην πολιτική βούληση

Στο άρθρο του ο κύριος Κώστας Καραμανλής, τονίζει πως “η ανάπτυξη της
χώρας συναρτάται άμεσα με την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις παραγωγικές και επιχειρηματικές δομές και στη
λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Ο κλάδος των επιχειρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αποτελεί το σημαντικότερο στρατηγικό εταίρο της κυβέρνησης για την υλοποίηση των φιλόδοξων
στόχων. Είναι αυτονόητη η σπουδαιότητα
που αποδίδει η κυβέρνηση στην ύπαρξη
ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχημάτων, με εγχώρια προστιθέμενη αξία, για
την προώθηση και την απορρόφηση τόσο
των δημόσιων δράσεων της «Ψηφιακής
Σύγκλισης» όσο και της γενικότερης ψηφιακής οικονομίας”.
Από την πλευρά του ο κύριος Γιώργος
Α. Παπανδρέου, προτείνει “η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να εξελιχθεί ως ένα σχέδιο το οποίο υλοποιείται σταδιακά αλλά
γρήγορα και αποτελεσματικά. Ένα σχέδιο
που βασίζεται στην αρχή ότι όλες οι διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης είναι
εξορισμού ανοικτές. Δηλαδή να επιτρέπεται η παρακολούθηση της πορείας τους
με τρόπο εύκολο, αυτόματο και όλα τα
στοιχεία να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.
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Είναι, πλέον, επιβεβλημένο να αναληφθούν
ουσιαστικές πρωτοβουλίες, διακομματικά, ώστε
να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ
όχι μόνο άμεσα ως ασπίδα αντιμετώπισης της
οικονομικής κρίσης αλλά και μακροπρόθεσμα
ως κλειδί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ταυτόχρονα
και ένα κάλεσμα στον ιδιωτικό τομέα στην
ελληνική αγορά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για να δραστηριοποιηθεί με στόχο την παραγωγική αξιοποίηση των μεγάλων έργων προς όφελος
των πολιτών και της ελληνικής οικονομίας. Η αποτελεσματική συμβολή όλων των
εταιριών πληροφορικής και των εργαζομένων του κλάδου είναι καθοριστική για την
επιτυχία των παρεμβάσεων μας”.
Ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα
εμφανίζει σθεναρή αντίσταση παρά τα
προβλήματα που δημιουργεί η διεθνής
ύφεση. Σύμφωνα με το δελτίο οικονομικής συγκυρίας του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
που ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο για
την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος αυξήθηκε
κατά 8,2 μονάδες και διαμορφώθηκε
κατά μέσο όρο στις 91,7 μονάδες (83,5
το πρώτο τρίμηνο). Παράλληλα, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις
Υπηρεσίες ΤΠΕ το β’ τρίμηνο του 2009
εμφανίζεται να καταγράφει άνοδο, για
πρώτη φορά μετά από ενάμιση χρόνο,
σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2009 και
διαμορφώνεται στις 98,2 μονάδες από
87,5 που ήταν το α’ τρίμηνο.

Είναι, πλέον, επιβεβλημένο να αναληφθούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες, διακομματικά, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ όχι μόνο άμεσα
ως ασπίδα αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης αλλά και μακροπρόθεσμα
ως κλειδί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να αντιμετωπίσει την πληροφορική
και τις τηλεπικοινωνίες ως σύμμαχο και
κομβικό πυλώνα της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Και εκεί ακριβώς έγκειται
η αναγκαιότητα δημιουργίας κεντρικού
συντονιστικού πόλου για τις νέες τεχνολογίες, που όπως έχει προτείνει ο ΣΕΠΕ,
θα διαχειρίζεται αλλά και θα συντονίζει
αποτελεσματικά την αξιοποίηση των δισεκατομμυρίων ευρώ που εισρέουν στη
χώρα μας για το σκοπό αυτό. Είναι πλέον
καιρός να περάσουμε από τον πολιτικό
λόγο στην πολιτική βούληση, που θα
επιτρέψει στις νέες τεχνολογίες να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στην
βελτίωση της ζωής των πολιτών.
Γιάννης Σύρρος

Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ

