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Παρών, έτοιμος και ικανός ο κλάδος της 
τεχνολογίας για την ανάπτυξη της χώρας

Oι πρόσφατες εξελίξεις που θέτουν 
πλέον την Ελλάδα υπό την κηδε-

μονία της Ευρώπης, καθιστούν το ρόλο 
των νέων τεχνολογιών πιο κρίσιμο παρά 
ποτέ για την ανάπτυξη της χώρας αλλά 
και την πάταξη της διαφθοράς. Το γεγο-
νός ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες και η 
καινοτομία είναι η αιχμή του δόρατος για 
να ξεφύγουμε από την οικονομική κρίση 
αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς και σε 
αυτό το πλαίσιο δεν είναι τυχαίο ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένως υπο-
γραμμίζει τη σημασία των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
Σε ό,τι αφορά τα καθ’ υμάς, οι εκτιμή-
σεις της IDC δείχνουν ότι τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες του κλάδου ΤΠΕ, κατά την 
επόμενη πενταετία, αναμένεται να δώ-
σουν σημαντική ώθηση στην αγορά ερ-
γασίας, στην επιχειρηματικότητα και στην 
ανάπτυξη του συνόλου των κλάδων της 
ελληνικής οικονομίας. Ο κλάδος ΤΠΕ την 
περίοδο 2009 - 2013 αναμένεται να συμ-
βάλει στη δημιουργία σχεδόν 350 νέων 
επιχειρήσεων που, στην πλειοψηφία 
τους, θα είναι μικρές ιδιωτικές επιχειρή-
σεις και 10.000 νέων θέσεων εργασίας 
που απαιτούν υψηλά προσόντα. 
 
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορι-
κής & Επικοινωνιών Ελλάδας συνεχίζει 
με επιμονή να διεκδικεί και να αγωνίζεται 
για την ανάπτυξη και τη διείσδυση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών στη χώρα μας, δίνοντας φωνή 
στους προβληματισμούς και τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων - μελών του, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν το 95% του κύκλου 
εργασιών του κλάδου μας και παρέχουν 
εργασία σε 100.000 εργαζομένους. Μέ-
χρι σήμερα έχουν γίνει, ομολογουμέ-
νως, βήματα προόδου σε ορισμένους 
τομείς, μένει όμως ακόμα πολύς δρό-
μος να διαβούμε. Η ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση βρίσκεται ακόμα σε αρχικό 
στάδιο και η ανάπτυξη και ευρεία εφαρ-
μογή της, απαιτεί περισσότερα από την 
εγκατάσταση της απαραίτητης τεχνολο-

γικής υποδομής. Για να μπορούμε να 
λέμε ότι το κράτος μας ανταποκρίνεται 
στους μέσους όρους του διεθνούς ψηφι-
ακού παρόντος, πρέπει όλοι οι δημόσιοι 
οργανισμοί και τα στελέχη της δημόσι-
ας διοίκησης να είναι πλήρως εξοικει-
ωμένοι και ενταγμένοι στη φιλοσοφία 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τόσο 
σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και δια-
χείρισης. 

Επιπλέον, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αξιοποιούν καθημε-
ρινά τις Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών στις συναλλαγές τους 
με το κράτος. Και αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο όταν ψηφιακές υπηρεσίες, εφαρ-
μογές και  ευρυζωνικότητα είναι δεδο-
μένες υπηρεσίες σε κάθε σπίτι, σχολείο, 
χώρο εργασίας. Δεν είναι δυνατόν, στη 
σημερινή Ελλάδα να θεωρούμε ακόμα 
ως καινοτομία και “τεχνολογία του μέλ-
λοντος”, αυτό που είναι δεδομένο και 
“τεχνολογία του παρόντος” στις περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της επιχειρη-
ματικότητας στον κλάδο των ΤΠΕ, πρό-
σφατη μελέτη του Economist τονίζει πως 
τα ευρυζωνικά δίκτυα αποτελούν βασι-
κό παράγοντα για την ανταγωνιστικότη-
τα και οι επενδύσεις στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων είναι επιβεβλημένες μακρο-
πρόθεσμα. Οι χώρες, οι οποίες προσφέ-
ρουν ένα συνδυασμό πληροφορικής, 
επιχειρηματικότητας και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, πρόκειται να δημιουρ-

γήσουν ισχυρότερο ανθρώπινο δυναμι-
κό στον τομέα της πληροφορικής. Οι κυ-
βερνήσεις οφείλουν να ισορροπήσουν 
μεταξύ της υποστήριξης, η οποία ενθαρ-
ρύνει την ανάπτυξη του κλάδου της βι-
ομηχανίας και των επενδύσεων και της 
υποστήριξης, η οποία εισάγει αθέμιτες 
πρακτικές και προστατευτισμό, ο οποίος 
εξ ορισμού λειτουργεί ως τροχοπέδη της 
ανταγωνιστικότητας.

Στην Ελλάδα, ο ΣΕΠΕ τονίζει πως η πολι-
τεία οφείλει στην προσπάθειά της να κι-
νείται με βάση τη διασφάλιση του υγιούς 
ανταγωνισμού και την αποφυγή στρέ-
βλωσης της λειτουργίας της αγοράς, 
την αποφυγή απαξίωσης υφιστάμενων 
επενδύσεων, τη δημιουργία σταθερού 
και ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος για την προσέλκυση νέων επεν-
δύσεων, την υλοποίηση του κατάλλη-
λου θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου 
και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών 
στους πολίτες. Ο κλάδος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι 
παρών, έτοιμος και ικανός να στηρίξει 
κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της χώ-
ρας προσφέροντας αξιόπιστες, ασφα-
λείς και οικονομικά συμφέρουσες υπο-
δομές, προϊόντα και υπηρεσίες.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ
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O κλάδος ΤΠΕ την περίοδο 2009-2013

αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία 

σχεδόν 350 νέων επιχειρήσεων και 10.000

νέων θέσεων εργασίας




