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Ισχυρή η παρουσία του κλάδου Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την έξοδο 
από την κρίση

Ως μία από τις πλέον αρνητικές περι-
όδους καταγράφηκε στην ιστορία το 

τέταρτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 
του 2009 για τις εισηγμένες εταιρείες στο 
ΧΑ. Όπως επισημαίνει στην ανάλυσή της 
η ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, η οποία παρουσι-
άζεται στο ΣΕΠΕnews, “η ουρά των ζημι-
ογόνων εταιρειών δεν φαίνεται να έχει τέ-
λος και η προσέγγιση της ισορροπίας στο 
50% του συνόλου είναι μια ένδειξη σταδι-
ακής προσβολής ακόμα και παραδοσιακά 
υγιών εταιρειών ή κλάδων. Παρ’ όλα αυτά 
ο κλάδος της πληροφορικής και των τη-
λεπικοινωνιών εμφάνισαν ικανοποιητικές 
επιδόσεις, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη 
αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας. Δεδο-
μένου ότι η παγκόσμια οικονομία αρχίζει να 
ανακάμπτει από τις χειρότερες οικονομικές 
κρίσεις εδώ και δεκαετίες, ο κλάδος των 
νέων τεχνολογιών είναι αναγκασμένος να 
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη 
μιας ανανεωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης. 
Οι ΤΠΕ θα συνεχίσουν να εκσυγχρονίζουν 
τις οικονομίες και τις κοινωνίες, να βελτιώ-
νουν τις συνθήκες διαβίωσης και να δίνουν 
ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για 
πάγια θέση του διεθνούς δικτύου των εται-
ρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
μεταξύ των οποίων και των ελληνικών”.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη αναζητεί 
τρόπους ενίσχυσης των ψηφιακών δε-
ξιοτήτων των εργαζομένων και των πο-
λιτών της, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της ψηφιακής οικονομίας και να 
ενισχυθεί η απασχόληση μέσω της δη-
μιουργίας νέων επιχειρήσεων. Η Σουηδία 
πήρε τη σκυτάλη από τη Δανία, ως η πιο 
ψηφιακά προηγμένη οικονομία του πλα-
νήτη, σύμφωνα με το Global Information 
Technology Report 2009 - 2010 και τον 
πίνακα των 10 προηγμένων τεχνολογι-
κά οικονομιών του κόσμου με βάση τα 
στοιχεία του World Economic Forum. Συ-
νολικά ο πίνακας περιλαμβάνει 133 χώ-

ρες που αντιπροσωπεύουν το 98% του 
παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος. Σε 
αυτή τη λίστα η Ελλάδα βρίσκεται στην 
56η θέση. Σύμφωνα με τους αναλυτές 
του World Economy Forum, παίρνουμε 
ικανοποιητικό βαθμό όσον αφορά τις επι-
δόσεις της χώρας στον τομέα των τηλε-
πικοινωνιών. Από την άλλη πλευρά, η 
Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις 
όσον αφορά τις συνθήκες δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων, το νομικό πλαίσιο της 
ψηφιακής οικονομίας, τη διασύνδεση του 
Internet στα σχολεία, τις δαπάνες για και-
νοτομία, τις δαπάνες των επιχειρήσεων σε 
έρευνα και τεχνολογία, την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, την πολυνομία, αλλά και 
την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, καθώς και τη σχέση πανεπιστημί-
ων και αγοράς εργασίας. 

Στο τεύχος 33 του ΣΕΠΕnews φιλοξενού-
νται οι απόψεις του Γενικού Γραμματέα Επι-
κοινωνιών, κ.  Σωκράτη Κάτσικα, του Ειδι-
κού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, κ. 
Αντώνη Μαρκόπουλου, και του Ειδικού 
Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 
Εθνικού Τυπογραφείου, κ. Στέφανου Γκρί-
τζαλη. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ο 
κ. Κάτσικας επισημαίνει πως “Στόχος είναι 
να καταστεί η ευρυζωνικότητα καθολική υπη-
ρεσία. Το δίκτυο οπτικών ινών θα ενισχύσει 
την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και 
την ανοιχτή σε όλους οικονομική ανάπτυξη”. 
Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο, “Έχου-
με μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσουμε, 
μέσω του ΕΣΠΑ, τις Τεχνολογίες Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών προκειμένου να αλ-
λάξουμε τον προσανατολισμό της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας”. Από την πλευρά του 
ο κ. Γκρίτζαλης τονίζει πως “Στόχος της ειδι-
κής γραμματείας είναι το άμεσο άνοιγμα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική 
Μεταρρύθμιση, η αναθεώρηση θεματικών 
προτεραιοτήτων του και προσθήκη επιλεγ-
μένων νέων δράσεων”. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ευρώπη ετοι-

μάζεται να αντιμετωπίσει τις νέες τεχνο-

λογικές προκλήσεις αξιοποιώντας όσο 

το δυνατόν καλύτερα τις μέχρι τώρα επι-

δόσεις της στον τομέα της πληροφορικής 

και των τηλεπικοινωνιών. Η Ευρώπη είναι 

παγκόσμιος ηγέτης στην πρόσβαση και 

τη χρήση της τεχνολογίας. Σήμερα, η ευ-

ρωπαϊκή αγορά η οποία συγκεντρώνει το 

10% του παγκόσμιου πληθυσμού, κατέ-

χει το 18% των χρηστών κινητών τηλεφώ-

νων παγκοσμίως, το 21% των σταθερών 

τηλεφωνικών γραμμών και το 22% των 

χρηστών του Internet. Η πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών χωρών έχει ξεπεράσει το 

100% σε συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας 

με περίπου δύο στους τρεις Ευρωπαίους 

να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. 

Ένας νέος κόσμος είναι ήδη σε εξέλιξη 

και σε αυτό το πλαίσιο τίθεται το ερώτη-

μα εάν η Ελλάδα μπορεί να ανταποκρι-

θεί αποτελεσματικά για να διεκδικήσει 

όχι απλώς καλύτερες επιδόσεις, αλλά μια 

ανταγωνιστικά βιώσιμη θέση στο παγκό-

σμιο ψηφιακό γίγνεσθαι. 

Απαντήσεις σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα 

προτίθεται να δώσει το Συνέδριο digital 

economy forum με τίτλο «Η ανάκαμψη 

θα είναι ψηφιακή» που οργανώνει ο ΣΕΠΕ 

στις 3 Μαΐου 2010 στην Αθήνα, με στόχο 

να αναδείξει τη σπουδαιότητα των Τεχνο-

λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

για την αντιμετώπιση της ύφεσης και την 

έξοδο από την οικονομική κρίση.

Γιάννης Σύρρος

Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ
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