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ο συνέδριο digital economy forum
που διοργάνωσε ο ΣΕΠΕ για τη συμπλήρωση των 15 χρόνων από την ίδρυσή του ήταν μια πρωτοβουλία αντίδρασης στην παρούσα οικονομική κρίση. Παράλληλα, ήταν το εναρκτήριο λάκτισμα
αντίστοιχων πρωτοβουλιών για το μέλλον, ανεξαρτήτως συνθηκών.

καετιών. Μένει να αποδειχθεί ότι υπάρχει πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα, για να περάσουμε επιτέλους από τη
θεωρία στην πράξη και από τα λόγια στα
έργα. Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία και
την ευθύνη να θέσουμε τα θεμέλια ενός
διαφορετικού μοντέλου υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα μας με την
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digital economy forum,
το εναρκτήριο λάκτισμα
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με την καινοτομία και τις ψηφιακές
τεχνολογίες στην υπηρεσία του πολίτη

Το θέμα του συνεδρίου “η ανάκαμψη θα
είναι ψηφιακή” δείχνει το δρόμο και τις
λύσεις στα προβλήματα του αντιμετωπίζει η χώρα. Η χρήση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν είναι απλά η εφαρμογή μερικών εργαλείων για λίγους, που γνωρίζουν και είναι ειδικοί. Είναι τρόπος ζωής και αλλαγή νοοτροπίας για όλους. Διαφάνεια, εξοικονόμηση κόστους και χρόνου, περιορισμός
της διαφθοράς, είναι μερικές από τις λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία για τη
λειτουργία του κράτους αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών
και των επιχειρήσεων.
Ο ΣΕΠΕ υποστηρίζει πως σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι: θα πάμε
μπροστά με τους όρους της νέας ψηφιακής εποχής ή θα παραμείνουμε εγκλωβισμένοι σε στερεότυπα περασμένων δε-
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καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες
στην υπηρεσία του πολίτη. Με τις απόψεις τους ο πρωθυπουργός, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι επιχειρηματίες και
τα στελέχη των εταιρειών, σύσσωμος ο
κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών αναγνώρισαν την κρισιμότητα της κατάστασης και τη διέξοδο που
δίνουν οι νέες τεχνολογίες.
Περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, αριθμεί
ο κλάδος της τεχνολογίας στην Ε.Ε. Πρόκειται για σημαντική δύναμη που μπορεί να δημιουργήσει καινοτομία και να
συμβάλει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας διεθνώς. Σύμφωνα με το European
Information Technology Observatory, το
40% της αύξησης της παραγωγικότητας
στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας
οφείλεται στον τομέα των Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η οικονομία της γνώσης που βασίζεται στην ευρυζωνικότητα και την καινοτομία έχει τη
δυνατότητα να δημιουργήσει μέχρι ένα
εκατομμύριο πρόσθετες θέσεις εργασίες και αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά €849 δις μέχρι το 2015.
Ο κλάδος στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει περισσότερα από 6 εκατομμύρια στελέχη και υπολογίζεται πως έχει δαπανήσει περισσότερα από €35 δις σε έρευνα
και ανάπτυξη.
Στο τεύχος 34 του ΣΕΠΕnews, ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου με άρθρο του αναγνωρίζει πως
η δημοσιονομική προσαρμογή είναι και
ψηφιακή. Οι αναλυτές της διεθνούς εταιρείας μελετών IDC επισημαίνουν πως το
μακροοικονομικό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά τους επιμέρους κλάδους
μεταξύ των οποίων και τον κλάδο μας. Η
ελληνική αγορά αντιμετωπίζει μειωμένες εξαγωγές, στασιμότητα ξένων επενδύσεων, συρρίκνωση των δημοσίων επενδύσεων, υψηλό ποσοστό διαφθοράς και
χαμηλό ποσοστό ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τη μελέτη Digital Planet
2010, στην Ελλάδα το 2010 οι συνολικές δαπάνες για τον κλάδο υπολογίζεται
να φτάσουν τα $18,3 δις, από $16,9 δις το
2009. Για μία ακόμη φορά οι τελικοί καταναλωτές οδηγούν την κούρσα των δαπανών σε τεχνολογία, ακολουθεί ο κλάδος των μεταφορών και οι δαπάνες της
δημόσιας διοίκησης.
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