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Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα, κυρία Neelie Kroes, στο άρθρο της στο ΣΕΠΕnews (στην πρώτη της
εμφάνιση στον ελληνικό τύπο από τη νέα
της θέση) λέει τα πράγματα με το όνομά
τους. Λέει τα αυτονόητα. Σύμφωνα με την
κυρία Kroes, “…το ένα τρίτο των Ελλήνων
έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση.
Αυτό είναι μόλις το μισό του ευρωπαϊκού
μέσου όρου. Η Ελλάδα θα μπορούσε και
θα έπρεπε να έχει καλύτερη πρόσβαση.
Αυτό σημαίνει δύο πράγματα - πρώτον, οι
Έλληνες έχουν να κερδίσουν πολλά από
την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, το
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
μεγιστοποίηση του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και δεύτερον,
η ελληνική αγορά και οι ελληνικές αρχές
πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αναστροφή αυτής της κατάστασης”. Αυθόρμητα οι ερωτήσεις που
ακολουθούν τις πικρές διαπιστώσεις είναι μονολεκτικές, “πώς” και “πότε”.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
που φιλοξενείται επίσης στο ΣΕΠΕnews,
δίνει τη δική του απάντηση. Σύμφωνα
με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, “η κρίση που
βιώνουμε σήμερα αναδεικνύει με εμφατικό τρόπο την ανεπάρκεια των παραδοσιακών πολιτικών και οικονομικών εργαλείων
να οδηγήσουν τη χώρα στην πρωτοπορία
της ανάπτυξης. Αναδεικνύει την αδυναμία
δεκαετιών να χτίσουμε αξιόπιστες σχέσεις
μεταξύ κράτους και αγοράς και να εγγυηθούμε μια σταθερή παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους που πετύχαμε υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε αλλαγή τρόπου
διαχείρισης των πόρων μας, έξυπνα χρηματοοικονομικά εργαλεία, επένδυση στο
ανθρώπινο δυναμικό και τις ευκαιρίες που
αναδύονται από τη νέα οικονομία της γνώσης”. Ο ΣΕΠΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική
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Οι Έλληνες έχουν να κερδίσουν πολλά από
την Ψηφιακή Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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την αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας,
της σημασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των επενδύσεων σε αυτές και την απευθείας συσχέτιση τους με την οικονομική ανάπτυξη
της χώρας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητας,
την εξάλειψη της διαφθοράς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
και, εν τέλει, την έξοδο από την κρίση.
Για μία ακόμη φορά ο ΣΕΠΕ τονίζει, πως
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-

προκειμένου να οριστούν πολιτικές κυρώσεις κατά των χωρών που παραβιάζουν το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το πάζλ
είναι δύσκολο, οι ψηφίδες πολλές και
με διττή όψη, καλή και κακή. Από αυτό
εξαρτάται και η τελική εικόνα. Σε κάποιες
από αυτές απεικονίζεται η Ελλάδα με τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.
Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί ικανή
και αναγκαία συνθήκη για μια ανταγωνι-

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν
το μονοπάτι ανάπτυξης στο διηνεκές
κοινωνιών είναι οι πολυτιμότεροι πόροι
των αναπτυγμένων κοινωνιών. Επηρεάζουν καθοριστικά την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη των χωρών. Είναι
κριτήριο εκσυγχρονισμού κάθε ανταγωνιστικής κοινωνίας. Είναι ο κρισιμότερος
κόμβος διασύνδεσης μιας χώρας με το
γεωοικονομικό της περίγυρο. Διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, κοινωνικών ομάδων, οικονομικών
μονάδων, πολιτικών θεσμών. Οι ψηφιακές τεχνολογίες συμβάλλουν ουσιαστικά
στη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην προσαρμογή
των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία, στη γνώση και ενθαρρύνουν την
καινοτομία και τη δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών, στην έξοδο από την οικονομική κρίση.
Το 2011 παγκοσμίως θα αναζητηθούν
δάνεια περίπου $6 τρις. Για αυτό το ποσό
θα “κονταροχτυπηθούν” κράτη και επιχειρήσεις. Κερδισμένοι όλων οι δανειστές, για μία ακόμη φορά, που θα επωφεληθούν τόκους υπερ-πολλαπλάσιας
απόδοσης του ποσού που αναφέρεται.
Στο μεταξύ, το Παρίσι και το Βερολίνο
συμφώνησαν για τη μεταρρύθμιση, έως
το 2013, της Συνθήκης της Λισαβόνας,

στική οικονομία με δυναμική ανάπτυξη.
Μια συνθήκη που η επίτευξη της απαιτεί μεθοδικό σχεδιασμό και συστηματική
προσπάθεια. Έχουν γίνει πολλές διαπιστώσεις, από πολλούς. Ποιες είναι όμως
οι προτάσεις και κυρίως, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης των
απαιτούμενων έργων και της εξέλιξης
τους. Πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια
και να ριχτούμε στη μάχη με στρατηγική και εφόδια. Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας, δίνουν το παρών σε αυτή τη
μάχη, βάζοντας μπροστά τις δυνάμεις και
τις εφεδρείες τους, παρά το γεγονός ότι
το σύνολο σχεδόν του επιχειρηματικού
κόσμου στην αγορά δίνει τη μάχη της
επιβίωσης, όπως καταδεικνύουν και τα
οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου
εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής
χρήσης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν το μονοπάτι ανάπτυξης στο διηνεκές. Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα
πρέπει επιτέλους να βαδίσει η χώρα μας.
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