
6

Από την Αντιπαραγωγική Κρατικίστικη  
Τεχνολογική Καινοτομία

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Γ Κ Ρ Ι Τ Ζ Α Λ Η Σ
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Ηοικονομία της Ελλάδας βρίσκεται 
στο μεταίχμιο θεμελιακών αλλα-

γών. Από τη μια πλευρά αντιμετωπίζει 
τις συνέπειες της πρωτοφανούς οικονο-
μικής κρίσης, τη μειωμένη αγοραστική 
δύναμη των καταναλωτών και τη μειω-
μένη ρευστότητα. Από την άλλη πλευρά 
είναι αυτή που καλείται να σύρει το άρμα 
της ανάπτυξης της χώρας. Αν και ο δημό-
σιος τομέας είναι αυτός που μονοπωλεί 
τις συζητήσεις - ειδικά στο υπεραπλου-
στευτικό πλαίσιο των ΜΜΕ - ωστόσο, εί-
ναι οι επιχειρήσεις αυτές που καλούνται 
να δώσουν στη χώρα τη βαθιά ανάσα 

που χρειάζεται. Το αν - και σε ποιο βαθ-
μό - είναι αυτό ρεαλιστικό να γίνει με τις 
υπάρχουσες δομές παραμένει ένα ανοι-
χτό ερώτημα, ένα ερώτημα χωρίς προ-
φανή απάντηση. Στο πλαίσιο αυτό έχει 
ανακύψει ένα ακόμη αξιοπρόσεκτο ζή-
τημα. Το ζήτημα του ιδιότυπου επιχει-
ρηματικού “υποτακτισμού”, ειδικά των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κάτι 
που λειτουργεί ως τροχοπέδη των ανα-
γκαίων αλλαγών. 

Η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται 
από αδυναμία επαρκούς προσαρμογής 

στους ψηφιακούς καιρούς. Τα τελευταία 
χρόνια, οι περισσότερες μικρές και με-
σαίες ελληνικές επιχειρήσεις επαναπαύ-
θηκαν στον παραδοσιακό διαμεσολαβη-
τικό τρόπο λειτουργίας. Με άλλα λόγια, 
ακολούθησαν τη λειτουργική ρουτίνα 
του παλαιολιθικού μεταπολεμικού κρά-
τους. Παραμέλησαν την ψηφιακή διά-
σταση της ανάπτυξης. Συντονισμένες 
πειθήνια με τη δημόσια διοίκηση, αγνό-
ησαν την παθογένεια που έχει αποκτήσει 
το μόρφωμα αυτό στα κράτη της εξαρ-
τημένης περιφέρειας. Αγνόησαν ότι το 
μόρφωμα αυτό ουδέποτε υπήρξε “Διοί-
κηση”. Αγνόησαν ότι το μόνο που ίσως 
υπήρξε ήταν “Δημόσια”. Υποτίμησαν ότι 
το μόρφωμα αυτό ήταν προσηλωμένο 
στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και 
της αυτοσυντήρησης των “διαδρόμων” 

και των “παρατρεχάμενων”. Λειτούργη-
σαν πειθήνια και υποτακτικά, συνοδεύο-
ντας το στη νομοτελειακά καθορισμένη 
πορεία του προς τον ανορθολογισμό και 
την απαξίωση.

Η ψηφιακή υστέρηση μπορεί να γίνει ευ-
καιρία, κραυγάζουν οι θεωρητικοί της 
νεοφιλελεύθερης ανάπτυξης. Διαπιστώ-
νουν ότι ολόκληροι κλάδοι της οικονο-
μίας αναζητούν λύσεις πρακτικές, λύσεις 
αποτελεσματικές, λύσεις χαμηλού κό-
στους, προκειμένου να βελτιώσουν τη 
λειτουργία τους. Το αντίδοτο στην κρί-

ση μπορεί να είναι “ψηφιακό», υποστη-
ρίζουν. Μέσα από το πρίσμα αυτό, είναι 
εύλογο τα διαθέσιμα αναπτυξιακά ερ-
γαλεία, όπως το ΕΣΠΑ 2007 - 2013, να 
αξιοποιηθούν για να δώσουν νέες δυ-
νατότητες και περισσότερες ευκαιρίες σε 
όσους μπορούν να δώσουν αναπτυξια-
κή λύση στην κρίση. Με μια προϋπόθε-
ση. Ότι οι ωφελούμενοι από τα εργαλεία 
αυτά δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι 
- ούτε μόνο, ούτε κυρίως - οι φορείς της 
“παραδοσιακής” επιχειρηματικής πρω-
τοβουλίας. Τα προβλήματα του αύριο 
δεν λύνονται με συνταγές του χθες. 

Ο τόπος χρειάζεται ριζοσπαστικές πρω-
τοβουλίες και τολμηρά βήματα. Χρειάζε-
ται σύνεση και σωφροσύνη. Χρειάζεται 
όραμα, αλλά και αποκοτιά. 

 Η πραγματική οικονομία οφείλει να 
αναπτυχθεί αξιοποιώντας πρωτίστως τις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Οφείλει να διασφαλίσει νέες θέσεις δουλειάς, 

δουλειάς με αξιοπρέπεια και διάρκεια 
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Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι οφεί-
λουμε να επιλέξουμε πώς μπορούν να 
αποδώσουν καλύτερα οι πολύτιμοι δι-
αθέσιμοι πόροι. Θα αποδώσουν μέσω 
παραδοσιακών επιχειρήσεων του χθες ή 
μέσω ρηξικέλευθων σχημάτων του αύ-
ριο; Θα αποδώσουν μέσω ευέλικτων και 
αποδοτικών επενδύσεων που στηρίζουν 
νέες δομές και δημιουργούν ανάπτυξη 
ή μέσω παρεμβάσεων που εκτρέφουν 
και διαιωνίζουν παρασιτικές κρατικοδί-
αιτες οντότητες; Θα αποδώσουν μέσω 
της αξιοποίησης της καινοτομικής πρω-
τοβουλίας νέων επιχειρηματικών συλ-
λογικοτήτων ή μέσω της εκτροφής ενός 
συντηρητικά εσωστρεφούς συνονθυ-
λεύματος δημόσιων φορέων; 

Οι “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ” επιχειρούν 
όπως οφείλουν να κάνουν. Δίνουν τη 
δυνατότητα σε χιλιάδες ελληνικές επι-
χειρήσεις, από πλήθος κλάδων της οι-
κονομίας, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές 
αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληρο-

φορικής και Επικοινωνιών. Περισσότε-
ρα από 2.700 καταλύματα, σε όλη τη 
χώρα, εντάχθηκαν στη δράση digi-lodge 

και απέκτησαν ψηφιακές δυνατότητες. 
Περισσότερες από 355 επιχειρήσεις υπέ-
βαλλαν επενδυτικές προτάσεις ύψους 
€40 εκατ., εντάσσονται στη δράση digi-
content και θα αναπτύξουν περιεχόμε-
νο σε νέες ψηφιακές πλατφόρμες. Άλλα 
€100 εκατ. διατίθενται για την ενίσχυση 
ψηφιακών επενδύσεων στο λιανεμπό-
ριο, στο πλαίσιο της δράσης digi-retail. 
Περισσότερες από 5.000 επιχειρήσεις 
και 120.000 οικογένειες έχουν ήδη ωφε-
ληθεί από παρόμοιες δράσεις ψηφιακών 
ενισχύσεων.

Η πραγματική οικονομία οφείλει να ανα-
πτυχθεί αξιοποιώντας πρωτίστως τις Τε-
χνολογίες Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών. Οφείλει να αναδιαμορφώσει 
εκ βάθρων το επιχειρηματικό της υπό-
δειγμα, για να μπορέσει να ατενίσει το 
μέλλον με αισιοδοξία και προοπτική. 
Οφείλει να δράσει μαζί με τις ραγδαία 
αναδυόμενες νέες οικονομικές και κοι-
νωνικές συλλογικότητες. Οφείλει να δια-
σφαλίσει νέες θέσεις δουλειάς, δουλειάς 
με αξιοπρέπεια και διάρκεια. 

Ο ρόλος της εταιρείας “Ψηφιακές Ενι-
σχύσεις ΑΕ” είναι να σταθεί δίπλα στις 
δυνάμεις της ριζοσπαστικής τεχνολογι-
κής καινοτομίας. Ο ρόλος μας είναι να 
σταθούμε δίπλα στους νέους επιστήμο-
νες και στις υπεύθυνες συλλογικότητές 
τους. Ο ρόλος μας είναι να αποτελέσου-
με καταλύτη της καινοτομίας, σύμμαχο 
και συναγωνιστή της ριζοσπαστικής ανα-
πτυξιακής πρωτοβουλίας. Ο σχεδιασμός 
και οι δράσεις μας σε αυτό κατατείνουν. 
Θα συνεχίσουμε να δρούμε με όραμα, 
με σχέδιο, με επιμονή και με αυτοπε-
ποίθηση.

Ο Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης είναι 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ”.
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