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Το όραμα της Ευρώπης για τη νέα Πολιτεία, 
η Ελλάδα και η Ψηφιακή Τεχνολογία

Σκληρή δουλειά και εργώδης προσπά-
θεια είναι το μήνυμα των Ευρωπαί-

ων, με αφορμή την πρόσφατη και καθο-
ριστικής σημασίας σύνοδο κορυφής στις 
Βρυξέλλες. Σε αυτό το πλαίσιο η επιχει-
ρηματικότητα και ειδικότερα ο κλάδος 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών, μπορούν να συμβάλουν στην 
υλοποίηση του αναπτυξιακού στόχου, 
που απαιτεί η Ευρώπη από την Ελλάδα, 
αλλά και η ίδια η χώρα από τον εαυτό της, 
για την έξοδο από την κρίση. 

Η άσκηση πολιτικής και η τεχνολογία 
είναι δύο παράμετροι που για πρώτη 
φορά συγκλίνουν τόσο πολύ. Σύμφω-
να με το World Economic Forum, το μέλ-
λον της διακυβέρνησης είναι ψηφιακό. 
Η σύγχρονη διακυβέρνηση είναι κοντά 
στον πολίτη, ευέλικτη, εξορθολογισμέ-
νη και κυρίως, αξιοποιεί την τεχνολογία. 
Η διακυβέρνηση του μέλλοντος προω-
θεί την ανάπτυξη καινοτόμων δημόσι-
ων υπηρεσιών, ανταποκρίνεται αποτελε-
σματικά στις ανάγκες των πολιτών, στη 
φροντίδα για τους περιορισμένους φυ-
σικούς πόρους και τη δημιουργία νέων 
δημόσιων αξιών. Τα επόμενα χρόνια θα 
αλλάξουν οι πολιτικές, οι στρατηγικές, 
οι δομές και οι πρακτικές της διακυβέρ-
νησης παγκόσμια, με εργαλεία τα νέα δί-
κτυα και την ψηφιακή τεχνολογία.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και Επίτροπος για την Ψηφιακή 
Ατζέντα, κυρία Neelie Kroes, αναλύει στο 
ΣΕΠΕnews τη στρατηγική που θα ακολου-
θήσει η Ευρώπη στο άμεσο μέλλον και 
αποτελεί ταυτόχρονα προσκλητήριο για 
συστράτευση εκείνων που θέλουν και 
μπορούν να δουλέψουν προς αυτή την 
κατεύθυνση. Η κυρία Kroes, επισημαίνει: 
“Η τεχνολογική επανάσταση είναι η ευ-
καιρία της εποχής μας. Είναι η ευκαιρία για 

να διατηρήσουμε το βιοτικό μας επίπεδο. 
Αν δεν εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της 
Ψηφιακής Ατζέντας, αν δεν προχωρήσου-
με σωστά, όταν θα έρθει το 2020 θα είναι 
χειρότερο από σήμερα. Αυτό όμως που 
απαιτείται, είναι η διαλειτουργικότητα με-
ταξύ των Βρυξελλών, των εθνικών κυβερ-
νήσεων, των εταιρειών και των πολιτών”. 
Η Ευρωπαία Επίτροπος δίνει το σύνθημα 
για τη μετάβαση από την Ψηφιακή Ατζέ-
ντα, στην Πολιτεία της Ψηφιακής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κύριος Δημήτρης 
Λακασάς, υποστηρίζει με θέρμη τη ρήση 
“Παράγω και εξάγω”, αναφέροντας “ότι 

έχοντας μια ανταγωνιστική παραγωγή 
και έχοντας θέσει τις σωστές βάσεις μπο-
ρούμε να διεκδικήσουμε μερίδιο στις διε-
θνείς αγορές. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από 
ανταγωνιστική παραγωγή. Για 8o συνε-
χή μήνα, οι ελληνικές εξαγωγές καταγρά-
φουν αύξηση μεγαλύτερη από 25%. Οι 
εξαγωγές προϊόντων χαμηλής τεχνολο-
γίας σταδιακά δίνουν τη θέση τους στα 
προϊόντα μέσης τεχνολογίας - μάλιστα το 
ποσοστό συμμετοχής έχει υπερδιπλασια-
στεί”. Και αυτό ακριβώς χρειάζεται η ελ-
ληνική οικονομία σήμερα για την έξοδο 
από την ύφεση.

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών αντιπροσωπεύουν σημαντι-
κό μερίδιο της συνολικής προστιθέμενης 
αξίας στην Ευρωπαϊκή βιομηχανική προ-

σπάθεια - όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, 
οι καταναλωτικές συσκευές, η υγεία και 
η ιατρική. Η Ελλάδα έχει κληθεί να συμ-
μετάσχει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊ-
κής Ψηφιακής Ατζέντας, αναλαμβάνοντας 
το δικό της μερίδιο ευθύνης για το μέλ-
λον της Ευρώπης το 2020. Σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία του Digital Agenda 
Scoreboard, το 2010 οι τεχνολογικές επι-
δόσεις της χώρας μας κυμάνθηκαν σε χα-
μηλά επίπεδα σε σύγκριση με το μέσο 
όρο της ΕΕ. 

Αναλυτικά, η Ελλάδα εμφανίζει μεγάλο 
ποσοστό (πολύ πάνω από το μέσο όρο) 

πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποι-
ήσει ποτέ το διαδίκτυο. Έφτασε η ώρα να 
αντιστραφούν οι αρνητικοί δείκτες και να 
γίνουν θετικοί, ανεβάζοντας το επίπεδο 
της χώρας μας στη διεθνή οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική κατάταξη. Η Ελλά-
δα δεν μπορεί να κωφεύει άλλο σε αυτές 
τις διαπιστώσεις, από τη στιγμή μάλιστα 
που έχει δεσμευτεί να αλλάξει το μοντέ-
λο της κοινωνίας και της οικονομίας. Σε 
αυτό το πλαίσιο ο ΣΕΠΕ δηλώνει παρών.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ
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 Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
μερίδιο της συνολικής προστιθέμενης αξίας 

στην Ευρωπαϊκή βιομηχανική προσπάθεια  


