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κή, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή 
απόδοση των κειμένων με οποιδήποτε τρόπο, μηχανι-
κό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγού-
μενη γραπτή άδεια του εκδότη. Τα αποστελλόμενα άρ-
θρα και φωτογραφίες παραμένουν στη διάθεση του πε-
ριοδικού  για δημοσίευση. 

Η άποψη των συντακτών των κειμένων, δεν απηχεί απα-
ραίτητα και την άποψη του Συνδέσμου. Π
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Οι ψηφιακές τεχνολογίες απαιτείται να παίξουν
ουσιαστικό ρόλο στο νέο μοντέλο διακυβέρνησης

Η χρηματοοικονομική κρίση που συ-
γκλονίζει ολόκληρο τον κόσμο, την 

Ευρώπη και την Ελλάδα, απαιτεί στοχευ-
μένη στρατηγική και πολιτικές για την 
εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Η 
συγκυρία θέτει όλους απέναντι στα δικαι-
ώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Η 
πολιτική, οικονομική, ακαδημαϊκή κοινό-
τητα, καθώς και το σύνολο των πολιτών, 
καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το 
ρόλο τους στην οικονομία και την κοινω-
νία και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέ-
λο διαβίωσης και ανάπτυξης τόσο μέσα 
στη χώρα, όσο και σε σχέση με τον υπό-
λοιπο κόσμο. Απαιτείται πλέον, νέο μο-
ντέλο διακυβέρνησης, στο οποίο οι ψηφι-
ακές τεχνολογίες παίζουν ουσιαστικό και 
κεντρικό ρόλο. Η Ευρώπη, ήδη, αναζητά 
λύσεις για την ανάπτυξη μέσω της επιχει-
ρηματικότητας, της μετρήσιμης στην αγο-
ρά εφαρμοσμένης καινοτομίας και στην 
ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών 
από ψηφιακά εγγράμματους πολίτες.

Όπως τονίζει μελέτη του World Economic 
Forum, η σύγχρονη διακυβέρνηση εί-
ναι πιο επίπεδη, ευέλικτη, εξορθολογι-
σμένη, και κυρίως αξιοποιεί την τεχνολο-
γία. Προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων 
δημόσιων υπηρεσιών, ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολι-
τών, στη φροντίδα για τους περιορισμέ-
νους φυσικούς πόρους και τη δημιουρ-
γία νέων δημόσιων αξιών. Δεν αγνοεί 
βασικές αξίες του παρελθόντος και κυρί-
ως, δεν αγνοεί τον έλεγχο. Επιδιώκει την 
άμεση συμμετοχή και εμπλοκή των πο-
λιτών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα 
τεχνολογίας, η χρήση των οποίων, όμως, 
δεν σημαίνει και εκμηδένιση της απόστα-
σης ασφαλείας, που πρέπει να χωρίζει 
την κυβέρνηση από τους πολίτες. Σύγ-
χρονη διακυβέρνηση σημαίνει διοικη-
τική αποτελεσματικότητα και σύγχρονες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με πε-
ριορισμό της ιεραρχίας και κατά συνέ-
πεια της γραφειοκρατίας, με νέα εργασι-
ακά περιβάλλοντα συνεργασίας και αξι-

όπιστες αναλύσεις για τη λήψη τεκμηρι-
ωμένων αποφάσεων.

Ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
κύριος Παντελής Τζωρτζάκης, στη συνέ-
ντευξη του, τονίζει πως “η δημόσια διοί-
κηση θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσί-
ες στον πολίτη, τον επενδυτή και τον εξα-
γωγέα. Με αυτόν τον τρόπο, θα βελτιω-

θούν πραγματικά πολλές από τις σημε-
ρινές κακοδαιμονίες, είτε όσον αφορά 
τη σπατάλη και τη διαφάνεια, είτε όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα. Η ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση έχει ακριβώς 
αυτόν το στόχο: αυξάνοντας την αποτε-
λεσματικότητα, να αυξήσει τη συνολι-
κή “πίτα”, που μετά, μπορεί να διανε-
μηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η εκάστο-
τε πολιτική ηγεσία αποφασίσει”. Τις από-
ψεις τους για τη σύγχρονη διακυβέρνη-
ση στην Ελλάδα, διατυπώνουν, επίσης, 
οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Βουλευτής 
Φθιώτιδας και Αναπληρωτής Τομεάρχης 
Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Κώ-
στας Αϊβαλιώτης, Βουλευτής Β' Αθηνών 
και Εκπρόσωπος Τύπου του ΛΑ.Ο.Σ., Δη-
μήτρης Χατζησωκράτης, Υπεύθυνος για 
την Οικονομική Πολιτική της Δημοκρατι-
κής Αριστεράς και Θεόδωρος Σκυλακά-
κης, Ευρωβουλευτής και Υπεύθυνος Οι-
κονομίας και Οικονομικών της Δημοκρα-
τικής Συμμαχίας. Κοινό σημείο όλων, στο 
άτυπο αυτό debate, είναι το γεγονός πως, 
αναμφισβήτητα, οι νέες τεχνολογίες μπο-
ρούν να βοηθήσουν σημαντικά στη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της ελλη-
νικής οικονομίας, μέσω του νοικοκυρέ-
ματος της δημόσιας διοίκησης. 

Τη θέση του για την ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση και τη λειτουργία του κράτους 
παρουσιάζει ο κύριος Horst Reichenbach, 
Head of European Commission task force 
for Greece, ο οποίος τονίζει πως “η με-
ταρρύθμιση των δομών της δημόσιας δι-
οίκησης είναι πιθανότατα μία από τις πιο 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που η Ελ-
λάδα θα πρέπει να επιτύχει. Η Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση είναι ένας από τους 

κεντρικούς πυλώνες του σχεδίου διοικη-
τικής μεταρρύθμισης, που έχει διαμορ-
φωθεί από τις ελληνικές αρχές”. 

Αντίστοιχη είναι και η άποψη των χρημα-
τιστηριακών αναλυτών, όπως εμφανίζε-
ται στην παρουσίαση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων του 9μήνου για το 2011. 
Τα προβλήματα υποστηρίζουν πως μπο-
ρούν να ξεπεραστούν εφόσον η πολιτεία 
επιδιώξει και καταφέρει τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής, τη σταθεροποίηση 
της οικονομίας, την αποκατάσταση του 
μεγαλύτερου προβλήματος της ρευστό-
τητας, τη μείωση των δαπανών του δη-
μόσιου τομέα, ώστε να μην επιβαρύνε-
ται ο ιδιωτικός τομέας σε τέτοιο σημείο 
που θα σταματήσει την όποια αναπτυξι-
ακή του δράση και την άμεση επιτάχυν-
ση των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγ-
χρονισμό του κράτους.

Γιάννης Σύρρος
Γενικός Διευθυντής, ΣΕΠΕ
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Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι εξυγίανσης του οικονομικού συστήματος της χώρας, η εθνική οικονομική στρατηγική έναντι 

της παρούσας κρίσης και ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι τα βασικά θέματα του debate. 

Στην πιο κρίσιμη φάση για την πορεία της χώρας, εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας δίνουν το στίγμα τους για τη σύγχρο-

νη διακυβέρνηση της χώρας και απαντούν στα ερωτήματα για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας 

και της σύγχρονης διοίκησης της χώρας. 

Oι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,          Λύση για την  Έξοδο από την Κρίση

V I E W P O I N T

Ποια είναι η τακτική που πρέπει να 
ακολουθήσει η χώρα μας σε αυτή 
τη φάση της οικονομικής κρίσης;
 
Παντελής Τζωρτζάκης: Είναι σαφές ότι η 
τακτική μας, την περίοδο αυτή, πρέπει να 
αναπτυχθεί ταυτόχρονα προς δύο κατευ-
θύνσεις. Από τη μια, θα πρέπει να στο-
χεύσουμε στη δημοσιονομική εξυγίανση 
και στη βελτίωση της παραγωγικότητας 
του δημόσιου τομέα. Και τονίζω ότι έμ-
φαση θα πρέπει να δοθεί στις διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις και τον έλεγχο των 
δαπανών του κράτους, ώστε να μπορέ-
σουμε να έχουμε έσοδα χωρίς νέες φο-
ρολογικές επιβαρύνσεις. Από την άλλη, 
θα πρέπει να αυξήσουμε την απορροφη-
τικότητα του ΕΣΠΑ, προχωρώντας άμε-
σα στην προκήρυξη και υλοποίηση έρ-

γων για την Κοινωνία της Πληροφορί-
ας. Και αυτό, πρέπει να γίνει με αυστηρό 
προγραμματισμό, ανά τρίμηνο, ώστε να 
γνωρίζει και η αγορά την πορεία και να 
μπορεί να προγραμματιστεί αντίστοιχα.

Ήδη προχωρούν και θα ολοκληρωθούν 
σύντομα, οι διαδικασίες προκήρυξης 23 
μεγάλων έργων πληροφορικής, που θα 
δώσουν μια αναπτυξιακή ώθηση και θα 
βελτιώσουν και την εικόνα και προς τις 
δύο αυτές κατευθύνσεις, όπως το έργο 
του Μητρώου Πολιτών, η υλοποίηση 
του Πόθεν Έσχες, έργα για την ανάπτυ-
ξη διαδικτυακών υπηρεσιών στην πύλη 
ΕΡΜΗΣ, κ.λπ. Με το συνδυασμό των κι-
νήσεων προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις 
και με την πολιτική μας επικεντρωμένη 
στην εξυγίανση του κράτους και την υλο-

ποίηση των μεταρρυθμίσεων, θα πετύ-
χουμε να περάσουμε σε φάση σταθερο-
ποίησης και αργότερα σε φάση ανάπτυ-
ξης, απελευθερώνοντας το παραγωγικό 
δυναμικό της χώρας.

Χρήστος Σταϊκούρας: Η χώρα οφείλει να 
διατυπώνει αξιόπιστο λόγο και να υλο-
ποιεί αναγκαίες δράσεις για την ανάταξη 
της οικονομίας. Λόγο για τη θεσμική εν-
δυνάμωση της Ευρώπης, την εμβάθυν-
ση της οικονομικής ενοποίησης και την 
ενίσχυση της ρευστότητας της οικονο-
μίας. Δράσεις για την επίτευξη της απα-
ραίτητης δημοσιονομικής προσαρμο-
γής και την πραγματοποίηση των ανα-
γκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
Μαζί, φυσικά, με τις αναγκαίες ενέργει-
ες για την υλοποίηση των αποφάσεων 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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της 26ης - 27ης Οκτωβρίου. Αποφάσεις 
αναπόφευκτες, μετά και τη δημοσιοποί-
ηση της Έκθεσης των εταίρων που κα-
ταδεικνύει ότι το ελληνικό χρέος δεν εί-
ναι βιώσιμο.
Και μαζί και με πρωτοβουλίες για την 
τροποποίηση πολιτικών που έχουν απο-
δειχθεί λανθασμένες και βεβαίως, συ-
μπλήρωσή τους με πολιτικές που θα πυ-
ροδοτήσουν την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας και την αναπτυξιακή διαδικασία. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Η χώρα να κάνει 
αυτό που της επιτάσσει το εθνικό της 
συμφέρον, όπως κάνουν όλες οι άλ-
λες χώρες. Η Βουλγαρία έχει φορολο-
γία 10% και προσελκύει χιλιάδες επιχει-
ρήσεις. Η Τουρκία δεν έχει πόθεν έσχες 
στις καταθέσεις που έρχονται από το 
εξωτερικό και γίνεται, έτσι, αποδέκτης 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα ναυπηγεία 
της δουλεύουν - γιατί εκεί δεν υπάρχει 
το ΠΑΜΕ και οι λοιποί λαϊκιστές - και 
έτσι η χώρα τρέχει με ρυθμό ανάπτυ-
ξης 8%. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ανοί-
ξαμε το θέμα των ταξί, εν μέσω τουρι-
στικής περιόδου, και η τότε κυβέρνηση 
κατάφερε το ακατόρθωτο: και τους με-
ροκαματιάρηδες ταξιτζήδες να αδικήσει 
και η Ελλάδα να δυσφημιστεί διεθνώς 
και να χάσει πολύτιμα τουριστικά έσοδα. 
 
Δημήτρης Χατζησωκράτης: Εμείς, ως 
Δημοκρατική Αριστερά, σταθερά υπο-
στηρίζαμε ότι η έξοδος από την κρίση 
περνάει μέσα από τη δημοσιονομική 
εξυγίανση, την αποφυγή της χρεοκοπί-
ας του δημοσίου και της κατάρρευσης 
της οικονομίας. Διακανονισμοί και θε-
τικότερες λύσεις για την αναδιαπραγ-
μάτευση του χρέους με τους εταίρους 
της Ε.Ε. μπορούν να προκύψουν, όταν 
η χώρα με τις ακολουθούμενες πολι-
τικές της αποδεικνύει ότι μπορεί να θέ-

σει τα ελλείμματα υπό έλεγχο. Όταν 
υλοποιεί πολιτικές που πείθουν ότι 
βαδίζουν προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Να τηρήσει η 
χώρα με θρησκευτική ευλάβεια όσα έχει 
συμφωνήσει, κάθε ποσοτικό και ποιοτι-
κό στόχο. Είναι ο μόνος τρόπος για να 
παραμείνουμε στο ευρώ και να μπο-
ρέσουμε αργότερα, εφόσον θα έχου-
με ανακτήσει κάποια στοιχειώδη αξιο-
πιστία, να συζητήσουμε με τους εταί-
ρους μας, τρόπους για να ενθαρρύ-
νουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελ-
λάδα, που θα μας επιτρέψουν να αρ-
χίσουμε να δημιουργούμε θέσεις ερ-
γασίας για το σχεδόν ένα εκατομμύριο 
ανέργους και να ελπίζουμε στην ανά-
καμψη της οικονομικής δραστηριότητας. 

Μπορούν να τεθούν μακροπρόθεσμοι 
οικονομικοί στόχοι εξυγίανσης του οι-
κονομικού συστήματος της χώρας στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ποια είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική; 
 
Παντελής Τζωρτζάκης: Η οικονομική
κρίση επιβάλλει την υιοθέτηση σύγχρο-
νων χρηματοοικονομικών πρακτικών και 
standards για την παρακολούθηση και 
διαχείριση των δημοσιονομικών δεδο-
μένων. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέ-
σουμε να ικανοποιήσουμε τις συμβατι-

κές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει 
στο πλαίσιο του Μνημονίου, αλλά και να 
αλλάξουμε δραστικά τις πολιτικές που 
ακολουθούνται για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης. Οι Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
παρέχουν τα εργαλεία, που θα μας επι-
τρέψουν να καταργήσουμε τις εστίες δια-
φθοράς και σπατάλης δημόσιων πόρων 
και να επιμερίσουμε δικαιότερα τα βάρη 
της δημοσιονομικής ανάκαμψης, ώστε η 
πρώτη λύση για την αύξηση των κρατι-
κών εσόδων να μην είναι η επέμβαση 
στην πραγματική οικονομία, δηλαδή σε 
μισθούς και συντάξεις. 

Η υλοποίηση μεγάλων έργων ΤΠΕ, 
θα προσφέρουν νέες, σημαντικές πη-
γές εσόδων, αναφέρω για παράδειγμα 
το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που στη δεύτερη 
φάση του αφορά 34.000 δημόσια κτί-
ρια, και μπορεί να φέρει εξοικονόμηση 
στις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του δη-
μόσιου τομέα μέχρι και €150 εκατ. κάθε 
χρόνο. Αντίστοιχα, θα είναι και τα οφέ-
λη από την ενοποίηση των Μητρώων, 
που με ένα πρώτο υπολογισμό, μόνο για 
τους Δήμους, θα φέρουν άμεση εξοικο-
νόμηση πλέον των €8 εκατ., ενώ μεγά-
λα θα είναι και τα οφέλη για τα ασφαλι-
στικά ταμεία. Στόχος μας είναι, να φτά-
σουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα στο 
μέσο όρο της Ευρώπης, αυτή τη στιγ-
μή είμαστε πολύ πίσω. Φτάνοντας σε 

 Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα
πιο «διάφανο» περιβάλλον συναλλαγής
του πολίτη με το Δημόσιο, καταργούν 

πελατειακές σχέσεις και γρηγορόσημα 

Παντελής Τζωρτζάκης
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αυτό το σημείο, ουσιαστικά θα γυρίσου-
με στο επίπεδο του 2004, με απλά λό-
για θα κερδίσουμε περίπου ένα 3% του 
ΑΕΠ. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες δη-
μιουργούν ένα πιο “διάφανο” περιβάλ-
λον συναλλαγής του πολίτη με το Δη-
μόσιο, καταργούν πελατειακές σχέσεις 
και γρηγορόσημα, και κυρίως, αναβαθ-
μίζουν σημαντικά την ποιότητα της εξυ-
πηρέτησης του πολίτη, σε χρόνο και 
αποτελεσματικότητα. Αυτά με τη σει-
ρά τους, σιγά - σιγά, οδηγούν σε αλλα-
γή νοοτροπίας του Δημοσίου, που πρέ-
πει πλέον να καταλάβει ότι ο πολίτης εί-
ναι ο πελάτης του και να δρα ανάλογα.  
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Τέτοιοι στόχοι, κυ-
ρίως, δημοσιονομικοί, έχουν ήδη τεθεί. 
Και οφείλουμε να μείνουμε προσηλω-
μένοι σ’ αυτούς. Δεν έχουν, όμως, επι-
τευχθεί μέχρι σήμερα, παρά τις τεράστι-
ες θυσίες των πολιτών. Και οι ευθύνες 
για τις αποκλίσεις στους στόχους εντοπί-
ζονται τόσο στις πολιτικές, όσο και στην 
εφαρμογή τους. Πολιτικές που επιδει-
νώνουν την ύφεση και εμποδίζουν την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέ-
τρων. Μέτρων ύψους 10% του ΑΕΠ για 
το 2011. Το αποτέλεσμα είναι το έλλειμ-
μα της Γενικής Κυβέρνησης να εκτιμάται 
ότι θα μειωθεί μόλις κατά 1,5 ποσοστι-
αία μονάδα του ΑΕΠ. Αν και ο στόχος 
και μάλιστα, χωρίς τα πρόσθετα “δη-
μοσιονομικά πακέτα” του Ιουλίου και 
του Οκτωβρίου, ήταν για μείωση του ελ-
λείμματος κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ.

Γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, και 
αποδεικνύεται και από την εκτέλεση του 
φετινού Προϋπολογισμού, ότι συγκε-
κριμένες πολιτικές πρέπει να τροποποι-
ηθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η επιτυχία του Προγράμματος Οικονο-

μικής Πολιτικής και να πεισθούν οι πο-
λίτες και οι αγορές ότι υπάρχει διέξο-
δος. Πολιτικές που δεν θα στηρίζονται 
σε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων και σε ορι-
ζόντιες περικοπές μισθών και συντάξε-
ων, αλλά στην περιστολή των δημο-
σίων δαπανών, πλην αυτών για επεν-
δύσεις. Και θα περιλαμβάνουν τις ανα-
γκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας της οικονομίας. Καθώς και την αξι-
οποίηση της περιουσίας του Δημοσί-
ου. Γιατί μια ορθολογική διαχείριση 
και μια δυναμική και στοχευμένη αξιο-
ποίησή της μπορεί να εξασφαλίσει ση-
μαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια 
βάση έσοδα για το Δημόσιο, να μειώ-
σει το ύψος του χρέους και να δημιουρ-
γήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη. Σε 
κάθε περίπτωση, χωρίς ανάκαμψη και 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, ει-

δικά μετά τον ορατό κίνδυνο μιας νέας 
ύφεσης στην Ευρώπη, ούτε οι άμεσοι 
δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν 
ούτε το χρέος θα καταστεί βιώσιμο. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Το Σύμφωνο Στα-
θερότητας (το “ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ” όπως έχει 
επικρατήσει να λέγεται) ήταν εκ κατα-
σκευής κακοσχεδιασμένο και εντε-
λώς αδύνατο να εφαρμοσθεί. Το δη-
μόσιο χρέος μας, είναι τερατώδες και 
δεν εξυπηρετείται. Έπρεπε να καταστή-
σουμε σαφές - και δεν το έκανε η απελ-
θούσα κυβέρνηση Παπανδρέου - ότι 
δεν μπορούμε να εξοντώνουμε τον κό-
σμο για να πληρώνουμε τοκοχρεολύ-
σια. Έπρεπε να είχε γίνει σαφές εγκαί-
ρως, ότι εμείς μπορούμε να πληρώ-
νουμε το πολύ €10 δις τον χρόνο για τα 
επόμενα 30 χρόνια και σε όποιον αρέ-
σει. Αντί γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ, μας φόρ-
τωσε και με άλλα πρόσθετα δάνεια. 
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Δημήτρης Χατζησωκράτης: Θεωρούμε, 
ως Δημοκρατική Αριστερά, ότι επιλογή 
της χώρας μας πρέπει να είναι, χωρίς αμ-
φισημίες, η παραμονή στην ευρωζώνη 
και στην Ε.Ε., ανεξάρτητα από τους πο-
λιτικούς συσχετισμούς που επικρατούν 
σε αυτήν. Μέσα στην Ε.Ε. πρέπει να δώ-
σουμε τη δύσκολη μάχη της δημοσιο-
νομικής εξυγίανσης, της ανασυγκρότη-
σης του δημόσιου τομέα, της επαναθε-
μελίωσης της οικονομίας και της δημι-
ουργίας μιας Ελλάδας, που θα βρίσκεται 
σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης με τις 
ισχυρές χώρες.

Η επιμονή μας αυτή αφορά την επιδίω-
ξη που έχουμε για μια Ελλάδα υψηλής 
απόδοσης σε επίπεδο οικονομικό - πα-
ραγωγικό, λειτουργίας των θεσμών και 
διασφάλισης δικαιωμάτων και όχι μια 
Ελλάδα ερειπωμένη οικονομικά και κοι-
νωνικά, στην περιφέρεια της Ε.Ε. 

Αυτός ο εθνικός στόχος συνδυάζεται με 
τον αγώνα για την αλλαγή των πολιτι-
κών στην Ε.Ε., ώστε: να προωθηθεί μια 
νέα μεγάλη ρύθμιση, που θα συμπερι-
λαμβάνει διαδικασίες ελέγχου και μεί-
ωσης επιρροής του συμπλέγματος χρη-
ματαγορών, μεγάλων τραπεζών και πο-
λυεθνικών, να αντικατασταθεί η περιο-
ριστική, οικονομική λογική που πνίγει 
την ανάπτυξη και να επανασχεδιαστεί 
το ευρωπαϊκό μοντέλο με μια πολιτική 
αειφόρου ανάπτυξης, που επικεντρώνει 
στην απασχόληση και την κοινωνική συ-
νοχή, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη, η συνοχή των κρατών - μελών 
και η συν-ανάπτυξη. 

Για να προωθηθούν τέτοιες πολιτι-
κές είναι αναγκαίος - περισσότερο από 
κάθε προηγούμενη περίοδο - ο συ-
ντονισμός των οικονομικών πολιτικών. 

Θεόδωρος Σκυλακάκης: Το κλειδί εί-
ναι η μείωση του κράτους και η εγκα-
τάλειψη της συντεχνιακής οργάνωσης 
και αντίληψης της κοινωνίας, η ενθάρ-
ρυνση της εξωστρέφειας και η προσέλ-
κυση άμεσων επενδύσεων από το εξω-
τερικό. Για να τα επιτύχουμε αυτά, πρέ-
πει οι πολίτες να πραγματοποιήσουν τις 
αναγκαίες δραστικές αλλαγές στο πολι-
τικό σύστημα, χωρίς να υποκύψουν στις 
σειρήνες του λαϊκισμού και στους κήρυ-
κες της αυτοκαταστροφής.

Υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης της 
πολιτικής ηγεσίας έναντι των εκπρο-
σώπων των αγορών;
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Το πρόβλημα δεν 
είναι μόνο οι αγορές. Μη λησμονού-
με, άλλωστε, ότι είναι αυτές που, κατά 
βάση, χρηματοδοτούν το δημόσιο χρέ-
ος. Και σε αυτές θέλουμε, ως χώρα, όσο 
γίνεται συντομότερα να επιστρέψουμε. 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν απαι-
τείται η ενδυνάμωση της διαφάνειας στις 
αγορές, με την εδραίωση ενός συνεκτι-
κού ρυθμιστικού και εποπτικού πλαι-
σίου, ιδίως για τις “σκιώδεις” περιο-
χές της. Το πρόβλημα, όμως, είναι, κυ-
ρίως, η αντίδραση των πολιτικών ηγε-
σιών στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Η 
οποία, έτσι όπως διστακτικά, συμβιβα-
στικά, αργά, με ημίμετρα εκδηλώνεται, 
ενισχύει και τις κερδοσκοπικές επιθέ-
σεις. Τα περιθώρια αντίδρασης, συνε-
πώς, υπάρχουν, αλλά οι βαθμοί ελευθε-
ρίας μειώνονται, όσο δεν προβάλλεται 
συνολική, συνεκτική, γενναία και πειστι-
κή λύση στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. 

Λύση η οποία να περιλαμβάνει δρά-
σεις για την αναγκαία δημοσιονομική 
προσαρμογή και πολιτικές για τη βιώ-

σιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της απα-
σχόλησης και την τόνωση της κοινωνι-
κής συνοχής. Λύση που να ισορροπεί 
τις απαιτήσεις για δημοσιονομική πει-
θαρχία και εμβάθυνση της οικονομικής 
ενοποίησης, σε συνδυασμό με τον ενι-
σχυμένο ρόλο του EFSF και με το διευ-
ρυμένο ρόλο της ΕΚΤ, τόσο ως δανειστή 
ύστατης καταφυγής, όσο και ως φορέα 
ενίσχυσης της ρευστότητας της Οικονο-
μίας. Λύση που να περιλαμβάνει και τη 
θεσμοθέτηση του ευρωομολόγου, κάτι 
που θα συμβάλει στο να αυξηθεί το βά-
θος της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων 
και θα μειωθεί το κόστος δανεισμού σε 
κράτη με δημοσιονομικά προβλήματα. 
Συμπερασματικά, η Ευρώπη καλείται να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τρέ-
χουσας δυσμενούς κοινωνικής και οι-
κονομικής συγκυρίας με διορατικότητα 
και υπευθυνότητα, σε κλίμα αλληλεγγύ-
ης, συνεννόησης και συνεργασίας, θέ-
τοντας τις βάσεις για τη σταθεροποίη-
ση των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας. Μία ανάκαμψη, ευθυγραμμισμένη 
στις αρχές και αξίες της κοινωνικής οικο-
νομίας της αγοράς, που θα είναι σε θέση 
να δημιουργήσει ευημερία για όλους 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Ναι, υπάρχουν. 
Φτάνει να μιλάμε για πολιτικές ηγεσί-
ες στιβαρές και με όραμα και όχι άτολ-
μους διαχειριστές, όπως αυτοί που βλέ-
πουμε σήμερα στα όργανα της Ε.Ε., αλλά 
και στις κυβερνήσεις των χωρών που 
ήταν παραδοσιακά οι “ατμομηχανές” 
της Ευρώπης. Τα τελευταία δύο χρό-
νια χορτάσαμε από Συνόδους Κορυ-
φής, αγκαλιές, χαμόγελα, υποσχέσεις, 
τηλεδιασκέψεις, μπρός - πίσω, συμφω-
νίες που ανακοινώνονταν και κατέρρε-
αν την άλλη μέρα και ούτω καθεξής. 
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Δημήτρης Χατζησωκράτης: Και βέβαια 
υπάρχουν! Αρκεί οι ηγέτιδες δυνάμεις 
στο επίπεδο της Ε.Ε. και η κυβέρνηση στο 
επίπεδο της χώρας μας, να έχουν πάρει 
την απόφαση να αντιπαρατεθούν χωρίς 
δεύτερες σκέψεις και χωρίς να μετρούν 
το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος.

Και επειδή η μάχη διεξάγεται, κατεξο-
χήν στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει 
να επισημάνω εξαρχής, ότι οι τελευταί-
ες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 
Ε.Ε., στις 8 - 9/12/11, είναι πολύ κατώ-
τερες των κρίσιμων στιγμών. Για παρά-
δειγμα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπι-
ση και αποτροπή των αγορών για νέες 
κερδοσκοπικές επιθέσεις και σε άλλες 
χώρες, πέραν των τριών, αποφάσισαν 
απλώς την παράλληλη λειτουργία, για 
ένα χρόνο, των μηχανισμών EFSF και 
ESM, χωρίς να τους προσδώσουν αυ-
ξημένη δύναμη πυρός, αφού παρέμει-
νε το πλαφόν των €500 δις παρέμεινε. 
Το περίφημο “μπαζούκα” κατά των αγο-
ρών δεν είναι ούτε καν … καλάζνικοφ! 
Εδώ θα χρειαζόταν μια… ΒΕΡΘΑ (το πε-
ρίφημο κανόνι των Κρουπ το 1918!). 
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Όλη αυτή η συ-
ζήτηση είναι ένας τρόπος με τον οποίο 
τα πολιτικά συστήματα, ανά τον κόσμο, 
αποφεύγουν τις ευθύνες τους για την 
πραγματικότητα που έχει διαμορφω-
θεί. Οι αγορές έχουν σοβαρές αδυνα-
μίες αλλά δεν έχουν ατομική υπόστα-
ση, για να έχουν ατομική ευθύνη, όπως 
έχουν οι πολιτικοί.

Τα μεγάλα λάθη τους, βρίσκονται στις 
κακές επενδύσεις που έκαναν και σε 
αυτές περιλαμβάνονται και οι φούσκες 
στην αγορά ακινήτων και ο αλόγιστος 
δανεισμός σε χώρες που δεν είχαν τις 
αντίστοιχες οικονομικές προοπτικές.

Οι αγορές δεν έχουν συναισθήματα. Κι-
νούνται με κίνητρο το κέρδος και αντικί-
νητρο τον οικονομικό κίνδυνο. Επενδύ-
ουν χρήματα που μπορεί να ανήκουν σε 
εκατομμυριούχους, αλλά και σε συντα-
ξιούχους και ταξιτζήδες.

Ο καλύτερος τρόπος για να τις πείσεις 
είναι η συνετή οικονομική διαχείριση. 
Αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην Ευ-
ρώπη. Ειδικότερα θέματα, όπως π.χ. ο 
περιορισμός των μη ορθολογικών υπε-
ραντιδράσεων ή η διαφάνεια στον τρό-
πο με τον οποίο οι εταιρίες αξιολόγησης 
καταλήγουν στις εκτιμήσεις τους για τα 
κρατικά ομόλογα, μπορούν και πρέπει 
να συζητηθούν. Όμως η “δαιμονοποί-
ηση” των αγορών είναι άσκηση μάταια 
και προπαντός, αυτοκαταστροφική. Για-
τί, τελικά, όπως κανείς δεν σε υποχρεώ-
νει να δανειστείς, έτσι κανείς δεν μπορεί 
και να υποχρεώσει τις διεθνείς αγορές 
να σε δανείσουν.

Πώς μπορεί να είναι το νέο οικονο-
μικό μοντέλο για την Ελλάδα που θα 
οδηγεί στην ανάπτυξη, τα πρωτογενή 
πλεονάσματα και θα αποτελέσει ισχυ-
ρό ανάχωμα στην επόμενη κρίση;
 
Παντελής Τζωρτζάκης: Αυτό που χρει-
αζόμαστε, είναι ένα νέο κρατικό μοντέ-
λο, με απλοποιημένες διαδικασίες και 
αναβαθμισμένη σχέση κράτους - πολί-
τη. Το κομμάτι της απλούστευσης διαδι-
κασιών, αλλά και το κομμάτι της σχέσης 
κράτους - πολίτη, το εντάξαμε κάτω από 
την ενότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, με τη ακόλουθη λογική: ξεκινάμε 
και δουλεύουμε σε επίπεδο διοικητικής 
μεταρρύθμισης από πάνω προς τα κάτω, 
όλη την οργάνωση και λειτουργία του 
κράτους, ενώ την ίδια στιγμή πηγαίνουμε 

με παρεμβάσεις από κάτω προς τα πάνω, 
με την πλήρη απλοποίηση συγκεκριμέ-
νων διαδικασιών. Αυτά τα δύο κάποια 
στιγμή θα “κουμπώσουν” και θα έχουμε 
το μέγιστο δυνατόν αποτέλεσμα.

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι τα 
εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να κά-
νουμε τις επιχειρησιακές αυτές απλου-
στεύσεις, γρηγορότερα και πιο αποτελε-
σματικά. Με αυτόν τον τρόπο, θα βελτι-
ώσουμε πραγματικά πολλές από τις ση-
μερινές κακοδαιμονίες, είτε όσον αφορά 
τη σπατάλη είτε όσον αφορά τη διαφά-
νεια, είτε όσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα. Τις περισσότερες φορές, μας 
απασχολεί το πώς θα μοιράσουμε την 
πίτα, αλλά κανείς δεν είχε σαν προτε-
ραιότητα το πώς θα δημιουργήσουμε 
την πίτα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το 
σημαντικό διακύβευμα που έχουμε σή-
μερα: πώς θα δημιουργήσουμε, θα με-
γαλώσουμε την πίτα. Και νομίζω η ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση έχει ακριβώς 
αυτό τον στόχο: αυξάνοντας την απο-
τελεσματικότητα, να αυξήσει τη συνο-
λική πίτα, που, μετά, μπορεί να δια-
νεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η εκά-
στοτε πολιτική ηγεσία αποφασίσει. 
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Είναι αδιαμφισβή-
τητο γεγονός ότι η χώρα έχει σήμερα 
ανάγκη από τη συγκρότηση ενός νέου 
“οδικού χάρτη”. “Οδικός χάρτης” που 
θα προσδιορίζεται, σε γενικούς όρους, 
από την κλιμάκωση της προσπάθειας 
για δημοσιονομική εξυγίανση και πει-
θαρχία σε συνδυασμό με την ενεργο-
ποίηση όλων των δημιουργικών δυνά-
μεων και των παραγωγικών πόρων του 
έθνους με στόχο την παραγωγική ανα-
συγκρότηση, την επανεκκίνηση της οι-
κονομίας και την ανασυγκρότηση όλων 
των δημόσιων μηχανισμών. 

Τεύχος 398
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Βασικοί άξονες αυτού του “οδικού χάρτη” 
με στόχο την ανάπτυξη και τα πρωτογενή 
πλεονάσματα, πρέπει να είναι:
1. Η μείωση του διαρθρωτικού ελλείμ-

ματος, κυρίως, μέσω της περιστολής 
των δαπανών και της βελτίωσης της 
“ποιότητας” των δημόσιων οικονο-
μικών και με την αύξηση της αποτε-
λεσματικότητας των πόρων.

2. Η ενίσχυση των φορολογικών εσό-
δων, με τη διεύρυνση της φορολο-
γικής βάσης και με την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και του συντο-
νισμού σε όλα τα επίπεδα του φορο-
λογικού, ελεγκτικού και εισπρακτι-
κού μηχανισμού.

3. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότη 
τας των κοινωνικών δαπανών, με 
στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνι-

κής πολιτικής και με τον εξορθολο-
γισμό των μηχανισμών αναδιανομής 
εισοδήματος.

4. Η ανάληψη των αναγκαίων μέτρων 
τόνωσης της αγοράς και της οικονο-
μίας (ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, 5 οδικοί “Άξονες 
Ανάπτυξης” κ.ά.).

5. Η πραγματοποίηση αποκρατικοποι-
ήσεων και η αξιοποίηση της περιου-
σίας του Δημοσίου. 

6. Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλ-
λαγών, ώστε να αξιοποιηθούν, λιμνά-
ζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες 
της χώρας. Αλλαγές και μεταρρυθ-
μίσεις, που πράγματι επί δεκαετίες 
δεν είχαμε θέσει σε εφαρμογή και 
οι οποίες είναι αναγκαίες για τη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας.

7. Η επένδυση στη γνώση, στην έρευ-
να και στην καινοτομία, με την ανά-
πτυξη ενός ολοκληρωμένου και ποι-
οτικού συστήματος εκπαίδευσης και 
δια βίου μάθησης.

8. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
με τη διαμόρφωση απλών, διαφα-
νών και σταθερών κανόνων, τη βελ-
τίωση του ρυθμιστικού και ανταγω-
νιστικού πλαισίου των αγορών, τη 
μείωση των φόρων, τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, αφού αυ-
τές στο ύψος που είναι διαμορφωμέ-
νες δημιουργούν προβλήματα στην 
απασχόληση και την ανταγωνιστικό-
τητα.

9. Η δημιουργία ενός σύγχρονου κοι-
νωνικού κράτους, με τη βελτίωση της 
ποιότητας των θεσμών και τη δραστι-
κή μείωση της γραφειοκρατίας.

10. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας της οικονομίας, με την τόνωση 
της εξωστρέφειας και την ανάδειξη 
των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
της χώρας.

 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Η Ελλάδα είναι μια 
χώρα πάμπλουτη σε πετρέλαιο και αέ-
ριο. Βρίσκεται σε ένα άριστο γεωστρα-
τηγικό σημείο και έχει το γεωγραφικό 
άνοιγμα που έχουν η Γερμανία και η 
Αυστρία μαζί. Ελέγχουμε μια περιοχή 
που απλώνεται από τη νότια Αδριατική 
και φτάνει ανατολικά στις ακτές του Λι-
βάνου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
έχουμε ζωτικά Εθνικά συμφέροντα και 
στην Κύπρο - όπου ζουν 700.000 Έλλη-
νες και στην οποία σταθμεύει ελληνική 
στρατιωτική δύναμη.

Έχουμε την 1η ναυτιλία στον κόσμο 
και ένα δυναμικό ιδιωτικό τομέα, όπου 
ξεχωρίζει ο τουρισμός, η παραγωγή 
πετρελαιοειδών, φαρμάκων, χημικών 
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 Η επένδυση στη γνώση, στην έρευνα
και στην καινοτομία, με την ανάπτυξη ενός

ολοκληρωμένου και ποιοτικού συστήματος
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 

Χρήστος Σταϊκούρας
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προϊόντων, η εξόρυξη και επεξεργασία 

μεταλλευμάτων, αλλά και έναν πρωτογε-

νή τομέα με ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. 

 

Για να έχεις πρωτογενή πλεονάσματα 

πρέπει να έχεις παραγωγή, να κινείται 

η οικονομία, να παράγεται πλούτος και 

να υπάρχουν, έτσι, φορολογικά έσοδα. 

Θα πρέπει να έχεις όμως, και ένα μηχα-

νισμό που να εισπράττει αυτά τα έσοδα. 

Είναι δυνατόν στο νησί μου, στην ακριτι-

κή Ικαρία, όπου ζουν αγρότες και ψαρά-

δες, να έχουμε ποσοστό είσπραξης βε-

βαιωμένων φορολογικών εσόδων 86% 

από την Εφορία, ενώ σε κάποιες “σικ” 

εφορίες των αστικών κέντρων να είναι 

μόλις στο 10%;. Είναι δυνατόν στο Δι-

δυμότειχο (που το ξέρω καλά γιατί υπη-

ρέτησα τη θητεία μου στο Πυροβολι-

κό) το ίδιο ποσοστό να είναι 88% και 

σε μεγάλες Εφορίες της Θεσσαλονίκης 

να έχουμε ποσοστά που δεν ξεπερ-

νούν το 34% στην καλύτερη περίπτωση; 

Δημήτρης Χατζησωκράτης: Για τη Δημο-
κρατική Αριστερά μόνη λύση είναι ο πο-
λιτικός επανασχεδιασμός με τους εταί-
ρους και η προώθηση μιας νέας γενιάς 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη 
χώρα. Ταυτόχρονα με την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη, θεωρούμε ότι είναι όρος, 
εκ των ων ουκ άνευ, η ανάπτυξη στο 
εσωτερικό της χώρας μιας τεράστιας κι-
νητοποίησης ευρύτερων κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων και αλλαγής των 
κοινωνικοπολιτικών στάσεων, ώστε να 
προωθηθούν αλλαγές που θα άρουν τα 
κακώς κείμενα. Προφανώς, όμως, μια 
τέτοια προσέγγισή μας είναι σε αντίθε-
τη προσέγγιση από τους μονόδρομους, 
που η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαν-
δρέου ισχυρίζονταν, αλλά και το Μνη-
μόνιο και οι εμμονές της τρόικας μετά 
το Μάιο του 2010 προωθούσαν. Εμείς, 
η Δημοκρατική Αριστερά, δεν θα στα-
ματήσουμε να επιμένουμε ότι η ελληνι-
κή κοινωνία πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι 
διατηρήσιμη μια οικονομία στηριζόμενη 

στο δανεισμό, τις ενισχύσεις της Ε.Ε. και 
την πώληση του δημόσιου πλούτου για 
την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων 
πληρωμών. Δεν υπάρχει διέξοδος με τη 
διατήρηση αναποτελεσματικού δημόσι-
ου τομέα, χειραγωγημένης αγοράς, συ-
ντεχνιακών ρυθμίσεων, δημοκρατικών 
ελλειμμάτων και νοοτροπίας υποτίμη-
σης της παραγωγής και της εργασίας.

Γι’ αυτό και η Δημοκρατική Αριστερά 
κρίνει εξαιρετικά επείγουσα την ανά-
γκη να συμφωνηθούν και να εφαρμο-
στούν αλλαγές στην ακολουθούμε-
νη οικονομική και κοινωνική πολιτική, 
που θα στοχεύουν στρατηγικά σε τρείς 
κατευθύνσεις. Η πρώτη: Η αντιστροφή 
της ύφεσης. Μέσα από την υλοποίηση 
μιας αναπτυξιακής πορείας, που θα το-
νώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων, θα δημιουργεί απασχόληση, 
θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα διασφα-
λίζει την αειφορία των πόρων, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και της ποι-
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ότητας ζωής. Η δεύτερη: Η δίκαιη κα-
τανομή των βαρών της κρίσης. Η τρί-
τη: Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, το δίχτυ κοινωνικής προστασίας. 
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Αν ξεπεράσου-
με αυτήν την κρίση, για την επόμενη θα 
έχουμε καιρό. Οι κοινωνίες, άλλωστε, 
μαθαίνουν από τα λάθη τους. Από εκεί 
και πέρα, η ανάπτυξη δεν χρειάζεται μα-
γικές συνταγές. Χρειάζεται σκληρή δου-
λειά, αποταμίευση και μια ριζική στροφή 
της ελληνικής κοινωνίας στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα, 
την καινοτομία, την τεχνολογία και την 
επιστήμη. Χρειάζεται, επίσης, το κράτος 
(και η κοινωνία) να μετράει προσεκτικά 
την αποτελεσματικότητά του και τις συ-
νέπειες των πράξεών του.

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την 
επόμενη μέρα της Ε.Ε.;
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Η Ευρώπη, όπως 
είπα και προηγουμένως, καλείται να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τρέ-
χουσας δυσμενούς κοινωνικής και οι-
κονομικής συγκυρίας με διορατικότητα 
και υπευθυνότητα, σε κλίμα αλληλεγγύ-
ης, συνεννόησης και συνεργασίας, θέ-
τοντας τις βάσεις για τη σταθεροποίη-
ση των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας.

Μία ανάκαμψη, ευθυγραμμισμένη στις 
αρχές και αξίες της κοινωνικής οικονο-
μίας της αγοράς, που θα είναι σε θέση 
να δημιουργήσει ευημερία για όλους 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το πρόβλημα όμως είναι, κυρίως, η αντί-
δραση των πολιτικών ηγεσιών στην ευ-
ρωπαϊκή κρίση χρέους. Η οποία, έτσι 

όπως διστακτικά, συμβιβαστικά, αργά, 
με ημίμετρα εκδηλώνεται, ενισχύει και 
τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Έχω εργαστεί δε-
κατέσσερα χρόνια στο Ευρωκοινο-
βούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Επειδή τους ξέρω από μέσα, δεν είμαι 

πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνουν και “Ευ-
ρωπαϊκή” και “Ένωση”. Για την ώρα δεν 
είναι ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο, 
αφού μια καθαρά ευρωπαϊκή πολιτική 
δεν υπάρχει, αλλά ούτε υφίσταται και η 
έννοια της αλληλεγγύης που είναι αυτο-
νόητη για μια Ένωση. Ελπίζω, να ξεπη-
δήσουν μέσα από την κρίση νέες, ανα-
γεννητικές δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, οι οποίες θα αφήσουν πίσω τους 
πρακτικές τύπου Μέρκελ, Σόιμπλε και 
των λοιπών.

Όλοι αυτοί ανήκουν σε μια άλλη, σκλη-
ρή εποχή, η οποία καμία σχέση δεν έχει 
με τις ανάγκες της σημερινής. Στην Ελ-
λάδα δεν ταιριάζει να επαιτεί σε επίπε-
δο Ε.Ε. Πρέπει μόνο να απαιτεί. Το χρω-
στά στο παρελθόν της αλλά και στο πα-
ρόν της, για το οποίο κανένας δεν θα 
μας κάνει να ντρεπόμαστε. Είμαστε πε-
ρήφανοι, για ό,τι έχει κάνει η πατρί-
δα μας, την αγαπάμε και όλοι οι Έλ-
ληνες μαζί θα καταφέρουμε να την ξα-

ναβάλουμε στο δρόμο της ευημερίας.

Δημήτρης Χατζησωκράτης: Η Ευρώπη 
δεν θα απαντά βιώσιμα στα προβλήμα-
τά της, όσο:

• Οι μηχανισμοί στήριξης δεν θα ενισχύ-
ονται με τα απολύτως αναγκαία κεφά-
λαια, που θα πρέπει - για να λειτουρ-
γούν στοιχειωδώς αποτρεπτικά για τις 

επιθέσεις των αγορών και στα επόμε-
να υποψήφια κράτη - μέλη, Ιταλία και 
Ισπανία - να ανέρχονται σε περισσό-
τερο από €1,5 τρις.

• Η Ε.Ε. δεν θα αποφασίζει να προχωρή-
σει στη δημιουργία ενός μηχανισμού 
κοινής διαχείρισης του χρέους με τη 
μεταφορά μέρους (το 60%) του ελ-
ληνικού χρέους και των άλλων χω- 
ρών - μελών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, που θα αναλάβει την απο-
πληρωμή του, με παράλληλη έκδο-
ση ευρωομολόγων, τα οποία θα απο-
πληρώνουν σε βάθος χρόνου και με 
χαμηλό επιτόκιο τα κράτη μέλη. (Να 
σημειώσουμε εδώ, ότι την ιδέα αυτή, 
που από το Σεπτέμβρη του 2010, υπο-
στηρίζουμε ως ΔΗΜ.ΑΡ., μαζί με τη 
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδι-
κάτων και άλλες αριστερές και προο-
δευτικές δυνάμεις και προοδευτικούς 
οικονομολόγους, την υποστηρίζουν 
και το SPD και οι Γερμανοί Πράσινοι, 
με την παραλλαγή της μεταφοράς του 
επιπλέον ποσοστού του χρέους ενός 

 Η Ελλάδα έχει ένα ακαταμάχητο
συγκριτικό πλεονέκτημα: έχει δυνατά μυαλά

και παιδιά με καταπληκτικές σπουδές
και φοβερά προσόντα 

Κώστας Αϊβαλιώτης
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κράτους - μέλους που θα υπερβαίνει 

το 60%του Μάαστριχτ).

• Δεν προκρίνεται η παράλληλη ενερ-

γοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων για την έκδοση αναπτυ-

ξιακών ευρωομολόγων για τη χρημα-

τοδότηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου 

επενδύσεων στις υποδομές, στις νέες 

τεχνολογίες και στην οικοανάπτυξη, με 

στόχο την προώθηση της οικονομικής 

ανάκαμψης και της απασχόλησης.

• Τελικώς, δεν αποφασίζεται ο ενεργό-

τερος ρόλος και εμπλοκή της ΕΚΤ για 

την αντιμετώπιση της χρηματοπιστω-

τικής κρίσης και της κρίσης χρέους, με 

συμπεριλαμβανόμενη και την έκδοση 

χρήματος.

Θεόδωρος Σκυλακάκης: Χρειαζόμαστε 

περισσότερη Ευρώπη και βαθύτερη ενο-

ποίηση. Για να τα πετύχουμε αυτά, πρέπει 

να επιστρέψουμε στην κοινοτική μέθοδο 

(πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής και αρμονική και ισόρροπη συνερ-

γασία Συμβούλιου και Κοινοβουλίου), 

να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική 

πειθαρχία με την κοινοτική αλληλεγγύη, 

να αυξήσουμε δραστικά τον κοινοτικό 

προϋπολογισμό, προωθώντας την έρευ-

να και την καινοτομία, ιδίως στις πιο αδύ-

νατες οικονομικά χώρες.

Να αναζητήσουμε νέα πεδία συνεργα-

σίας και κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, 

όπως η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια, 

τα πανευρωπαϊκά έργα υποδομών κ.λπ. 

Η Ευρώπη στο σημερινό δύσκολο και 

ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον 

είναι το μέλλον μας.

Ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την 

κρίση και να οικοδομήσουμε ένα καλύ-

τερο μέλλον.

Με ποιον τρόπο, κατά τη γνώμη σας, 
οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμ-
βάλουν στη διόρθωση των δημοσιο-
νομικών προβλημάτων και στην αντι-
μετώπιση της ανεργίας;
 
Παντελής Τζωρτζάκης: Η αύξηση της 
απασχόλησης, είναι ένας σημαντικός πα-
ράγοντας για την ανάπτυξη, που ανή-
κει στους κύριους κυβερνητικούς στό-
χους. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έχει 
στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας 
και των αγκυλώσεων που αυτή δημι-
ουργεί στις διαδικασίες, όπως για πα-
ράδειγμα στη διαδικασία ίδρυσης και 
αδειοδότησης εταιρειών ή στη συμμε-
τοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, 
θα βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό 
κλίμα, και σε συνέχεια, θα ενισχύσει και 
την απασχόληση. Στόχος μας είναι η δη-
μόσια διοίκηση να παρέχει περισσότε-
ρες και πιο ολοκληρωμένες ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες στον πολίτη, στον επεν-
δυτή και στον εξαγωγέα, ώστε να προ-
σελκύσουμε παραγωγικές επενδύσεις. 
Προωθούμε λοιπόν τη λογική του fast-
track και του one-stop shop, της αυτο-
ματοποίησης και της διαφάνειας σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας, προκειμένου 
να θέσουμε τις βάσεις για τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Η συμβολή των 
νέων τεχνολογιών, τόσο στην αποτε-
λεσματική και εύρυθμη λειτουργία του 
κρατικού μηχανισμού, όσο και στην ανα-
πτυξιακή πορεία της οικονομίας, είναι 
καθοριστική. Η καθολική επέκταση και 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στις 
δομές του δημοσίου τομέα, θα συνει-
σφέρει σημαντικά στην προσπάθεια δη-
μοσιονομικής προσαρμογής. Άμεσα, οι 
νέες τεχνολογίες συμβάλλουν με την 
εξοικονόμηση πόρων, τη βελτιστοποί-

ηση των υπηρεσιών και την αποδοτικό-

τερη λειτουργία των μηχανισμών. Έμμε-

σα, μπορούν να ενισχύσουν τη δημο-

σιονομική προσπάθεια με τη μεγέθυν-

ση των δυνατοτήτων για παρεχόμενες 

πληροφορίες, είτε από το δημόσιο είτε 

από τον ιδιωτικό τομέα, που θα συμβά-

λουν καθοριστικά στον καλύτερο σχε-

διασμό και στην αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση των μέτρων της οικονομικής 

πολιτικής.

Βέβαια, εξίσου σημαντική είναι η συνει-

σφορά των νέων τεχνολογιών στην εγ-

χώρια παραγωγική διαδικασία, γιατί κάτι 

τέτοιο ενισχύει την ανταγωνιστικότητά 

της. Και η Επανεκκίνηση της Οικονομίας 

είναι αυτή που θα οδηγήσει στην ανά-

καμψη, ενδυναμώνοντας το αποτέλεσμα 

και την αποδοτικότητα της δημοσιονομι-

κής προσαρμογής. Η συνεισφορά των 

νέων τεχνολογιών σ’ αυτήν την προσπά-

θεια Επανεκκίνησης της Οικονομίας και 

ενίσχυσης της βιωσιμότητας της δημο-

σιονομικής προσαρμογής, θα επιτευχθεί 

μέσω της αύξησης της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις που θα τις αξιοποιή-

σουν. Ο ανταγωνισμός του διεθνούς οι-

κονομικού περιβάλλοντος καθιστά ανα-

γκαία την ποιοτική αναβάθμιση και τον 

αναπροσανατολισμό της παραγωγικής 

και της οικονομικής δραστηριότητας, με 

αιχμές την ενσωμάτωση των τεχνολογιών 

της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

σε όλα τα επίπεδα και την προώθηση 

της καινοτομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η αρωγή της 

πολιτείας πρέπει να είναι καθοριστική, 

προσδοκώντας οφέλη σε όρους προό-

δου, οικονομικής ανάπτυξης, απασχό-

λησης, αλλά και συνεισφοράς στη δη-

μοσιονομική προσαρμογή.
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Και η αρωγή πρέπει να είναι άμεση, 
καθώς στον τομέα της “έξυπνης ανά-
πτυξης” δεν χωράνε καθυστερήσεις. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Η Ελλάδα έχει ένα 
ακαταμάχητο συγκριτικό πλεονέκτημα: 
έχει δυνατά μυαλά και παιδιά με κατα-
πληκτικές σπουδές και φοβερά προσό-
ντα. Τόσα Κοινοτικά πακέτα πέρασαν, 
τόσες κουβέντες ακούσαμε αλλά οι νέες 
τεχνολογίες δεν αναπτύχθηκαν. Ανάξιες 
πολιτικές ηγεσίες, μίζερες κυβερνήσεις 
που ζούσαν μόνο για τα “ψηφαλάκια”, 
πλήρης αδιαφορία των ΜΜΕ για τους 
Έλληνες που δημιουργούν, είναι μερι-
κές από τις αιτίες για την καχεξία. Σχεδόν 
σαν... “εξωγήινο” με κοιτούν στην Βουλή 
όταν φέρνω και ξαναφέρνω το ζήτημα 
των εφευρέσεων που γίνονται στην Ελ-
λάδα, την ανάπτυξη της υψηλής τεχνο-
λογίας, την δημιουργία παραγωγικής 
βάσης και την υλοποίηση των σχετι-
κών υποδομών. Έχω πει πολλές φορές 
ότι χορτάσαμε από Πολιτιστικά και Πνευ-
ματικά Κέντρα , από Κέντρα Τέχνης, 
Γραμμάτων κ.λπ. Έχουμε αρκετά, φτάνει. 
Ας γίνουν επιτέλους από Δήμους και 
άλλα ιδρύματα και κάποια Κέντρα Νέας 
και Υψηλής Τεχνολογίας, ώστε οι πιτσι-
ρικάδες με ιδέες και όρεξη να πειρα-
ματίζονται και να δημιουργούν. Ο Έλ-
ληνας μπορεί τα πάντα και εμείς τον 
στριμώχνουμε σε μίζερα “καλούπια”. 
 
Δημήτρης Χατζησωκράτης: Σύμφωνα με 
πρόσφατη μελέτη, ανάμεσα στις χώρες 
του ΟΟΣΑ για τη στάση τους στον το-
μέα αυτόν την περίοδο της κρίσης του 
2008, προκύπτει ότι 14 από τις 22 χώ-
ρες, που αναλύθηκαν, αποφάσισαν να 
συμπεριλάβουν μεγάλα έργα ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, ως αντίδοτο στην 
κρίση που διέρχονταν. Στο ίδιο πλαίσιο 
θα μπορούσε να κινηθεί και η χώρα μας. 

Η κυβέρνησή της - η νέα, προφανώς, 
που θα προκύψει μέσα από τις εκλο- 
γές - πρέπει να ανακτήσει την αξιοπιστία 
της και την εμπιστοσύνη των πολιτών. 
Με εστίαση στην αποτελεσματικότη-
τα, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη βε-
βαιότητα, ότι οι υλοποιούμενες αποφά-
σεις της κυβέρνησης θα έχουν πυρήνα 
το δημόσιο συμφέρον, θα ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες των πολιτών, ενώ 
θα δίνουν, ταυτόχρονα, στους πολίτες 
τη δυνατότητα συμμετοχής στις αποφά-
σεις αυτές, δηλαδή η γνωστή αρχή ITARI 
(Integrity, Transparency, Accountability, 
Responsiveness, Inclusiveness).

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών το 
κράτος μπορεί να πραγματοποιήσει σο-
βαρά βήματα στην ελάττωση του δια-
χειριστικού κόστους, τη βελτίωση στην 
ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πο-
λίτες και τις επιχειρήσεις, την περισσότε-
ρη διαφάνεια στη διαχείριση, έλεγχο και 
ορθολογισμό των δαπανών. Οι δράσεις 
αυτές μπορεί να είναι τομεακές (π.χ. φο-
ρολογικοί έλεγχοι, υγεία, δικαιοσύνη, 
μεταφορές, εκπαίδευση, κ.λπ.), έργα σε 
κεντρικό ή/ και περιφερειακό επίπεδο, 
που θα βελτιώσουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πο-
λίτες και τις επιχειρήσεις (π.χ. αδειοδο-
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 Oι νέες τεχνολογίες μπορούν
να βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας 

Δημήτρης Χατζησωκράτης
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τήσεις επιχειρήσεων), κ.λπ. Αναμφισβή-
τητα, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας, μέσω του νοικοκυρέματος 
της δημόσιας διοίκησης. Είναι ένα ισχυ-
ρό εργαλείο. Ταυτόχρονα όμως, μέσα 
από μια σειρά καλοσχεδιασμένων έρ-
γων, μπορεί και πρέπει να έχουν ση-
μαντική επίδραση στον ιδιωτικό τομέα 
και ειδικά στην αγορά πληροφορικής, 
όπου και ελληνικό ταλέντο υπάρχει με 
καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμι-
κό και πολλές δυνατότητες ανάπτυξης 
κλάδου της οικονομίας, που τα τελευ-
ταία χρόνια δεν παρουσιάζει τη δυνα-
μική και τις δυνατότητες που κρύβει. 
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Η μαζική εφαρ-
μογή των νέων τεχνολογιών στις κρατι-
κές δραστηριότητες μπορεί να βελτιώ-
σει ριζικά την παραγωγικότητα του δη-
μοσίου και να επιτρέψει τη βελτίωση των 
κρατικών λειτουργιών και την ταυτόχρο-
νη μείωση του κόστους, μέσω της μεί-
ωσης του προσωπικού. Υπάρχουν το-
μείς - π.χ. η on-line σύνδεση των βιβλίων 
των επιχειρήσεων με τις κρατικές αρχές 
- που η νέα τεχνολογία μπορεί να έχει 
άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα. Η 
απελευθέρωση πόρων από το δημόσιο 
τομέα δημιουργεί, επίσης, τις προϋποθέ-
σεις για την αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης και την αύξηση της ρευστότητας 
στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, από 
τον οποίο - και μόνο - μπορεί να προέλ-
θει η ανάπτυξη.

Από εκεί και πέρα, κάθε εταιρία όσο μι-
κρή και αν είναι και κάθε εργαζόμενος, 
ανεξαρτήτως βαθμού ειδίκευσης και εί-
δους εργασίας, πρέπει να επιδιώκουν να 
βρίσκουν τρόπους για να βελτιώσουν 
την παραγωγικότητά τους, αξιοποιώντας 

τις νέες τεχνολογίες. Και να το κάνουν 
αυτό, προπαντός, με δική τους πρωτο-
βουλία. Προσωπικά, έχω παρακολου-
θήσει την εξέλιξη της χρήσης υπολο-
γιστών εδώ και πολλές δεκαετίες. Από 
την εποχή που με έναν Amstrad, ένα κα-
σετοφωνάκι και με γνώσεις Basic έκανα 

τις πρώτες μου εφαρμογές, μέχρι την ει-
σαγωγή των προσωπικών υπολογιστών 
στα γραφεία, την εγκατάλειψη του χειρό-
γραφου, το πρώτο Photoshop και Quark 
με τα οποίο στοιχειοθετούσα ο ίδιος εκ-
δόσεις και περιοδικά, μέχρι τη σημερι-
νή πραγματικότητα της διαρκούς δικτύ-
ωσης και των όλο και πιο φιλικών στο 
χρήστη τεχνολογικών εργαλείων. Το συ-
μπέρασμά μου: Aν δεν δουλεύεις προ-
σωπικά και δεν προσαρμόζεσαι διαρ-
κώς στη νέα τεχνολογική πραγματικό-
τητα, κανείς δεν μπορεί να σε εξοικειώ-
σει με τις νέες εξελίξεις. 

Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι 
η μορφή της πολιτικής διοίκησης της 
χώρας και σε ποιο κράτος θα πρέπει 
να στοχεύει;

Παντελής Τζωρτζάκης: Προτεραιότητα 
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 
παρεμβάσεων ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης έχουν οι εφαρμογές, που απαι-
τούνται για να ανταποκριθεί η χώρα στις 

απαιτήσεις του μνημονίου. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρουμε τις παρεμβάσεις στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σχετικά 
με την εφαρμογή προτύπων για την πα-
ρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού, και στη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-

των, σχετικά με την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής. Επίσης, άμεσης προτε-
ραιότητας είναι και οι εφαρμογές που θα 
υποστηρίξουν τη διοικητική μεταρρύθ-
μιση. Σε αυτές περιλαμβάνονται αφε-
νός τα έργα που αποτελούν αναγκαίες 
και ικανές συνθήκες για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα, ενοποί-
ηση μητρώων και δια-λειτουργικότητα) 
και αφετέρου έργα που θα υποστηρί-
ξουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της γενικής κυβέρνησης, την κα-
τάρτιση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνη-
σης, αλλά και την πολιτο-κεντρική πα-
ροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της δη-
μόσιας διοίκησης, σε πολίτες και επιχει-
ρήσεις.

Η πρόκληση είναι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση των άμεσων παρεμβάσεων 
να συνάδει με τις αρχές και την κατεύ-
θυνση που προσδιορίζει ο μεσοπρό-
θεσμος σχεδιασμός και η εθνική στρα-
τηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση, αλλά και να φτάσουμε γρήγορα 

Τεύχος 3914

 Χρειάζεται σκληρή δουλειά,
αποταμίευση και στροφή στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία, την καινοτομία, 
την τεχνολογία και την επιστήμη 

Θεόδωρος Σκυλακάκης
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στο αντίστοιχο επίπεδο ωριμότητας των 
λοιπών χωρών της Ευρώπης, έτσι ώστε 
να βελτιώσουμε τη θέση μας στις αξι-
ολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
και να μπορεί να καταλάβει και ο πο-
λίτης στην καθημερινότητά του, τι ση-
μαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Πριν από λίγο και-
ρό, από το βήμα της Βουλής είχα τονίσει 
πως δεν υπάρχει “βασιλική οδός” για 
την εθνική μας αξιοπρέπεια και την ευ-
ημερία των πολιτών στο σύγχρονο κό-
σμο. Υπάρχει, μόνο, η οδός που προσ-
διορίζεται από την επαναδιατύπωση και 
εμπέδωση ενός σύγχρονου αξιακού συ-
στήματος. Από την καλλιέργεια κουλ-
τούρας κοινωνικής και πολιτικής συνεν-
νόησης. Από την εκπόνηση και διαχρονι-
κή εφαρμογή ενός εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου. Από την επεξεργασία και εφαρ-
μογή σύγχρονων πολιτικών, συμβατών 
με το εθνικό και ευρωπαϊκό σχέδιο. Και 
από την έντιμη, σκληρή και αποτελεσμα-
τική εργασία από όλους μας. Και αποτέ-
λεσμα αυτής της νέας προσπάθειας θα 
πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, ένα νέο 
κράτος που θα ανταποκρίνεται σ’ αυτήν 
την αλλαγή.

Ένα κράτος που θα παρεμβαίνει και θα 
μεριμνά για τη βέλτιστη λειτουργία του 
μηχανισμού της αγοράς και την εξασφά-
λιση της μέγιστης οικονομικής αποτε-
λεσματικότητας, την κοινωνικά δικαι-
ότερη κατανομή του εισοδήματος και 
του παραγόμενου πλούτου και τη στα-
θεροποίηση της οικονομίας. Να αντα-
νακλά τα αιτήματα για αποτελεσμα-
τικότητα και δικαιοσύνη μιας ελεύ-
θερης κοινωνίας, ο συνδυασμός των 
οποίων, καταλήγει σε μια μικτή οικο-
νομία που καλύπτεται από τη φιλοσο-
φία του κοινωνικού φιλελευθερισμού. 

Κώστας Αϊβαλιώτης: Είμαστε υπέρ της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυ-
ριαρχίας. Η κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία είναι το αρτιότερο πολίτευμα και δί-
νει τεράστιες δυνατότητες οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Όλες οι προηγμένες χώρες της Ευρώ-
πης είναι παλαιές δημοκρατίες. Στη δη-
μοκρατία πρέπει να ακούγεται η φωνή 
του κόσμου. Είμαι υπέρ της αντίδρασης 
των πολιτών και υπέρ της δημοκρατι-
κής διαμαρτυρίας, του ευπρεπούς δια-
λόγου, των προτάσεων και της ηπιότη-
τας και απεχθάνομαι τη βία, τους τρα-
μπούκους, τους ακραίους και τους λαϊ-
κιστές. Μπορούμε να κάνουμε τη χώρα 
μας δυνατή, ακμαία και αξιοπρεπή. Πρέ-
πει, όμως, να αφήσουμε στο “μουσείο” 
της πολιτικής ιστορίας όσους μας οδήγη-
σαν στο σημερινό χάλι. Κι αυτό γίνεται 
μόνο με τις εκλογές και με την ψήφο μας. 
 
Δημήτρης Χατζησωκράτης: Η Δημο-
κρατική Αριστερά στοχεύει σε μια βα-
θιά τομή στο χώρο του δημόσιου τομέα, 
με δημόσια διοίκηση, που θα μετατρα-
πεί από τροχοπέδη κάθε παραγωγικής 
προσπάθειας σε αποφασιστικό αρωγό 
της και με νέο ρόλο των όσων απαραί-
τητων δημόσιων επιχειρήσεων.

Στρατηγικά προσβλέπουμε σε ένα απο-
τελεσματικό κράτος με βαθειά απο-
συγκέντρωση. Σε μια κεντρική διοίκη-
ση - στρατηγείο, που θα διατηρεί την 
άμυνα, την εξωτερική πολιτική και την 
ασφάλεια και θα περιορίζεται στον επι-
τελικό της ρόλο στην οικονομία, την ανά-
πτυξη, την υγεία, την παιδεία. Σε μια για 
σύγχρονη, αποτελεσματική, κοινωνικά 
χρήσιμη, τοπική και περιφερειακή αυ-
τοδιοίκηση, ανοιχτή στην κοινωνία και 
τους πολίτες, αυτοδύναμη και ανεξάρ-

τητη, με πόρους δικούς της, με εκχώρη-

ση σ’ αυτήν σημαντικού μέρους της ακί-

νητης περιουσίας του κράτους.

Θεωρούμε αναγκαία τη μεταρρύθμιση - 

τεχνολογική, οργανωτική, διαδικασιών 

και πάνω απ’ όλα, νοοτροπίας, ήθους και 

επαγγελματισμού. Η εισαγωγή εμπειρο-

γνωμοσύνης και διαφάνειας, η εκρίζω-

ση της διαφθοράς, του κομματισμού, της 

ευνοιοκρατίας και της γραφειοκρατίας, 

πρέπει να αποτελούν κεντρικές πολιτικές. 

Τα μέτρα δεν αρκεί να αποφασίζονται 

και να ψηφίζονται. Πρέπει κάποιος να 

τα εφαρμόζει και να τα υλοποιεί, ώστε 

να αποδίδουν. Δεν υπάρχει, στη σημε-

ρινή Ελλάδα, τέτοιος διοικητικός μηχα-

νισμός. Το σημαντικότερο είναι ότι λεί-

πει, παντελώς, το σύστημα ελέγχου σε 

όλα τα επίπεδα (οικονομικό, ποιοτικών 

προδιαγραφών, εφαρμογής κοινοτικής 

νομοθεσίας, ιχνηλασιμότητας, κ.λπ.). 

 

Θεόδωρος Σκυλακάκης: Κυβερνήσεις 

συνεργασίας και ευρείας συνεννόησης, 

που στέλνουν στα αζήτητα της ιστορίας 

την αυτοδύναμη αλαζονεία και την κατά-

χρηση εξουσίας, τον ανεύθυνο αντιπολι-

τευτικό λαϊκισμό και τον ανόητο και πα-

ράλογο κομματικό φανατισμό.

Μέσα ενημέρωσης, που κάνουν τη δου-

λειά τους με αίσθηση του ευρύτερου 

δημοσίου συμφέροντος, που έχουν τα-

χθεί να υπηρετούν και όχι με κριτήριο 

την προώθηση οικονομικών συμφερό-

ντων. Πολίτες, που αποφεύγουν τις πε-

λατειακές σχέσεις και επιλέγουν τους 

πολιτικούς προσεκτικά και ψύχραιμα, 

αξιολογώντας, προπαντός, τη δυνατό-

τητα συνεισφοράς τους στο κοινωνικό 

σύνολο.
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 Χρειάζεται σκληρή δουλειά,
αποταμίευση και στροφή στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία, την καινοτομία, 
την τεχνολογία και την επιστήμη 

Θεόδωρος Σκυλακάκης
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Με ποιον τρόπο οι νέες τεχνολογίες θα 
συμβάλουν στην υλοποίηση των διαρ-
θρωτικών αλλαγών στην ελληνική πο-
λιτεία και οικονομία;

Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων με τη σωστή σει-
ρά. Πρώτον, θα πρέπει να δομηθούν και 
να απλοποιηθούν οι τρέχουσες πρακτι-
κές. Τότε, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 
είναι ευεργετικές στο να γίνουν οι διαδι-
κασίες απλούστερες και οι κανόνες να 
εφαρμόζονται ευκολότερα. Αν αναπτυ-
χθούν και εφαρμοσθούν σωστά, οι νέες 
τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω μεγα-
λύτερης διαφάνειας, με ευκολότερο τον 
εντοπισμό και την παρακολούθηση και 
να διευκολύνουν την πρόσβαση σε κάθε 
είδους δημόσια υπηρεσία.

Θεωρείτε πως η στρατηγική των “βέλ-
τιστων πρακτικών” άλλων χωρών θα 
φέρει αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση 
των χρόνιων δυσλειτουργιών του ελ-
ληνικού κρατικού μηχανισμού και πώς; 

Ο ρόλος της Ομάδας Δράσης δεν είναι να 
προτείνει και να επιβάλει πρότυπα και 
βέλτιστες πρακτικές, αλλά έρχεται για να 
στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση και δι-
οίκηση να βρουν τις κατάλληλες λύσεις, 
οι οποίες συνήθως δεν είναι απλώς ένα 
αντίγραφο του μοντέλου μιας οποιασδή-
ποτε άλλης χώρα.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές χώρες που, 
στον ένα ή τον άλλο τομέα, αντιμετώπι-
σαν παρόμοιες προκλήσεις με αυτές που 
αντιμετωπίζει τώρα η Ελλάδα - και μερι-
κές από τις δικές τους λύσεις θα μπορού-
σαν, ίσως, να προσαρμοστούν στην ελ-
ληνική πραγματικότητα. Και τότε - ακόμη 
πιο σημαντικό - η Ομάδα Δράσης μπο-
ρεί, μαζί με άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 
και διεθνείς οργανισμούς, να βοηθήσουν 
στην Ελλάδα να πραγματοποιήσει τις 
απαραίτητες αλλαγές.

Πότε πιστεύετε, ότι θα δούμε τα πρώ-
τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθει-
ας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό το-
μέα και πώς θα αντιμετωπίσετε τυχόν 
αντιδράσεις; 

Η Ομάδα Δράσης βρίσκεται, ήδη εδώ και 
καιρό, σε καλή συνεργασία με την ελλη-
νική διοίκηση σχετικά με τις τρέχουσες κύ-
ριες προκλήσεις - για την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, 
τη διοικητική μεταρρύθμιση για τη στήρι-
ξη της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης. Οι προκλήσεις είναι σημαντι-

κές, αλλά έχει επιτευχθεί κάποια σχετική 
πρόοδος. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην 
αξιοσημείωτη υποστήριξη που το έργο 

αυτό λαμβάνει από τα κράτη - μέλη της 
Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς. Η 
ισχυρή πολιτική στήριξη από την ηγεσία 
του κάθε φορέα, καθώς και ο καλός συ-
ντονισμός μεταξύ των πολλών φορέων 
του δημόσιου τομέα θα είναι ζωτικής ση-
μασίας για την επιτυχία. Αυτό είναι η πρό-
κληση. Η μεταρρύθμιση των δομών της 
δημόσιας διοίκησης είναι πιθανότατα μία 
από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, 
που η Ελλάδα θα πρέπει να επιτύχει. 
Όπως με κάθε αλλαγή μεγάλης κλίμα-
κας, μερικά αποτελέσματα θα γίνουν γρή-
γορα ορατά, ενώ για άλλα θα χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος για να τα 
συνειδητοποιήσουμε.

Ποιες εφαρμογές της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης θα πρέπει να τεθούν άμε-
σα σε ισχύ και υπό ποιες προϋποθέσεις 
θα μπορούμε να λέμε στο μέλλον ότι η 
Ελλάδα διαθέτει υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης; 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένας 
από τους κεντρικούς πυλώνες του σχεδί-
ου διοικητικής μεταρρύθμισης, που έχει 
διαμορφωθεί από τις ελληνικές αρχές. 
Μπορεί να είναι ένα μέσο για τη μείωση 
του κόστους, την αύξηση της αποδοτικό-
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 Προτεραιότητα
της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης 
οι τομείς υγείας,

οικονομίας
και διοίκησης 
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τητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ειδικότε-
ρα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς που 
αποτελούν προτεραιότητα για την ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή στους 
τομείς της διοίκησης, των οικονομικών 
και της υγείας.

Έχει συμφωνηθεί, ωστόσο, ότι η εφαρ-
μογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
δεν είναι αυτοσκοπός και θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνον όταν οι δομές και οι 
διαδικασίες στους εμπλεκόμενους τομείς 
έχουν εξορθολογιστεί και βελτιστοποιη-
θεί. Με άλλα λόγια: Πρώτα πρέπει να 
απομακρυνθούν ο διοικητικός φόρτος και 
πολύπλοκοι κανόνες. Μόνο τότε, οι ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες μπορούν να αναπτυ-
χθούν και έτσι να διευκολύνουν σημα-
ντικά τη ζωή των πολιτών και των επι- 
χειρήσεων.

Δίνετε μεγάλη σημασία στην τόνωση 
της επιχειρηματικότητας. Ποιο είναι το 
σχέδιο για την ενίσχυση της χρηματο-
δότησης των επιχειρήσεων; 

Η παρούσα κρίση έχει οδηγήσει σε πι-
στωτική “ασφυξία” την ελληνική οικο-
νομία, που οφείλεται τόσο στη μείωση 
της ζήτησης πιστώσεων από τις ελληνι-

κές επιχειρήσεις, ειδικά για επενδύσεις, 
όσο και στην προσφορά από τις τράπε-
ζες. Η ανακούφιση αυτής της κατάστα-
σης είναι μία από τις - προτεραιότητες για 
την Ομάδα Δράσης ενάντια στην κρίση. 
Υπάρχουν, ήδη, αρκετά εργαλεία που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση για να υποστηρίξουν το δα-
νεισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων, μέσα από επιχορηγήσεις, δάνεια ή 
εγγυήσεις. Ένα νέο ειδικό, χρηματοδοτι-
κό εργαλείο βρίσκεται υπό σύσταση, με 
περίπου €500 εκατ. από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για να βελτιώσει την πρόσβαση 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε χρη-

ματοδοτήσεις μέσω των τραπεζών. 

Το σχέδιο είναι, αρχικά, να διασφαλισθεί 
ότι το εργαλείο αυτό θα φτάσει γρήγορα 
στους αποδέκτες που στοχεύει. Γι’ αυτό 
το σκοπό, έχουν ληφθεί μέτρα για την 

προσαρμογή των εργαλείων στις ανάγκες 
που δημιουργούνται από την κρίση. Για 
παράδειγμα, τα δάνεια που παρέχονται 
μέσω των προαναφερόμενων χρηματο-
δοτικών εργαλείων θα είναι σε θέση να 
χρηματοδοτήσουν και τα κεφάλαια και 
όχι μόνο τις επενδύσεις.

Ο δεύτερος στόχος είναι να κινητοποιη-
θούν πρόσθετα κεφάλαια από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό θα έδι-
νε στις ελληνικές τράπεζες την αναγκαία 
ρευστότητα, ώστε, στη συνέχεια, να μπο-
ρούν να προωθήσουν το δανεισμό προς 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι συ-
νοδευτικοί όροι και οι διαδικασίες παρα-
κολούθησης θα εξασφαλίσουν, ότι τα 
δάνεια αυτά θα φτάνουν στον επιδιωκό-
μενο στόχο. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι να διατεθούν κατά το πρώ-
το τρίμηνο του 2012.

Ο κύριος Horst Reichenbach είναι Head of 
European Commission task force for Greece
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 Η μεταρρύθμιση των δομών της δημόσιας
διοίκησης είναι πιθανότατα μία από τις

πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας 
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Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη       Διακυβέρνηση του 21ου αιώνα  

Β Ε Λ Τ Ι Σ Τ Ε Σ  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ

Η έκθεση του World Economy Forum 
σχετικά με το μέλλον της διακυβέρ-

νησης των κρατών και το ρόλο των τε-
χνολογιών σε αυτή τη διαδικασία, τονί-
ζει πως η κυβέρνηση του 21ου αιώνα 
πρέπει να είναι σε τεχνολογική ετοιμό-
τητα και να διαθέτει τεχνολογική υπερο-
χή. Εκτός από το σύγχρονο τεχνολογικό 
εξοπλισμό οι κυβερνήσεις πρέπει να δι-
αθέτουν και ομάδες τεχνολογικής ετοι-
μότητας και δυναμικής. O δικτυωμένος 
κόσμος απαιτεί νομικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο αντίστοιχο των συνθηκών, προ-
κειμένου να επιτυγχάνεται η πληροφό-
ρηση, η συνεργασία, και η υποστήριξη 
που απαιτείται στη σύγχρονη εποχή. Εί-
ναι αξιοθαύμαστο πως ακόμη και στις 

φτωχότερες χώρες, μπορούν να υπάρ-
ξουν λαμπρά παραδείγματα καινοτομί-
ας και υπηρεσιών, μέσω της χρήσης των 
φθηνών κινητών και ασύρματων τεχνο-

λογιών. Οι ευέλικτες κυβερνήσεις έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να προσελ-
κύσουν και να διατηρήσουν μια νέα γε-
νιά δημοσίων λειτουργών, που ευδοκι-
μεί στην επίλυση των προβλημάτων, τα 
αποτελέσματα και την καινοτομία.

Καθώς οι κυβερνήσεις εξελίσσονται πιο 
γρήγορα, στις επόμενες δεκαετίες του 
21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση ανα-
μένεται να γνωρίσει μια εποχή αναγέν-
νησης είτε μέσω κυβερνητικών οργανι-
σμών, των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών, ή των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πο-
λίτη. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν 
είναι μια ουτοπία αλλά μια διαδικασία 

 Aκόμη και στις φτωχότερες χώρες, μπορούν 
να υπάρξουν λαμπρά παραδείγματα καινοτομίας 
και υπηρεσιών, μέσω της χρήσης των φθηνών

κινητών και ασύρματων τεχνολογιών  

 Στις επόμενες
δεκαετίες του 21ου
αιώνα η δημόσια 

διοίκηση αναμένεται
να γνωρίσει μια εποχή 

αναγέννησης 
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εφαρμόσιμη στην καθημερινότητα του 
πολίτη, που απαιτεί εμπιστοσύνη και 
γρήγορα αντανακλαστικά από τους κυ-
βερνώντες. 
Η σύγχρονη διακυβέρνηση είναι πιο 
επίπεδη, ευέλικτη, εξορθολογισμέ-
νη, και κυρίως να αξιοποιεί την τεχνο-
λογία (Flatter, Agile, Streamlined and 

Techenabled - FAST). Προωθεί την ανά-
πτυξη καινοτόμων δημόσιων υπηρεσι-
ών, ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις 
ανάγκες των πολιτών, στη φροντίδα για 
τους περιορισμένους φυσικούς πόρους 
και στη δημιουργία νέων δημόσιων αξι-
ών. Δεν αγνοεί βασικές αξίες του παρελ-
θόντος και κυρίως δεν αγνοεί τον έλεγ-
χο. Με λίγα λόγια σύμφωνα με την έκ-
θεση για τη διακυβέρνηση του μέλλο-
ντος, τονίζεται σε γενικές γραμμές πώς 
θα πρέπει να είναι.

Άμεση συμμετοχή και εμπλοκή των πο-
λιτών, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα 
τεχνολογίας, η χρήση των οποίων δεν 
σημαίνει και εκμηδένιση της απόστασης 
ασφαλείας, που πρέπει να χωρίζει την 
κυβέρνηση από τους πολίτες. Διοικητική 
αποτελεσματικότητα και σύγχρονες δια-
δικασίες λήψης αποφάσεων, με περιορι-
σμό της ιεραρχίας και κατά συνέπεια της 
γραφειοκρατίας, με νέα εργασιακά πε-
ριβάλλοντα συνεργασίας και αξιόπιστες 
αναλύσεις για τη λήψη τεκμηριωμένων 
αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται 
διακυβερνητική και διατομεακή συνερ-

γασία. Οι επιτυχημένες κυβερνήσεις μπο-
ρούν να οργανώσουν από μόνες τους τις 
δυνάμεις τους, τους δημόσιους και ιδιω-
τικούς τους πόρους, ώστε να αντιμετωπί-
ζουν τις προκλήσεις των καιρών.
FAST δεν σημαίνει απαραίτητα γρήγο-
ρη, αν και το χρονικό πλαίσιο για πολ-
λές αποφάσεις μπορεί να μειωθεί με τη 

βοήθεια εργαλείων συνεργασίας, πλατ-
φόρμων, και αναλύσεων. FAST δεν ση-
μαίνει ότι αγνοεί τις βασικές αξίες της κυ-
βέρνησης, των προσόντων, της ισότητας, 
των ελέγχων και ισορροπιών, της υπευ-
θυνότητας και της δικαιοδοσίας.

Παραδείγματα

Η έκταση των υπηρεσιών και το επίπεδο 
ανταγωνισμού στις υποδομές και τις δη-
μόσιες επενδύσεις διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. Καθίσταται όμως σαφές ότι κά-
ποια δημόσια υποστήριξη της χρηματο-
δότησης είναι απαραίτητη, τουλάχιστον 
σε απομακρυσμένες περιοχές, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί ένα ικανοποιη-
τικό επίπεδο ψηφιακής ένταξης. Τα πα-
ραδείγματα που ακολουθούν είναι από 
τη μελέτη “The Future of Government - 
Lessons Learned from around the World, 
2011” του World Economic Forum και 
από τη μελέτη της κυρίας Κιοσσέ Ελισ-
σάβετ “Η πορεία της ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης στις χώρες της Ε.Ε. και την 
Ελλάδα - Οι επιδόσεις των χωρών, 2011” 
για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Αυστραλία
Στην Αυστραλία, η κυβέρνηση έχει δημι-
ουργήσει μια νέα, λειτουργικά χωριστή 
οντότητα στην υλοποίηση των εθνικών 
τεχνολογικών στόχων. Η οντότητα αυτή 
ονομάζεται Next Generation Network 
Broadband. Η αυστραλιανή κυβέρνηση 
θα καταβάλει ποσό άνω των $10 δις για 
τη μετάβαση των υποδομών (αγωγοί, 
πόλοι, φυτικές ίνες) στη νέα οντότητα, 
καθώς οι πολίτες - πελάτες θα μεταβαί-
νουν σε σύγχρονες υπηρεσίες δικτύων.

Αυστρία
Η Αυστρία, προκειμένου να μειώσει το 
χρέος και το έλλειμμά της, στράφηκε στις 
νέες τεχνολογίες. Σήμερα, η Αυστρία δι-
αθέτει κατά 100% ηλεκτρονικά και τις 20 
βασικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Παράδειγμα βέλτιστων πρακτι-
κών αποτέλεσαν στην Αυστρία το πρό-
γραμμα τοπικής αρχής της περιφέρειας 
Zell am See και το πρόγραμμα ομοσπον-
διακής υπηρεσίας πληροφόρησης με τη 
συνεργασία 45 δήμων.

Βέλγιο
Οι προσπάθειες για σύγχρονη ηλεκτρο-
νική διακυβέρνηση ξεκίνησαν στο Βέλ-
γιο το 1989. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθη-
κε στην κάρτα eID και στην οργάνωση 
back office συστημάτων. Πολύ σημαντι-
κή εφαρμογή είναι η βέλγικη προσωπι-
κή ηλεκτρονική ταυτότητα, με την οποία 
οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δημόσιας 
διοίκησης. Παράδειγμα βέλτιστης πρα-
κτικής αποτελεί η ομοσπονδιακή υπη-
ρεσία πληροφόρησης του Βελγίου. 
Δίνει δυνατότητα πρόσβασης στους 

 Aκόμη και στις φτωχότερες χώρες, μπορούν 
να υπάρξουν λαμπρά παραδείγματα καινοτομίας 
και υπηρεσιών, μέσω της χρήσης των φθηνών

κινητών και ασύρματων τεχνολογιών  
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πολίτες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσί-
ες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
τηλεφωνικού κέντρου.

Γαλλία
Η Γαλλία κατάφερε, επίσης, να έχει αξιο-
λόγηση πάνω από το μέσο όρο στην Ε.Ε. 

όσον αφορά τις επιδόσεις της στην ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση. Από το 1998 εί-
ναι σε εφαρμογή οι ηλεκτρονικές κάρτες 
υγείας και το σύνολο των Γάλλων μπορεί 
να υποβάλει τις δηλώσεις του ηλεκτρο-
νικά με άμεση εκκαθάριση τους. Παρά-
δειγμα βέλτιστων πρακτικών αποτελεί η 
εφαρμογή www.service-public.fr για την 
παροχή πληροφοριών στους πολίτες και 
ισχύει για όλη τη Γαλλία. 

Γερμανία
Στη Γερμανία δόθηκε ιδιαίτερη σημασία 
στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών από τους δημοσίους 
υπαλλήλους σε Κέντρα Πολιτών, ώστε 
να μπορούν να παρέχουν βοήθεια, αλλά 
και πληροφορίες στους πολίτες. Σε επί-
πεδο τοπικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα, 

χρησιμοποιείται η Υπηρεσία Πολιτών με 
στόχο την ολοκλήρωση των υπηρεσιών 
σε ένα μόνο γραφείο.

Δανία
Στη Δανία οι συναλλαγές των πολιτών με 
το δημόσιο γίνονται ηλεκτρονικά, αντι-

καθιστώντας τα μετρητά και τη φυσική 
παρουσία. Παράδειγμα βέλτιστων πρα-
κτικών στη Δανία αποτελεί το σύστη-
μα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από το 
2005 όλοι οι φορείς δημοσίου της Δα-
νίας δέχονται τιμολόγια προμηθευτών 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή με εφαρ-
μογή σε όλο το φάσμα του δημοσίου, 
εξοικονομώντας τεράστια ποσά στα δη-
μόσια ταμεία. 

Εσθονία
Η Εσθονία έχει να επιδείξει μια πλήρη 
και απόλυτα λειτουργική υποδομή στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ως παρα-
δείγματα αναφέρονται η ηλεκτρονική δι-
εξαγωγή εκλογών, ήδη, από το 2005, 
το γεγονός ότι το 92% των φορολογι-
κών δηλώσεων στη χώρα υποβάλλο-

νται ηλεκτρονικά, καθώς και το γεγονός 
ότι το 79% των κατοίκων πραγματοποιεί 
ηλεκτρονικές, διατραπεζικές συναλλα-
γές τουλάχιστον μια φορά την εβδομά-
δα. Το 2002 η κυβέρνηση της χώρας, τα 
Ηνωμένα Έθνη και άλλες μη κυβερνητι-
κές οργανώσεις εστίασαν στη δημιουρ-
γία υποδομών για την ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση και την αυτοχρηματοδότηση 
σχετικών projects. Από το 2008 η Εσθο-
νία έχει επενδύσει για εξοπλισμό πλη-
ροφορικής σε δημόσιες υπηρεσίες, στην 
αστυνομία, και την εκπαίδευση.

Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής
Οι ΗΠΑ έχουν ηγετική θέση στην ψη-
φιακή και η ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση, ακόμη και πριν από την έναρξη του 
Internet και του Web στις αρχές του 
1990. Ο προϋπολογισμός για τεχνολο-
γικές υποδομές υπερβαίνει τα $75 δις 
ετησίως, και η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση έχει δαπανήσει περισσότερα από 
$500 δις για πολιτικές τεχνολογίας την 
τελευταία δεκαετία. Ακόμη πιο σημα-
ντική είναι η δημόσια χρηματοδότηση, 
που είναι διαθέσιμη στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και απευθύνεται στους φορείς 
που παρέχουν υπηρεσίες σε απομα-
κρυσμένες περιοχές, π.χ. μέσω πακέ-
του κινήτρων.

Ηνωμένο Βασίλειο 
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
προτείνει δημόσιους διαγωνισμούς για 
την αγροτική ανάπτυξη και προβλέπε-
ται ότι θα προχωρήσει σε δημόσια χρη-
ματοδότηση (περίπου $750 εκατ.) για τη 
στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων. Υπάρχει 
πληθώρα συστημάτων, που αφορούν τη 
διασύνδεση και είναι ζωτικής σημασίας.

Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη Διακυβέρνηση του 
21ου αιώνα
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Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη Διακυβέρνηση του 
21ου αιώνα
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Τεύχος 39

Το κυβερνητικό portal government gate-

way έδωσε στους Βρετανούς πολίτες 

τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις 

ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες με τη 

χρήση username, password και ψηφια-

κής υπογραφής.

Ιρλανδία
Το 1998 η Ιρλανδία εξέδωσε το κείμενο 

της Κοινωνίας των Πληροφοριών όπου 

περιγράφεται η στρατηγική για την εφαρ-

μογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-

σης στη χώρα. Οι καλύτερες πρακτικές 

στη χώρα είναι το φορολογικό σύστη-

μα www.revenue.ie και το σύστημα πα-

ροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας 

www.shb.ie.

Ισπανία
Και η Ισπανία βρίσκεται σταθερά πάνω 

από το μέσο όρο της Ε.Ε. όσον αφορά 

την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η χώρα 

εφαρμόζει στην πράξη την ηλεκτρονική 

υπογραφή για τις συναλλαγές των πολι-

τών με το δημόσιο. Οι νέες επιχειρήσεις 

καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά και 

από το 2006 είναι σε εφαρμογή η κάρτα 

eID. Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτε-

λεί το κρατικό portal Administracion.es. 

Νότιος Κορέα
Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση δαπάνη-

σε πάνω από $3 δις (περίπου $200 ανά 

νοικοκυριό) σε πρώτης γενιάς ευρυζωνι-

κή ανάπτυξη από το 2005, και σχεδιάζει 

να δαπανήσει άλλο $1 δις ή περισσότε-

ρα (περίπου $65 ανά νοικοκυριό) για την 

εγκατάσταση πολύ γρήγορων ευρυζωνι-

κών συνδέσεων. Να σημειωθεί πως η πυ-

κνότητα του πληθυσμού της Νότιας Κο-

ρέας είναι πολύ διαφορετική από εκείνη 

του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό μει-

ώνει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης και 

εγκατάστασης οπτικών ινών ανά πελάτη.

Ολλανδία
Στην ολλανδική δημόσια διοίκηση υιο-

θετήθηκε ένα πελατοκεντρικό μοντέλο 

(κέντρο μίας στάσης), με τα Κέντρα Δη-

μοσίων Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

πολιτών και επιχειρήσεων. Η Ολλανδία 

βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε., 

όσον αφορά τη σύγχρονη διακυβέρνη-

ση. Σημαντικό δείγμα ηλεκτρονικής υπη-

ρεσίας είναι το γραφείο νεοεισερχομένων 

του δήμου Delf, που δίνει πληροφορί-

ες για υπηρεσίες και εργασία σε πολίτες 

(Ολλανδούς και ξένους), που έρχονται 

για πρώτη φορά στην πόλη. Στην Ολλαν-

δία έχει εφαρμοστεί και η eID. 

Σιγκαπούρη
Η στρατηγική της Σιγκαπούρης για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση έχει ωφε-

λήσει το δημόσιο τομέα βελτιώνοντας 

την αποτελεσματικότητα του, ενώ οι πο-

λίτες και οι επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης 

απολαμβάνουν πρωτοφανή επίπεδα ευ-

κολίας και εξοικονόμησης κόστους χρη-

σιμοποιώντας τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Στη Σιγκαπούρη, η χρηματοδότηση ευ-

ρυζωνικών υποδομών φτάνει μέχρι και 

τα $600 για κάθε νοικοκυριό, με σκοπό 

την κάλυψη του 60% των νοικοκυριών το 

2011 και του 95% μέχρι το 2012.

Φινλανδία
Η Φινλανδία έχει ως στόχο να καλύψει το 

99% των κατοικιών με ευρυζωνικές συν-

δέσεις ταχύτητας 100 Mbps έως το 2015. 

Η Φινλανδική κυβέρνηση στοχεύει στην 

πρόσβαση επόμενης γενιάς για όλες τους 

πολίτες και απαιτεί σύνδεση για κάθε 

70 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

Ωστόσο, όταν η Φινλανδική κυβέρνηση 

ξεκίνησε τη διαδικασία προμηθειών τέ-

τοιου είδους διασύνδεσης, κανένας φο-

ρέας δεν μπορούσε να το υποστηρίξει 

εμπορικά, ώστε να είναι βιώσιμη. Αυτό 

σημαίνει ότι μια δημόσια - ιδιωτική σύ-

μπραξη είναι αναγκαία σε ορισμένες πε-

ριοχές. Παράδειγμα καλής πρακτικής εί-

ναι η υπηρεσία ηλεκτρονικού νοσοκό-

μου και πύλη ηλεκτρονικής υγείας. 

Ελλάδα 
Η Ελλάδα οφείλει να επιταχύνει τις δρά-

σεις που αφορούν την Ηλεκτρονική Δια-

κυβέρνηση, ώστε να  βελτιώσει τη θέση 

της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 

για να δημιουργήσει μια ενιαία και λει-

τουργική επικοινωνία πολιτών και επι-

χειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. 

* Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής i2010, δημοσίευσε ετήσια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πλη-

ροφορίας σε σύνολο 32 χωρών. Ένας βασικός δείκτης που χρησιμοποιήθηκε στις αξιολογήσεις αυτές, ήταν το επίπεδο ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας 20 βασικών δημόσιων υπη-

ρεσιών που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις οποίες, 12 απευθύνονταν σε πολίτες και 8 σε επιχειρήσεις. Ο δείκτης αυτός αναμένεται να επικαιροποιηθεί και να 

διατηρηθεί στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης για την περίοδο 2011 - 2015.

Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη Διακυβέρνηση του 
21ου αιώνα 
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 Η Ελλάδα οφείλει
να επιταχύνει

τις δράσεις που
αφορούν την
Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση 

Υπουργείο Τίτλος Υπηρεσίας Υπηρεσία Βαθμολογία Αφορά

Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας

Σύσταση εταιρείας Η πιο σημαντική διαδικασία καταχώρησης για την
έναρξη νέας επιχείρησης.

50/100 Επιχειρήσεις

Δημόσιες προμήθειες Διαδικασία για την υποβολή προσφοράς για δημόσια 
προμήθεια που δημοσιεύεται σε εθνικό επίπεδο.

50/100 Επιχειρήσεις

Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης

Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη λήψη επιδόματος ανεργίας. 50/100 Πολίτες

Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη λήψη επιδομάτων τέκνων. 40/100 Πολίτες

Εσωτερικών Αλλαγή διεύθυνσης
κατοικίας

Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη 
μέσα στη χώρα.

50/100 Πολίτες

Οικονομικών Αλλαγή διεύθυνσης 
κατοικίας

Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη 
μέσα στη χώρα

50/100 Πολίτες

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
Και Θρησκευμάτων

Κοινωνικές παροχές Διαδικασία για τη λήψη υποτροφιών για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση

40/100 Πολίτες

Δημόσιες βιβλιοθήκες Διαδικασία αναζήτησης τους καταλόγους μιας δημόσιας 
βιβλιοθήκης για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών 
και για συγκεκριμένο μέσο (βιβλίο, CD κλπ).

60/100 Πολίτες

Εισαγωγή στην 
ανώτατη εκπαίδευση

Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε ένα
πανεπιστήμιο ή άλλο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα το 
οποίο επιχορηγείται από επίσημο διοικητικό φορέα της 
χώρας.

50/100 Πολίτες

Περιβάλλοντος, Ενεργείας
Και Κλιματικής Αλλαγής

Οικοδομική άδεια Διαδικασία λήψης άδειας κατασκευής, ανακαίνισης
ιδιωτικού κτιρίου.

50/100 Πολίτες

Περιβαλλοντικές
άδειες

Διαδικασία για τη λήψη τουλάχιστον μίας
περιβαλλοντικής άδειας σχετικά με την έναρξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

40/100 Επιχειρήσεις

Προστασίας του Πολίτη Προσωπικά έγγραφα Διαδικασία για την έκδοση διεθνούς διαβατηρίου. 40/100 Πολίτες

Δήλωση στην
Αστυνομία

Διαδικασία για τη δήλωση κλοπής προσωπικών
αντικειμένων (π.χ. αυτοκινήτου ή διάρρηξης) στην
αστυνομία.

33/100 Πολίτες

Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία επιστροφής των ιατρικών δαπανών οι οποίες 
καλύπτονται από υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση.

Διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού σε δημόσιο
νοσηλευτικό ίδρυμα

40/100 Πολίτες

Υπηρεσίες Υγείας 50/100 Πολίτες

Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων

Προσωπικά έγγραφα Διαδικασία για την έκδοση άδειας οδήγησης για όχημα ΙΧ. 60/100 Πολίτες
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Η χώρα μας οφείλει να προχωρήσει με 

ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση των δρά-

σεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακό-

μα από τις 20 βασικές δημόσιες υπηρεσί-

ες που ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βά-

σει της αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου*. 

Να καταγράψει και να αποτυπώσει ανα-

λυτικά το σύνολο των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τα υπουργεία προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Να επιτευ-

χθεί κοινός τρόπος παροχής του συνό-

λου των υπηρεσιών όλων των Υπουργεί-

ων προς τον πολίτη και την επιχείρηση, 

μέσα από τα τρία βασικά κανάλια της Δη-

μόσιας Διοίκησης (ΚΕΠ - τηλεφωνικό κέ-

ντρο - δικτυακή πύλη “ΕΡΜΗΣ”).

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται, 

ανά αρμόδιο Υπουργείο, οι υπηρεσίες 

που δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί ηλε-

κτρονικά πλήρως στην Ελλάδα, από το 

σύνολο των 20 υπηρεσιών που ορίζει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

* Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής i2010, δημοσίευσε ετήσια έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης με στόχο τη μέτρηση της ανάπτυξης της Κοινωνίας της Πλη-

ροφορίας σε σύνολο 32 χωρών. Ένας βασικός δείκτης που χρησιμοποιήθηκε στις αξιολογήσεις αυτές, ήταν το επίπεδο ηλεκτρονικής διαθεσιμότητας 20 βασικών δημόσιων υπη-

ρεσιών που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις οποίες, 12 απευθύνονταν σε πολίτες και 8 σε επιχειρήσεις. Ο δείκτης αυτός αναμένεται να επικαιροποιηθεί και να 

διατηρηθεί στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης για την περίοδο 2011 - 2015.

Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη Διακυβέρνηση του 
21ου αιώνα 

Υπουργείο Τίτλος Υπηρεσίας Υπηρεσία Βαθμολογία Αφορά

Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας

Σύσταση εταιρείας Η πιο σημαντική διαδικασία καταχώρησης για την
έναρξη νέας επιχείρησης.

50/100 Επιχειρήσεις

Δημόσιες προμήθειες Διαδικασία για την υποβολή προσφοράς για δημόσια 
προμήθεια που δημοσιεύεται σε εθνικό επίπεδο.

50/100 Επιχειρήσεις

Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης

Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη λήψη επιδόματος ανεργίας. 50/100 Πολίτες

Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία για τη λήψη επιδομάτων τέκνων. 40/100 Πολίτες

Εσωτερικών Αλλαγή διεύθυνσης
κατοικίας

Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη 
μέσα στη χώρα.

50/100 Πολίτες

Οικονομικών Αλλαγή διεύθυνσης 
κατοικίας

Διαδικασία δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης ενός ιδιώτη 
μέσα στη χώρα

50/100 Πολίτες

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
Και Θρησκευμάτων

Κοινωνικές παροχές Διαδικασία για τη λήψη υποτροφιών για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση

40/100 Πολίτες

Δημόσιες βιβλιοθήκες Διαδικασία αναζήτησης τους καταλόγους μιας δημόσιας 
βιβλιοθήκης για τη λήψη συγκεκριμένων πληροφοριών 
και για συγκεκριμένο μέσο (βιβλίο, CD κλπ).

60/100 Πολίτες

Εισαγωγή στην 
ανώτατη εκπαίδευση

Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε ένα
πανεπιστήμιο ή άλλο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα το 
οποίο επιχορηγείται από επίσημο διοικητικό φορέα της 
χώρας.

50/100 Πολίτες

Περιβάλλοντος, Ενεργείας
Και Κλιματικής Αλλαγής

Οικοδομική άδεια Διαδικασία λήψης άδειας κατασκευής, ανακαίνισης
ιδιωτικού κτιρίου.

50/100 Πολίτες

Περιβαλλοντικές
άδειες

Διαδικασία για τη λήψη τουλάχιστον μίας
περιβαλλοντικής άδειας σχετικά με την έναρξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

40/100 Επιχειρήσεις

Προστασίας του Πολίτη Προσωπικά έγγραφα Διαδικασία για την έκδοση διεθνούς διαβατηρίου. 40/100 Πολίτες

Δήλωση στην
Αστυνομία

Διαδικασία για τη δήλωση κλοπής προσωπικών
αντικειμένων (π.χ. αυτοκινήτου ή διάρρηξης) στην
αστυνομία.

33/100 Πολίτες

Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Κοινωνική ασφάλιση Διαδικασία επιστροφής των ιατρικών δαπανών οι οποίες 
καλύπτονται από υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση.

Διαδικασία για το κλείσιμο ραντεβού σε δημόσιο
νοσηλευτικό ίδρυμα

40/100 Πολίτες

Υπηρεσίες Υγείας 50/100 Πολίτες

Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων

Προσωπικά έγγραφα Διαδικασία για την έκδοση άδειας οδήγησης για όχημα ΙΧ. 60/100 Πολίτες
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Το γενικό οικονομικό περιβάλλον, 

όπως αυτό συνοψίζεται σε τέσσερις 

βασικούς πυλώνες, βιομηχανία, υπηρε-

σίες, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, κα-

ταναλωτική εμπιστοσύνη, δείχνει έντονα 

αρνητικά σημάδια. Αναλυτικά, στη Βιο-

μηχανία διευρύνονται οι αρνητικές προ-

βλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής, 

αλλά και οι εκτιμήσεις για παραγγελί-

ες προς προμηθευτές, με τις εκτιμήσεις 

για τα αποθέματα, αντίθετα, να κατα-

γράφουν αποκλιμάκωση. Στις Υπηρεσί-

ες, έντονη είναι η πτώση στις εκτιμήσεις 

για το τρέχον επίπεδο εργασιών, με τις 

αντίστοιχες για την τρέχουσα πορεία της 

ζήτησης, αλλά και τις προβλέψεις για τη 

βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να 

κινούνται επίσης πτωτικά, αν και ηπιότε-

ρα. Στο Λιανικό Εμπόριο, οι πολύ αρνη-

τικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλή-

σεις εξασθενούν, ενώ σημαντική είναι η 

αποκλιμάκωση στο δείκτη εκτιμήσεων 

για τα αποθέματα. Τις εξελίξεις αυτές, 

όμως, αντισταθμίζει, εν μέρει, η πτώση 

στις προβλέψεις για την εξέλιξη των πω-

λήσεων το επόμενο τρίμηνο. Στις Κατα-

σκευές, οι εκτιμήσεις για το επίπεδο προ-

γράμματος εργασιών των επιχειρήσεων 

καταγράφουν νέο χαμηλό ρεκόρ, ενώ 

πτωτικά κινούνται και οι προβλέψεις για 

την απασχόληση, υπογραμμίζοντας τη 

δεινή κατάσταση του κλάδου. 

Στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, η κα-

τάσταση που υποδηλώνεται από τους 

επιμέρους δείκτες είναι εκρηκτική, αφού 

τα επιμέρους στοιχεία καταγράφουν όλα 

νέα ιστορικά, χαμηλά ρεκόρ. Οι προβλέ-

ψεις για την οικονομική κατάσταση της 

χώρας και του νοικοκυριού, χάνουν αμ-

φότερες πάνω από 10 μονάδες, ενώ 

ανάλογη είναι και η μείωση στην πρόθε-

ση για αποταμίευση. Τέλος, οι προβλέ-

ψεις για την εξέλιξη της ανεργίας υπερ-
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 Το γενικό
οικονομικό

περιβάλλον,
σε βιομηχανία, 

υπηρεσίες, λιανικό 
εμπόριο, κατασκευές, 

καταναλωτική 
εμπιστοσύνη
δείχνει έντονα 

αρνητικά 
σημάδια 
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τονίζουν την αγωνία των πολιτών σχε-
τικά με το φόβο απώλειας της εργασί-
ας τους. Στο μεταξύ, πρώτο θέμα στην 
ατζέντα των επιχειρήσεων είναι η χρη-
ματοδότηση των δραστηριοτήτων τους 
και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. 
Θα πρέπει να δοθεί άμεσα μία δραστι-
κή λύση στο κρίσιμο πρόβλημα της ρευ-
στότητας. Εδώ και παραπάνω από ένα 
χρόνο, τα κεφάλαια κίνησης των ελληνι-
κών επιχειρήσεων έχουν στερέψει. Ακό-
μα και οι πιο υγιείς επιχειρήσεις βλέπουν 
τις πιστωτικές γραμμές με τις τράπεζες 
τους, είτε να έχουν κλείσει, είτε να τους 
ζητούνται επιτόκια, τα οποία θα χαρα-
κτηρίζονταν ως ληστρικά.

Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι τα 
προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν, 
εφόσον η πολιτεία επιδιώξει και κατα-
φέρει: τη διατήρηση της κοινωνικής συ-
νοχής, τη σταθεροποίηση της οικονο-
μίας, την αποκατάσταση του μεγαλύ-
τερου προβλήματος της ρευστότητας, 
τη μείωση των δαπανών του δημόσιου 
τομέα, ώστε να μην επιβαρύνεται ο ιδι-
ωτικός τομέας σε τέτοιο σημείο που θα 
σταματήσει την όποια αναπτυξιακή του 
δράση, την άμεση επιτάχυνση των με-
ταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό 
του κράτους, καθώς και την απελευθέ-
ρωση όλων των κλάδων της ελληνικής 
οικονομίας. Επιπρόσθετα, τη διατήρη-
ση της απασχόλησης με επιδότηση της 
απασχόλησης και όχι της ανεργίας, την 
αποτελεσματική λειτουργία του δημό-
σιου τομέα με την εξαφάνιση φαινομέ-
νων λευκής απεργίας ή παρεμπόδισης 
με απεργιακές κινητοποιήσεις της εξυ-
πηρέτησης του ιδιωτικού τομέα και στην 
πραγματική εξάλειψη της γραφειοκρατί-
ας, τη συνεπή εκπλήρωση των συσσω-
ρευμένων υποχρεώσεων του Δημοσίου 
στις επιχειρήσεις.

Τι επηρέασε τα μεγέθη του 
3ου τριμήνου

Το χειρότερο 9μηνο της ιστορίας τους 
κατέγραψαν οι εισηγμένες εταιρείες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών σε μια περίοδο, 
όπου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
“η τέλεια καταιγίδα” για το εγχώριο επι-
χειρείν. Η δημοσιονομική “ομίχλη” απο-
δείχθηκε αρκετά ισχυρότερη της αρχι-
κής προσπάθειας, που είχε σημειωθεί 
κατά τα πρώτα δύο τρίμηνα, περιορίζο-
ντας τη δυναμική κάποιων μικρών κλα-
δικών βελτιώσεων. 

Η εποχική συνεισφορά των καλοκαιρι-
νών μηνών επηρέασε μόνο επιμέρους 
περιπτώσεις, που αφορούν τη ζήτηση 
συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσι-
ών (μεταφορές - ξενοδοχεία - τρόφιμα), 
αφού η αύξηση της τουριστικής κίνη-
σης σε πλήθος αυξήσεων δεν μεταφρά-
στηκε σε ανάλογη ροή εσόδων για την 
πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών. 
Θα ήταν περίπου αναμενόμενο να υπάρ-
ξει, έστω, κάποια συγκράτηση των πολύ 
μέτριων επιδόσεων 6μήνου των εμπορι-
κών εταιρειών ή του χονδρικού εμπορί-
ου, που θα έδινε κάποιο θετικότερο μή-
νυμα ως προς την προσαρμογή της αγο-
ράς στα νέα δεδομένα.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα ήταν απογοη-
τευτικό, αφού, ακόμα και αν εξαιρεθούν 
οι τράπεζες, η συνολική κερδοφορία του 
3ου τριμήνου των εισηγμένων εταιρειών 
περιορίζεται στα €138 εκατ. Αν σε αυτή 
την εικόνα συνυπολογιστεί το γεγονός, 
ότι μια σειρά πολύ ζημιογόνων εταιρει-
ών δεν συμμετέχει πια, λόγω παύσης 
δραστηριότητας, διαγραφής από το χρη-
ματιστήριο ή μη δημοσίευσης ισολογι-
σμών, τότε η τελική εικόνα επιδεινώνεται 
ακόμα περισσότερο. Ο λόγος κερδοφό-
ρων/ ζημιογόνων εταιρειών στο ΧΑ πα-
ρέμεινε στο χειρότερο σημείο της τελευ-
ταίας δεκαετίας, αφού μόλις 1 στις 3 ει-
σηγμένες είναι κερδοφόρος και μόλις 1 
στις 5 εταιρείες (57) έχει πάει καλύτερα 
από πέρυσι.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΒΕΤΑ 
Χρηματιστηριακή, το 3ο τρίμηνο του 
2011 επηρέασαν:
• Οι αυξημένες προβλέψεις επισφαλών  
 δανείων, αλλά και της αξίας των κρα- 
 τικών ομολόγων των τραπεζών. 
• Η εγχώρια ύφεση, η μειωμένη αγορα- 
 στική δύναμη λόγω ανεργίας και το  
 αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω  
 πετρελαίου περιόρισε τα κέρδη ή αύ- 
 ξησε τις ζημιές στο λιανικό εμπόριο. 
• Η εποχική  ζήτηση του καλοκαιριού  
 βελτίωσε μερικώς τους κλάδους που  
 έχουν υψηλότερη συσχέτιση με τη ζή- 
 τηση της θερινής περιόδου. 
• Η μειωμένη κατασκευαστική δραστη- 
 ριότητα. 
• Οι μειωμένοι φορολογικοί συντελε- 
 στές βελτίωσαν τα περιθώρια της τελι- 
 κής γραμμής. Επίσης, στις ΔΕΚΟ υπήρξε  
 περιορισμός του λειτουργικού κόστους,  
 λόγω των μισθολογικών μειώσεων. 

Τα αποτελέσματα όλων των κλάδων των 
εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ, παρουσι-
άζονται στον Πίνακα 1.
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Τα αριθμητικά επίπεδα διαπραγμάτευ-

σης της εγχώριας αγοράς είναι τα χα-

μηλότερα των τελευταίων είκοσι ετών. 

Πολλοί κίνδυνοι έχουν τιμολογηθεί 

σε σημαντικό βαθμό και αυτό μπορεί 

να δώσει την ευκαιρία για κάποιο ράλι 

εξορθολογισμού, εφόσον περιοριστούν 

οι αρνητικές επιδράσεις από τη δημοσι-

ονομική κατάσταση της χώρας, ενδεχό-

μενο το οποίο εξαρτάται, σχεδόν μονο-

μερώς, από εξωτερικούς παράγοντες.

Ως εκ τούτου, θα διατηρηθεί η θετι-
κή οπτική σε μια σειρά εταιρειών, που 
έχουν πιο λογική έκθεση στην εγχώρια 
ζήτηση και απέδειξαν ότι, τουλάχιστον 
φέτος, είναι σε θέση να παράξουν αξία 
για το μέτοχο. Σε αυτές τις εταιρείες ανα-
μένεται κάτι καλύτερο από μια άνοδο 
εξορθολογισμού σε μεσοπρόθεσμο ορί-
ζοντα, καθώς θα τύχουν και της πρώ-
της προσοχής των θεσμικών κεφαλαίων, 
που θα αναζητήσουν περιπτώσεις ελκυ-
στικών ελληνικών εταιρειών.

Προοπτικές

Η κάμψη της ζήτησης και η αδυναμία 
χρηματοδότησης των πωλήσεων ή κά-
ποιας άλλης παραγωγικής ιδέας, θα 
κρατήσει τους τζίρους σε χαμηλά επίπε-
δα. Οι κλάδοι που θα παραμείνουν υπό 
πίεση είναι αυτοί που έχουν και την με-
γαλύτερη έκθεση στη ζήτηση της λιανι-
κής (εμπόριο αυτοκινήτων, ένδυση, υπό-
δηση, ηλεκτρικά είδη), η κατασκευή και 
ο χώρος των μέσων ενημέρωσης.

Αποτελέσματα για το 9μηνο του 2011 των εισηγμένων 
εταιρειών στο ΧΑ
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* Κύκλος εργασιών & EBITDA πλην Τραπεζών, Ασφαλιστικών & Επενδύσεων

Πίνακας 1. Αποτελέσματα όλων των κλάδων των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 9μηνο του 2011, Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 12/2011

B E T A  Χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ι α κ ή

Αποτελέσματα για το 9μηνο 2011 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά 
από φόρους & ΔΜ

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €) 2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 987.280 1.038.759 5,2% 123.692 129.935 5,0% 23.769 596 -97,5%
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 528.843 482.490 -8,8% 12.760 19.741 54,7% 687 5.712 731,4%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.599.317 4.265.679 -7,3% 1.525.286 1.323.487 -13,2% 63.873 107.768 68,7%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 43.623 43.458 -0,4% 7.838 5.137 -34,5% 3.123 1.432 -54,1%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 9.368.299 9.146.273 -2,4% 711.682 -6.358.258 -993,4% 204.535 -7.108.411 -3575,4%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.283 2.990 31,0%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -6.386 -20.545 -221,7%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 147.260 141.065 -4,2% 762 19.524 2462,2% -56.022 -31.015 44,6%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 6.323.536 6.370.854 0,7% 350.024 336.321 -3,9% -1.353.738 -344.798 74,5%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 10.295.629 13.260.537 28,8% 532.646 629.979 18,3% 264.668 305.203 15,3%
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1.444.466 1.548.162 7,2% 16.959 17.096 0,8% 4.188 172 -95,9%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.510.401 4.250.226 -5,8% 1.238.051 814.227 -34,2% 525.909 99.535 -81,1%
ΥΔΡΕΥΣΗ 341.264 326.845 -4,2% 66.933 88.886 32,8% 24.395 42.308 73,4%

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.079.443 1.169.069 8,3% 12.759 -5.712 -144,8% -88.872 -89.726 -1,0%
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - EKTΥΠΩΣΕΙΣ 479.493 350.968 -26,8% -48.998 -48.782 0,4% -62.297 -93.549 -50,2%
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 136.621 96.753 -29,2% 54.716 35.796 -34,6% -23.198 -38.867 -67,5%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 4.494.559 3.738.557 -16,8% 702.206 550.823 -21,6% 416.985 404.481 -3,0%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 707.046 566.483 -19,9% 56.779 16.079 -71,7% -33.555 -137.555 -309,9%
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3.014.850 3.577.571 18,7% 181.934 173.703 -4,5% -40.052 -67.138 -67,6%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 522.335 755.723 44,7% 109.063 113.121 3,7% 67.890 76.210 12,3%
MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 413.081 505.381 22,3% 66.856 70.605 5,6% 21.110 20.546 -2,7%
ΚΑΛΩΔΙΑ 306.079 357.749 16,9% 10.616 15.116 42,4% 1 900 89900,0%
MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 1.735.851 1.472.230 -15,2% 371.456 302.185 -18,6% 108.959 51.151 -53,1%
ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.058.997 808.182 -23,7% 232.687 -640.111 -375,1% 26.254 -749.417 -2954,5%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 879.839 888.474 1,0% 43.323 44.183 2,0% -16.664 -73.407 -340,5%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.032.710 1.028.000 -0,5% 196.089 179.266 -8,6% 82.527 75.639 -8,3%
ΤΡΟΦΙΜΑ 492.581 488.915 -0,7% 54.126 41.866 -22,7% -17.462 -15.841 9,3%
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 32.725 29.640 -9,4% 4.657 4.169 -10,5% 1.530 782 -48,9%
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 5.303.275 5.330.084 0,5% 887.664 725.425 -18,3% 404.695 280.253 -30,7%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 418.482 458.166 9,5% 26.242 32.951 25,6% 17.021 25.094 47,4%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 137.376 140.503 2,3% 26.062 27.239 4,5% 2.319 4.199 81,1%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 41.463 33.815 -18,4% 2.188 395 -81,9% 959 -2.579 -368,9%
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 128.402 118.061 -8,1% 19.117 33.771 76,7% 5.252 13.914 164,9%
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 0 0 0 0 0 0
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 100.305 86.136 -14,1% -10.445 -13.794 -32,1% -24.461 -29.478 -20,5%
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 65.415 61.181 -6,5% 3.185 1.664 -47,8% -2.174 -2.803 -28,9%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.853.196 2,442.156 -14,4% 268.661 181.675 -32,4% -20.444 -163.721 -700,8%
ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 454.105 523.232 15,2% 41.955 58.753 40,0% 5.553 16.969 205,6%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 29.734 29.486 -0,8% 3.189 2.975 -6,7% -497 -291 41,4%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ 115.427 101.056 -12,5% -12.807 -10.617 17,1% -27.640 -27.160 1,7%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 62.745 31.595 -49,6% -4.608 -5.141 -11,6% -12.846 -12.520 2,5%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 49.898 47.609 -4,6% 1.668 1.465 -12,2% 2.628 -650 -124,7%
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 286.067 221.122 -22,7% 11.452 9.691 -15,4% -18.819 -22.503 -19,6%
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 143.058 147.360 3,0% 67.489 65.161 -3,4% 15.571 15.880 2,0%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 40.312 36.908 -8,4% -178 -15.120 -8394,4% -3.257 -17.611 -440,7%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 426.508 469.467 10,1% 49.467 57.094 15,4% -4.061 15.370 478,5%
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 16.656 20.141 20,9% -491 960 295,5% -4.322 -2.638 39,0%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ* 56.280.253 57.859.848 2,8% 7.303.030 5.391.187 -26,2% 479.917 -7.485.119 -1659,7%
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Αποτελέσματα για το 9μηνο 2011 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά 
από φόρους & ΔΜ

ΔΠΧΠ (σε χιλ. €) 2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 987.280 1.038.759 5,2% 123.692 129.935 5,0% 23.769 596 -97,5%
ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 528.843 482.490 -8,8% 12.760 19.741 54,7% 687 5.712 731,4%
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.599.317 4.265.679 -7,3% 1.525.286 1.323.487 -13,2% 63.873 107.768 68,7%
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 43.623 43.458 -0,4% 7.838 5.137 -34,5% 3.123 1.432 -54,1%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 9.368.299 9.146.273 -2,4% 711.682 -6.358.258 -993,4% 204.535 -7.108.411 -3575,4%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.283 2.990 31,0%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -6.386 -20.545 -221,7%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 147.260 141.065 -4,2% 762 19.524 2462,2% -56.022 -31.015 44,6%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 6.323.536 6.370.854 0,7% 350.024 336.321 -3,9% -1.353.738 -344.798 74,5%
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 10.295.629 13.260.537 28,8% 532.646 629.979 18,3% 264.668 305.203 15,3%
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1.444.466 1.548.162 7,2% 16.959 17.096 0,8% 4.188 172 -95,9%
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.510.401 4.250.226 -5,8% 1.238.051 814.227 -34,2% 525.909 99.535 -81,1%
ΥΔΡΕΥΣΗ 341.264 326.845 -4,2% 66.933 88.886 32,8% 24.395 42.308 73,4%

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1.079.443 1.169.069 8,3% 12.759 -5.712 -144,8% -88.872 -89.726 -1,0%
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - EKTΥΠΩΣΕΙΣ 479.493 350.968 -26,8% -48.998 -48.782 0,4% -62.297 -93.549 -50,2%
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 136.621 96.753 -29,2% 54.716 35.796 -34,6% -23.198 -38.867 -67,5%
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 4.494.559 3.738.557 -16,8% 702.206 550.823 -21,6% 416.985 404.481 -3,0%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 707.046 566.483 -19,9% 56.779 16.079 -71,7% -33.555 -137.555 -309,9%
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 3.014.850 3.577.571 18,7% 181.934 173.703 -4,5% -40.052 -67.138 -67,6%
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 522.335 755.723 44,7% 109.063 113.121 3,7% 67.890 76.210 12,3%
MHXANHMATA & EΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 413.081 505.381 22,3% 66.856 70.605 5,6% 21.110 20.546 -2,7%
ΚΑΛΩΔΙΑ 306.079 357.749 16,9% 10.616 15.116 42,4% 1 900 89900,0%
MH MEΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 1.735.851 1.472.230 -15,2% 371.456 302.185 -18,6% 108.959 51.151 -53,1%
ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.058.997 808.182 -23,7% 232.687 -640.111 -375,1% 26.254 -749.417 -2954,5%
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 879.839 888.474 1,0% 43.323 44.183 2,0% -16.664 -73.407 -340,5%
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.032.710 1.028.000 -0,5% 196.089 179.266 -8,6% 82.527 75.639 -8,3%
ΤΡΟΦΙΜΑ 492.581 488.915 -0,7% 54.126 41.866 -22,7% -17.462 -15.841 9,3%
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 32.725 29.640 -9,4% 4.657 4.169 -10,5% 1.530 782 -48,9%
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 5.303.275 5.330.084 0,5% 887.664 725.425 -18,3% 404.695 280.253 -30,7%
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 418.482 458.166 9,5% 26.242 32.951 25,6% 17.021 25.094 47,4%
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 137.376 140.503 2,3% 26.062 27.239 4,5% 2.319 4.199 81,1%
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 41.463 33.815 -18,4% 2.188 395 -81,9% 959 -2.579 -368,9%
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 128.402 118.061 -8,1% 19.117 33.771 76,7% 5.252 13.914 164,9%
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 0 0 0 0 0 0
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 100.305 86.136 -14,1% -10.445 -13.794 -32,1% -24.461 -29.478 -20,5%
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 65.415 61.181 -6,5% 3.185 1.664 -47,8% -2.174 -2.803 -28,9%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2.853.196 2,442.156 -14,4% 268.661 181.675 -32,4% -20.444 -163.721 -700,8%
ΧΗΜΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 454.105 523.232 15,2% 41.955 58.753 40,0% 5.553 16.969 205,6%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 29.734 29.486 -0,8% 3.189 2.975 -6,7% -497 -291 41,4%
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ & ΦΕΛΛΟΥ 115.427 101.056 -12,5% -12.807 -10.617 17,1% -27.640 -27.160 1,7%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 62.745 31.595 -49,6% -4.608 -5.141 -11,6% -12.846 -12.520 2,5%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 49.898 47.609 -4,6% 1.668 1.465 -12,2% 2.628 -650 -124,7%
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 286.067 221.122 -22,7% 11.452 9.691 -15,4% -18.819 -22.503 -19,6%
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 143.058 147.360 3,0% 67.489 65.161 -3,4% 15.571 15.880 2,0%
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 40.312 36.908 -8,4% -178 -15.120 -8394,4% -3.257 -17.611 -440,7%
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 426.508 469.467 10,1% 49.467 57.094 15,4% -4.061 15.370 478,5%
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 16.656 20.141 20,9% -491 960 295,5% -4.322 -2.638 39,0%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ* 56.280.253 57.859.848 2,8% 7.303.030 5.391.187 -26,2% 479.917 -7.485.119 -1659,7%
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Από την άλλη πλευρά, όσες εταιρείες 
έχουν προλάβει να αλλάξουν το γεω-
γραφικό μίγμα πωλήσεων ή έχουν πε-
ριορίσει ζημιογόνες δραστηριότητες, θα 
έχουν σαφώς καλύτερες επιδόσεις και 
θα διαφοροποιηθούν αισθητά από το 
σύνολο. 

Δυστυχώς όμως, τα χρονικά περιθώρια 
για να αλλάξει το μίγμα πωλήσεων και 
να κατευθυνθεί προς το εξωτερικό είτε 
δεν υπάρχουν, ή δεν μπορούν να υπο-
στηριχθούν από τους υπάρχοντες πό-
ρους. Περιθώρια εξεύρεσης κεφαλαί-
ων δεν υπάρχουν, τουλάχιστον όσο η 
κατάσταση στις τράπεζες παραμένει ως 
έχει, ενώ οι εξοικονομήσεις μέσω ανα-
διαρθρώσεων και περιορισμού κόστους 
έχουν εξαντληθεί στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις. Η νέα γενιά των εταιριών, 
που θα προσφύγουν στο άρθρο 99, 
είναι προ των πυλών και αυτό θα πρέπει 
να εκτιμηθεί άμεσα τόσο από τους μετό-
χους των εταιριών αυτών, όσο και από 
τους δανειστές τους. Στο 4ο τρίμηνο, οι 
ζημιές αναμένεται να διατηρηθούν σε 
υψηλά επίπεδα, κυρίως, λόγω της αύξη-
σης των τραπεζικών επισφαλειών που, 
ενδεχομένως, θα προκύψουν από το δι-
αγνωστικό τεστ της Blackrock, αλλά και 
της απεικόνισης της έκτακτης εισφοράς 
και του φόρου ακινήτων σε όλες τις ει-
σηγμένες. Σε ό,τι αφορά την αποτίμηση 
της αγοράς, τα €28 δις ενσωματώνουν 
πολλά ακραία σενάρια, όπου σε επιμέ-
ρους εταιρίες είναι μάλλον υπερβολικά. 

Από την άλλη πλευρά, η κερδοφορία 
που θα μπορούσε να υποστηρίξει μια 
τέτοια αποτίμηση, αν και δεν είναι απαι-
τητική, δεν φαίνεται να μπορεί να παρα-
χθεί χωρίς τη συμβολή του τραπεζικού 
κλάδου, ο οποίος, ακόμα και στην περί-
οδο που η αγορά είχε κέρδη μετά από 
φόρους €3 δις, είχε μια συνεισφορά κο-
ντά στο 35% με 40%. Αυτό στερεί από 

την αγορά κάποιες δυνάμεις που στο 
παρελθόν είχαν αποτελέσει σημείο ανα-
φοράς για την προσέγγιση των ελληνι-
κών εισηγμένων επιχειρήσεων. Δεν πα-
ραβλέπουμε, ωστόσο, ότι τα αριθμητικά 
επίπεδα διαπραγμάτευσης της εγχώριας 
αγοράς είναι τα χαμηλότερα των τελευταί-
ων είκοσι ετών. Σημείο αναφοράς για τη 
βελτίωση της ψυχολογίας και της αλλα-
γής, ίσως, κάποιων δεδομένων ζήτησης 
αποτελεί το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα, κατά το οποίο θα υπάρξουν 
σημαντικές αποφάσεις για τις εκταμι-
εύσεις των δανείων από ΔΝΤ και Ε.Ε., 
τις αποκρατικοποιήσεις, το πρόγραμμα

μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης. Όλα 
τα παραπάνω είναι κρίσιμοι παράγοντες, 
οι οποίοι, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
που θα φέρουν, θα έχουν και την ανά-
λογη επίπτωση στην αγορά. Και η μόνη 
περίπτωση να αρχίσει ο χρόνος να μετρά 
υπέρ των εταιρειών είναι οι εξελίξεις αυ-
τές να είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

Κλάδος Τεχνολογιών 
Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενο-
ποιημένων ισολογισμών των εισηγμέ-
νων εταιρειών του κλάδου Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο κύ-
κλος εργασιών στο 9μηνο του 2011 δια-
μορφώθηκε στα €6,8 δις από €7,2 δις 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του 2010, μειωμένος κατά 6,1%. Τα 
EBITDA διαμορφώθηκαν στα €1,5 δις 
από €1,7 δις, σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο 9μηνο του 2010, μειωμένα κατά 
11,5%. Τα Κέρδη μετά από Φόρους και 
Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθη-
καν στις €70 χιλιάδες και παρουσίασαν 
βελτίωση κατά 5,1%.

Στις επιχειρήσεις Πληροφορικής ο κύ-
κλος εργασιών στο 9μηνο του 2011 δι-
αμορφώθηκε στα €6,8 δις μειωμένος 
κατά 6,1%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,5 
δις αυξημένα κατά 7,7%, ενώ τα Κέρδη 
μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειο-
ψηφίας έφτασαν τα €1,7 εκατ. μειωμένα 
κατά 90,8%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
9μηνο του 2010.

Ο κύκλος εργασιών των εισηγμένων 
εταιρειών Είδη - Λύσεις Πληροφορικής 
για το 9μηνο του 2011 διαμορφώθηκε 
στα €482,5 εκατ. και σημείωσε μείωση 
κατά 8,8%, τα EBITDA έφτασαν στα €19,7 
εκατ. και παρουσίασαν αύξηση κατά 

54,7% και τα Κέρδη μετά από Φόρους 
και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν 
αύξηση κατά 731,4% στα €5,7 εκατ., σε 
σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο πέρυσι.

Στις Τηλεπικοινωνίες, ο κύκλος εργασι-
ών στο ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε 
στα €4,3 δις και σημείωσε μείωση κατά 
7,3%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,3 δις 

 Πολλοί κίνδυνοι 
έχουν τιμολογηθεί

σε σημαντικό βαθμό 
και αυτό μπορεί

να δώσει την ευκαιρία 
για κάποιο ράλι 

εξορθολογισμού 

Αποτελέσματα για το 9μηνο του 2011 των εισηγμένων 
εταιρειών στο ΧΑ

B E T A  Χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ι α κ ή
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Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα εισηγμένων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για το 9μηνο του 2011 
Πηγή: ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, 12/2011

54,7% και τα Κέρδη μετά από Φόρους 
και Δικαιώματα Μειοψηφίας σημείωσαν 
αύξηση κατά 731,4% στα €5,7 εκατ., σε 
σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο πέρυσι.

Στις Τηλεπικοινωνίες, ο κύκλος εργασι-
ών στο ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε 
στα €4,3 δις και σημείωσε μείωση κατά 
7,3%, τα EBITDA έφτασαν στα €1,3 δις 

μειωμένα κατά 13,2% και τα Κέρδη μετά 
από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψη-
φίας έφτασαν τα €107,8 εκατ. αυξημέ-
να κατά 68,7%, σε σύγκριση με το αντί-
στοιχο 9μηνο του 2010. Τα αποτελέσμα-
τα του κλάδου πλήττονται από τη δυ-
σμενή δημοσιονομική κατάσταση της 
εγχώριας αγοράς. Η δημιουργία νέων 
προϊόντων με τη διάθεση νέων πακέτων 

που προσφέρουν είτε ολοκληρωμένες 
τηλεπικοινωνιακές λύσεις, ή πιο εξειδι-
κευμένες, δημιουργούν ευκαιρίες για 
τους ομίλους.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα των εισηγμέ-
νων εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο 
ΧΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.

Αποτελέσματα για το 9μηνο 2011 Κύκλος Εργασιών EBITDA Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους & ΔΜ

Α/Α  ΔΠΧΠ (σε χιλ. €)  2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%) 2010 2011 Δ(%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

1 ALTEC 12.392 14.957 20,7% -6.187 15 100,2% -8.567 -5.774 32,6%

2 BΥΤΕ COMPUTER 21.312 16.062 -24,6% 1.845 839 -54,5% -770 -1.220 -58,4%

3 COMPUCON 2.223 2.184 -1,8% -37 227 713,5% -535 -522 2,4%

4 INFORM ΛΥΚΟΣ 78.228 78.907 0,9% 11.272 7.879 -30,1% -387 255 165,9%

5 IΝΤRALOT 797.723 856.500 7,4% 109.843 112.132 2,1% 37.013 10.852 -70,7%

6 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 7.629 6.025 -21,0% 3.714 3.928 5,8% 1.742 1.655 -5,0%

7 PC SYSTEMS 6.382 5.782 -9,4% -570 -1.053 -84,7% -1.682 -2.658 -58,0%

8 PROFILE 6.914 6.530 -5,6% 696 1.294 85,9% 46 100 117,4%

9 QUALITY & RELIABILITY 2.374 2.129 -10,3% -662 -825 -24,6% -804 -768 4,5%

10 SPACE HELLAS 32.983 29.486 -10,6% 2.213 2.756 24,5% 55 215 290,9%

11 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ 13.347 14.038 5,2% -1.110 186 116,8% -2.296 -1.553 32,4%

12 ΙΛΥΔΑ 4.265 4.652 9,1% 1.587 1.495 -5,8% 31 9 -71,0%

13 ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.508 1.507 -0,1% 1.088 1.062 -2,4% -77 5 106,5%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Σύνολο 987.280 1.038.759 5,2% 123.692 129.935 5,0% 23.769 596 -97,5%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14 CPI  (3Μ 2011) 4.358 4.334 -0,6% 113 38 -66,4% -99 -175 -76,8%

15 INFO QUEST 237.334 225.766 -4,9% 6.386 9.854 54,3% 710 2.004 182,3%

16 ΙΝΤΕΡΤΕΚ 27.144 23.141 -14,7% 302 470 55,6% 14 -260 -1957,1%

17 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 260.007 229.249 -11,8% 5.959 9.379 57,4% 62 4.143 6582,3%

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Σύνολο 528.843 482.490 -8,8% 12.760 19.741 54,7% 687 5.712 731,4%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

18 HOL 147.830 166.010 12,3% 38.044 48.365 27,1% -23.217 -12.592 45,8%

19 FORTHNET 299.087 307.469 2,8% 50.342 20.622 -59,0% -44.210 -76.440 -72,9%

20 ΟΤΕ 4.152.400 3.792.200 -8,7% 1.436.900 1.254.500 -12,7% 131.300 196.800 49,9%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Σύνολο 4.599.317 4.265.679 -7,3% 1.525.286 1.323.487 -13,2% 63.873 107.768 68,7%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

21 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 6.766 3.311 -51,1% 336 -1.446 -530,4% -716 -2.126 -196,9%

22 ΙΝΤΕΑΛ 37.746 30.347 -19,6% 1.380 885 -35,9% 973 406 -58,3%

23 ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 417.716 386.060 -7,6% 44.846 43.157 -3,8% -26.960 -39.202 -45,4%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, Σύνολο 462.228 419.718 -9,2% 46.562 42.596 -8,5% -26.703 -40.922 -53,2%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

24 NEWSPHONE 43.623 43.458 -0,4% 7.838 5.137 -34,5% 3.123 1.432 -54,1%

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Σύνολο 43.623 43.458 -0,4% 7.838 5.137 -34,5% 3.123 1.432 -54,1%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

25 MICROLAND COMPUTERS 27 0 -100,0% -113 -9 92,0% -158 -20 87,3%

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Σύνολο 27 0 -100,0% -113 -9 92,0% -158 -20 87,3%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

26 MARAC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 5.261 5.110 -2,9% -983 931 194,7% -1.850 89 104,8%

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Σύνολο 5.261 5.110 -2,9% -983 931 194,7% -1.850 89 104,8%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

27 AVENIR 92.858 120.015 29,2% -543 -1.341 -147,0% -10 -4.915 -49050,0%

28 CENTRIC MULTIMEDIA 523.039 422.375 -19,2% 6.837 2.912 -57,4% 3.882 272 -93,0%

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, Σύνολο 615.897 542.390 -11,9% 6.294 1.571 -75,0% 3.872 -4.643 -219,9%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ 7.242.476 6.797.604 -6,1% 1.721.336 1.523.389 -11,5% 66.613 70.012 5,1%
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Καθοδική είναι η πορεία που ακολού-
θησαν οι πωλήσεις ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στην αγορά τεχνολογίας 
κατά το 3ο τρίμηνο της τρέχουσας οικο-
νομικής χρήσης, σύμφωνα με τα final 
results της έρευνας. Το ποσοστό μείωσης 
στις πωλήσεις σταθερών και φορητών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλες τις 
κατηγορίες, έφτασε το 29,1% και επιβε-
βαιώνονται τα δυσμενή σενάρια σε σύ-
γκριση με το 2ο τρίμηνο, οπότε είχε πα-
ρατηρηθεί περιορισμός των απωλειών.

Αρνητικό κλίμα

Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην ελ-
ληνική αγορά πληροφορικής συμβαδίζει 
με τις κακές επιδόσεις που σημειώνουν 
και οι υπόλοιποι τομείς της ελληνικής 
οικονομίας. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται 
να προστεθεί η αυξανόμενη απαισιοδο-
ξία των καταναλωτών, η οποία αποτυ-
πώνεται στο δείκτη της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης που βαίνει μειούμενος. Οι 
Έλληνες καταναλωτές παραμένουν εξαι-
ρετικά δύσπιστοι και ανασφαλείς για την 
εξέλιξη της οικονομίας, των οικονομι-
κών του νοικοκυριού τους και την ανερ-
γία, ενώ οι διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις που συνεχώς εξαγγέλλονται, αλλά 
εξακολουθούν να μην εφαρμόζονται, 
επιδεινώνουν το κλίμα και εντείνουν τη 
δυσπιστία. Ο δείκτης της καταναλωτι-
κής εμπιστοσύνης αποδεικνύει στην 
πράξη μια εκρηκτική κατάσταση, αφού 
τα επιμέρους στοιχεία καταγράφουν νέα 
ιστορικά χαμηλά ρεκόρ. Οι προβλέψεις 
για την οικονομική κατάσταση της χώ-
ρας και του νοικοκυριού, χάνουν αμφό-
τερες πάνω από 10 μονάδες, ενώ ανά-
λογη είναι και η μείωση στην πρόθεση 
για αποταμίευση. Οι προβλέψεις για την 
εξέλιξη της ανεργίας υπερτονίζουν την 
αγωνία των πολιτών σχετικά με το φόβο 
απώλειας της εργασίας τους. Υπό τις πα-
ρούσες συνθήκες δεν θα μπορούσε να 

 Το ποσοστό μείωσης στις πωλήσεις
σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών σε όλες τις κατηγορίες, 

έφτασε το 27,5% 

Το αρνητικό οικονομικό κλίμα επηρέασε την Αγορά          Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το 3o τρίμηνο του 2011
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μείνει ανεπηρέαστη η αγορά των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών, ειδικά οι κατηγορίες 
πωλήσεων που αφορούν τους οικιακούς 
καταναλωτές.

H μεγάλη απογοήτευση ήρθε από τις πω-
λήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, η μείωση των οποίων έφτασε 
το ποσοστό του 36,7%, σε σύγκριση με 
τους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές, οι πωλήσεις των οποίων μειώθηκαν 
κατά 8,9%. Οι απώλειες που κατέγρα-
ψαν οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πί-
εση που ασκείται στην αγορά των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών. Και αυτό γιατί 
σε όλα τα προηγούμενα τρίμηνα της ευ-
ημερίας, οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές κρατούσαν τα ηνία του κλά-
δου. Οι πωλήσεις των συγκεκριμένων 
προϊόντων αντιπροσώπευαν μια κατη-
γορία καταναλωτών με υψηλό δείκτη τε-
χνολογικής κατάρτισης, νέοι κατά κύριο 
λόγο στην ηλικία, συγκεκριμένων επαγ-
γελματικών και οικονομικών προδιαγρα-
φών. Η μείωση της ζήτησης από τη συ-
γκεκριμένη κοινωνική ή/ και επαγγελ-
ματική ομάδα αναμένεται να καθορίσει 
σημαντικά την πορεία του κλάδου και 
στα επόμενα τρίμηνα. Μάλιστα, ιδιαίτε-
ρη πίεση έχουν δεχτεί οι πωλήσεις των 
φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
για τους οικιακούς καταναλωτές που ση-
μαίνει πως μαθητές, φοιτητές και οικο-
γένειες έχουν περιορίσει κατά πολύ τις 
δαπάνες για τεχνολογία, οι οποίες πλέον 
τείνουν να ενταχθούν εκ νέου στα είδη 
πολυτέλειας, όπως συνέβαινε πριν από 
αρκετά χρόνια.

Πωλήσεις Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών στην Ελλάδα 

Το 3ο τρίμηνο του 2011, πωλήθηκαν συ-
νολικά στην Ελλάδα 153.530 ηλεκτρο-

νικοί υπολογιστές (φορητοί και σταθε-
ροί), σε σύγκριση με 261.551 τεμάχια 
που είχαν πωληθεί το αντίστοιχο τρίμη-
νο του 2010. Την πρώτη πεντάδα, στην 
κατάταξη των εταιρειών με τις μεγαλύτε-
ρες πωλήσεις (σταθερών και φορητών) 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, βρίσκονται 
οι: Hewlett Packard με μερίδιο 26,9%, 
Πλαίσιο με μερίδιο 12,6%, Dell με με-
ρίδιο 12,2%, Toshiba με μερίδιο 9,5% 
και Sony με μερίδιο 8,2%, Διάγραμμα 1.

Αναλυτικά, η Hewlett Packard σημείω-
σε πτώση κατά 36,5%, το Πλαίσιο ση-
μείωσε άνοδο κατά 12,6%, η Dell ση-
μείωσε άνοδο κατά 26,1%, μείωση κατά 

21,3% σημείωσε η Toshiba, άνοδο κατά 
21,8% σημείωσε η Sony, η Lenovo ση-
μείωσε πτώση κατά 32,9%, η ASUS ση-
μείωσε αύξηση κατά 40,4%, μείωση 
κατά 86,9% σημείωσε το Acer Group, 
μείωση κατά 41,3% σημείωσε το e-shop, 
μείωση κατά 40,4%, σημείωσε η Apple 
και κατά 22,9% ήταν η πτώση των Άλ-
λων Κατασκευαστών που κατέχουν μι-
κρά ποσοστά στην ελληνική αγορά ηλε-
κτρονικών υπολογιστών.

To 3ο τρίμηνο του 2011 πωλήθηκαν συ-
νολικά 53.995 σταθεροί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές έναντι 59.293 τεμάχια, το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. 

 Οι απώλειες που κατέγραψαν
οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πίεση

που ασκείται στην αγορά
των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Διάγραμμα 1. Κορυφαίοι 5 προμηθευτές στο σύνολο πωλήσεων Σταθερών και Φορητών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2011 Final Results

Το αρνητικό οικονομικό κλίμα επηρέασε την Αγορά          Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το 3o τρίμηνο του 2011
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Το αρνητικό οικονομικό κλίμα επηρέασε την Αγορά
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το 3o τρίμηνο του 2011

I D C

Στους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές όλων των κατηγοριών την πρώτη 
πεντάδα απαρτίζουν οι: Hewlett Packard 
με μερίδιο 22,2%, Πλαίσιο με μερίδιο 
21,8%, Dell με μερίδιο 10,2%, e-shop 
με μερίδιο 6,3%, Info-quest με μερίδιο 
5,4%, Διάγραμμα 2. 

To 3ο τρίμηνο του 2011 πωλήθηκαν 
συνολικά 99.535 φορητοί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές έναντι 157.258 τεμάχια, 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Στους 
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
όλων των κατηγοριών την πρώτη πεντά-
δα βρίσκονται οι: Hewlett Packard με με-
ρίδιο 29,4%, Toshiba με μερίδιο 14,7%, 
Dell με μερίδιο 13,3%, Sony με μερίδιο 
12,5%, Πλαίσιο με μερίδιο 7,6%, Διά-
γραμμα 3.

Διάγραμμα 2. Κορυφαίοι 5 προμηθευτές στο σύνολο πωλήσεων Σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2011 Final Results

Διάγραμμα 3. Κορυφαίοι 5 προμηθευτές στο σύνολο πωλήσεων Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
στην Ελλάδα, σε χιλιάδες τεμάχια, Πηγή: IDC EMEA PC Tracker - 3o Τρίμηνο 2011 Final Results

 Ιδιαίτερη πίεση 
έχουν δεχτεί
οι πωλήσεις 
των φορητών 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών

για τους οικιακούς 
καταναλωτές 
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Οι εργοδότες αναμένουν, ότι το κλί-
μα προσλήψεων στην Ελλάδα κα-

τά το 1ο τρίμηνο του 2012 θα παραμείνει 
δυσοίωνο. Καθώς το 6% των εργοδο-
τών αναμένουν αύξηση του αριθμού των 
ατόμων που απασχολούν, το 24% μείω-
ση και το 61% δεν προβλέπει μεταβολή, 
οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλη-
σης διαμορφώνονται στο -18%. Πρό-
κειται για τις ασθενέστερες εκτιμήσεις 
από την έναρξη της έρευνας, το 2ο τρί-
μηνο του 2008. Ο δείκτης των Προοπτι-
κών Απασχόλησης παραμένει αρνητικός 
για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο. Σε σχέ-
ση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προ-
οπτικές προσλήψεων μειώνονται κατά 5 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση 
με το 1ο τρίμηνο του 2011, οι εκτιμήσεις 
των εργοδοτών καταγράφονται αποδυ-
ναμωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, 
Πίνακας 1. 

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική 
Περιοχή 

Στις περιοχές της Αττικής και της Βορείου 
Ελλάδας, οι προβλέψεις των εργοδοτών 
για το 1ο τρίμηνο του 2012 καταγράφο-
νται απαισιόδοξες, καθώς οι Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνο-
νται στο -20% στην Ευρύτερη Περιφέρεια 
Αττικής και στο -17% για τη Βόρεια Ελλάδα. 
Οι Προοπτικές για την Ευρύτερη Περιφέ-
ρεια Αττικής μειώνονται κατά 8 ποσοστι-
αίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγού-
μενο τρίμηνο, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα 
παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμε-
νου έτους, οι Προοπτικές Απασχόλησης 
καταγράφουν πτώση 5 ποσοστιαίων μο-
νάδων στη Βόρεια Ελλάδα και 4 ποσο-
στιαίων μονάδων στην Ευρύτερη Περιφέ-
ρεια Αττικής.

Αναλυτικά, οι εργοδότες στη Βόρεια Ελ-
λάδα αναφέρουν απαισιόδοξα σχέδια 
προσλήψεων για το επόμενο τρίμηνο, με 
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης που 
διαμορφώνονται στο -17%. Πρόκειται για 
τις ασθενέστερες Προοπτικές Απασχόλη-
σης για την περιφέρεια από την έναρξη 
της έρευνας το 2ο τρίμηνο του 2008.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι 
Προοπτικές Απασχόλησης διατηρούνται 
σχετικά σταθερές, αλλά μειώνονται κατά 
5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Στην ευρύτερη περιοχή της περι-
φέρειας Αττικής, οι Συνολικές Προοπτικές 
Απασχόλησης διαμορφώνονται στο -20%.

Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια 
Αττικής αναφέρουν τις ασθενέστερες προο- 
πτικές προσλήψεων από την έναρξη της 
έρευνας, το 2ο τρίμηνο του 2008. Σε σχέ-
ση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προ-
οπτικές Απασχόλησης μειώνονται κατά 8 
ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους εμφανίζουν μείωση 4 ποσοστιαίων 
μονάδων.
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Πίνακας 1. Οι Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα, Πηγή: Μanpower, 12/2011
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 Αύξηση Μείωση Δεν θα υπάρξει Δεν ξέρω Συνολικές Προοπτικές   
   αλλαγή  Απασχόλησης

1o Τρίμηνο 2012 6% 24% 61% 9% -18%

4o Τρίμηνο 2011 9% 22% 64% 5% -13%

3o Τρίμηνο 2011 12% 17% 69% 2% -5%

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας          στο 1o τρίμηνο του 2012 

M A N P O W E R

Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική)

Τουρισμός  

Κατασκευές 

Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Μεταποίηση  

Γεωργία  

Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη 
Περιουσία, Παροχή Υπηρεσιών προς Εταιρείες  

Μεταφορές & Επικοινωνίες  

Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, Ύδρευση 
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Συγκρίσεις ανά Τομέα 
Οικονομικής Δραστηριότητας 

Οι εργοδότες και στους εννέα τομείς οικο-
νομικής δραστηριότητας εκτιμούν ότι ο 
αριθμός των ατόμων που απασχολούν 
θα μειωθεί κατά το 1ο τρίμηνο του 2012. 
Οι δυσχερέστερες προοπτικές καταγρά-
φονται στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρι-
κή & Λιανική) και του Τουρισμού, με τις 
Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να 
διαμορφώνονται στο -26% και στο -24%, 
αντίστοιχα. Δυσοίωνες προοπτικές προ-
σλήψεων αναφέρονται, επίσης στον το-
μέα των Κατασκευών, όπου ο δείκτης της 
απασχόλησης διαμορφώνεται στο -22%, 
καθώς επίσης και στον Δημόσιο Τομέα & 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, με τις Συνολι-
κές Προοπτικές Απασχόλησης να φτάνουν 
στο -21%. Αρνητικές αναμένονται οι προ-
οπτικές απασχόλησης και στους τομείς της 
Μεταποίησης και της Γεωργίας, με το δεί-
κτη να διαμορφώνεται στο -20% και το 
-17%, αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργο-
δότες στον τομέα “Ηλεκτρισμός, Φυσικό 
Αέριο & Ύδρευση” αναφέρουν ασαφείς 
προθέσεις προσλήψεων, με Συνολικές 
Προοπτικές Απασχόλησης που διαμορ-
φώνονται στο -1%, Διάγραμμα 1. 

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, τα 
σχέδια προσλήψεων των εργοδοτών κα-
ταγράφονται ασθενέστερα σε έξι από τους 
εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 
Οι σημαντικότερες μειώσεις, ύψους 14 και 
13 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρονται 
στον τομέα της Γεωργίας και το Δημόσιο 
Τομέα & τις Κοινωνικές Υπηρεσίες αντί-
στοιχα. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχό-
λησης του τομέα της Μεταποίησης μειώ-
νονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ 
μειώσεις 6 ποσοστιαίων μονάδων κατα-
γράφονται στον τομέα των Μεταφορών & 
Επικοινωνιών, καθώς και στον τομέα του 
Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική). Ωστόσο, 
στον τομέα Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο 
& Ύδρευση, οι εργοδότες αναφέρουν 
βελτίωση των Συνολικών Προοπτικών 
Απασχόλησης κατά 5 ποσοστιαίες μονά-
δες. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους, οι εργοδότες 
αναφέρουν εξασθένηση των Συνολικών 
Προοπτικών Απασχόλησης σε έξι από 
τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηρι-
ότητας. Οι προοπτικές προσλήψεων για 
τον τομέα της Γεωργίας μειώνονται κατά 
17 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ μείωση 13 
ποσοστιαίων μονάδων αναφέρεται από 
τους εργοδότες του Δημόσιου Τομέα & 

των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι Συνολι-
κές Προοπτικές Απασχόλησης στον τομέα 
των Κατασκευών εξασθενούν κατά 10 πο-
σοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προ-
οπτικές προσλήψεων βελτιώνονται σε 
τρεις τομείς, με σημαντικότερη την αύξη-
ση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στον το-
μέα του Τουρισμού και κατά 7 ποσοστι-
αίες μονάδες στον τομέα της Μεταποί- 
ησης.

Προοπτικές Απασχόλησης 
στον Κόσμο

Οι εργοδότες στην Ινδία, τη Βραζιλία, την 
Ταϊβάν και τον Παναμά αναφέρουν τα 
ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων 1ου τρι-
μήνου παγκοσμίως. Αντίθετα, οι εργοδό-
τες στην Ελλάδα, την Ουγγαρία και την 
Ιταλία αναφέρουν τις ασθενέστερες Συνο-
λικές Προοπτικές Απασχόλησης. Η αισι-
οδοξία για τις προοπτικές απασχόλησης 
έχει εξασθενίσει σε 30 χώρες, σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο και σε 23 χώ-
ρες, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους. Τα θέματα χρέ-
ους στην Ευρώπη εξακολουθούν να επη-
ρεάζουν τα σχέδια προσλήψεων των ερ-
γοδοτών σε όλο τον πλανήτη, συμπερι-
λαμβανομένης και της Κίνας - για την 
οποία η Ευρώπη αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη εξαγωγική αγορά. Η σημαντική μείω-
ση της αυτοπεποίθησης των εργοδοτών 
στην Κίνα, σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, μπορεί, επίσης, να αποδοθεί και σε 
εσκεμμένες προσπάθειες της κινεζικής κυ-
βέρνησης να “κρυώσει” την οικονομία, 
Διάγραμμα 2.

Οι εργοδότες στις χώρες της Ασίας - Ωκε-
ανίας εξακολουθούν να αναφέρουν θετι-
κές Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης. 
Τα άτομα που αναζητούν εργασία στην Ιν-
δία αναμένεται να επωφεληθούν από τον 
ισχυρότερο ρυθμό προσλήψεων που έχει 
αναφερθεί μεταξύ των 8 χωρών της πε-
ριοχής, ενώ η αυξημένη ζήτηση στελεχών 
πληροφορικής αναμένεται να επιτείνει τον 
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Διάγραμμα 1. Προοπτικές Απασχόλησης ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, Πηγή: Μanpower, 12/2011

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας          στο 1o τρίμηνο του 2012 

Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική)

Τουρισμός  

Κατασκευές 

Δημόσιος Τομέας & Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Μεταποίηση  

Γεωργία  

Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη 
Περιουσία, Παροχή Υπηρεσιών προς Εταιρείες  

Μεταφορές & Επικοινωνίες  

Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, Ύδρευση 
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ανταγωνισμό για ταλέντα, σε μια ήδη αν-
θηρή αγορά εργασίας. Ωστόσο, σε σύ-
γκριση με την ίδια περίοδο του προηγού-
μενου έτους, τα σχέδια προσλήψεων εξα-
σθενούν σε 6 χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένης και της σημαντικής μείωσης στην 
αυτοπεποίθηση των εργο-
δοτών στην Κίνα. Τα σχέδια 
προσλήψεων εξακολου-
θούν να είναι θετικά και στις 
10 χώρες, στη Βόρεια, Νό-
τια και Κεντρική Αμερική. Οι 
προοπτικές προσλήψεων 
είναι ισχυρότερες στη Βρα-
ζιλία και πιο αδύναμες στις 
ΗΠΑ, όπου οι εργοδότες, 
ωστόσο, αναμένουν μικρή 
βελτίωση στη δραστηριότη-
τα προσλήψεων κατά το 
επόμενο τρίμηνο. Στην πε-
ριοχή Ευρώπη, Μέση Ανα-
τολή και Αφρική (ΕΜΕΑ), οι 
τάσεις προσλήψεων ποικί-
λουν, με τους εργοδότες να 
αναφέρουν θετικές προθέ-
σεις προσλήψεων σε 13 
από τις 23 χώρες στις οποί-
ες διεξήχθη η έρευνα. Τα 
σχέδια προσλήψεων είναι 
ισχυρότερα στην Τουρκία, 
το Ισραήλ, τη Γερμανία, τη 
Νορβηγία και τη Σουηδία, 
και ασθενέστερα στην Ελ-
λάδα και την Ουγγαρία, 
όπου οι εργοδότες αναμέ-
νεται να προχωρήσουν σε 
μειώσεις προσωπικού, το 
επόμενο τρίμηνο.

Παρότι αναμένεται θετική 
δραστηριότητα προσλήψε-
ων σε 13 από τις 23 χώρες 
της περιοχής ΕΜΕΑ που 
συμμετείχαν στην έρευνα, οι 
προσδοκίες προσλήψεων 
των εργοδοτών είναι ασθε-
νέστερες από το προηγού-
μενο τρίμηνο σε 18 χώρες, 
και σε 12 σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου 
έτους. Οι χαμηλότερες προοπτικές προ-
σλήψεων αναφέρονται από εργοδότες 
στην Ελλάδα - όπου οι Προοπτικές δια-
τηρούνται αρνητικές εδώ και επτά διαδο-
χικά τρίμηνα - και στην Ουγγαρία. Αρνη-

τικές προθέσεις προσλήψεων αναφέρο-
νται και στην Ιταλία, την Ισπανία, την Τσε-
χία, την Ιρλανδία και τη Νότιο Αφρική, 
όπου οι εργοδότες αναφέρουν τις πρώ-
τες αρνητικές Προοπτικές Απασχόλη- 
σης, από το 2006 που ξεκίνησε εκεί η 

Έρευνα.

Οι προθέσεις προσλήψεων στη 
Γερμανία διατηρούνται συγκρα-
τημένα αισιόδοξες. Η αγορά ερ-
γασίας στη Νορβηγία και τη Σου-
ηδία αναμένεται να διατηρηθεί 
σταθερή, καθώς περίπου οι 8 
στους 10 εργοδότες σχεδιάζουν 
να διατηρήσουν το ανθρώπινο 
δυναμικό τους στα ίδια επίπεδα 
κατά το 1ο τρίμηνο του έτους. 

Ωστόσο, η αγορά εργασίας της 
Μεγάλης Βρετανίας εξακολου-
θεί να πλήττεται, όπου οι Προο-
πτικές φθίνουν για τρίτο συνεχό-
μενο τρίμηνο. Με εξαίρεση την 
Τουρκία και τη Σλοβενία, οι ερ-
γοδότες στις χώρες της Ανατολι-
κής Ευρώπης, που συμμετείχαν 
στην έρευνα, είναι λιγότερο αισι-
όδοξοι για την ικανότητά τους να 
προχωρήσουν σε προσλήψεις.

Οι εργοδότες σε 6 από τις 8 χώ-
ρες αναμένεται ότι θα προσφέ-
ρουν λιγότερες ευκαιρίες απα-
σχόλησης, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο τρίμηνο, συμπερι-
λαμβανομένης της Ουγγαρίας, 
όπου πάνω από ένας στους πέ-
ντε εργοδότες αναφέρει ότι θα 
μειώσει το ανθρώπινο δυναμικό 
του κατά το 1ο τρίμηνο του 
έτους. Στο μεταξύ, ο ρυθμός 
προσλήψεων διατηρείται ζωηρός 
στην Τουρκία, κυρίως λόγω της 
ενισχυμένης ζήτησης τους τομείς 
των Φαρμακευτικών, των Χρη-
ματοοικονομικών, Ασφαλειών, 
Ακίνητης Περιουσίας και Παρο-
χής Υπηρεσιών προς Επιχειρή-
σεις και της Μεταποίησης.

Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αγορά εργασίας 
στο 1o τρίμηνο του 2012 

M A N P O W E R

* Μη εποχικά προσαρμοσμένα δεδομένα
** Δεν περιλαμβάνονται, το Ισραήλ και η Σλοβακία οι οποίες συμμετέχουν 
 στην Έρευνα από το 4ο Τρίμηνο του 2011

Διάγραμμα 2. Μεταβολή Προοπτικών Απασχόλησης, Πηγή: Μanpower, 12/2011
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ΗMεσόγειος σήμερα είναι μία κατα-
κερματισμένη περιοχή, που αποτε-

λείται από μια μεγάλη ποικιλία περιφε-
ρειακών ομάδων, με τεράστιες αποκλί-
σεις στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Αυτό τονί-
ζει στην πρόσφατη μελέτη “Σενάρια για 
την περιοχή της Μεσογείου” το World 
Economic Forum. Ωστόσο, oι πρόσφα-
τες οικονομικές τάσεις δείχνουν μια στα-
διακή αλλαγή στην περιφερειακή οικο-
νομική δυναμική: δημοσιονομικές πιέ-
σεις έχουν επηρεάσει αρνητικά το ρυθμό 
ανάπτυξης στη Βόρεια Μεσόγειο, ενώ οι 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις και το μεγα-
λύτερο άνοιγμα στο εμπόριο έχουν συ-
σχετιστεί με αντίστροφα θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης σε αρκετές χώρες της 
Νότιας Μεσογείου, Διάγραμμα 1.

Ενώ οι συναλλαγές Βορρά - Νότου στη 
Μεσόγειο είναι σημαντικές, οι χώρες της 
Νότιας Μεσογείου εμφανίζουν τα χαμη-
λότερα επίπεδα εμπορικών συναλλαγών 
σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ των γει-
τονικών χωρών, με κατά μέσο όρο μόνο 
το 5,7% των συνολικών εμπορικών συ-
ναλλαγών τους να διεξάγεται στη Νότια 
περιοχής της Μεσογείου, Διάγραμμα 2. 

Η ανταγωνιστικότητα, επίσης, ποικίλλει 
σημαντικά μεταξύ των χωρών της περιο-
χής, με χαμηλές βαθμολογίες σύμφωνα 
με την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστι-
κότητας του Φόρουμ 2011 - 2012. Σε σύ-
γκριση με άλλες περιφερειακές ενώσεις, 
όπως είναι η Βορειοαμερικανική Συμφω-
νία Ελεύθερων Συναλλαγών (NAFTA), 

η ανταγωνιστικότητα της Μεσογείου στο 
σύνολό της υστερεί σημαντικά σε όλους 
τους τομείς και ιδιαίτερα αναφορικά με 
το μέγεθος της αγοράς, την καινοτομία, 
την αποτελεσματικότητα της αγοράς ερ-
γασίας και την ανάπτυξη των χρηματο-
πιστωτικών αγορών.

Λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυ-
ξης της περιοχής και της ανταγωνιστικό-
τητας της τα κέρδη θα πραγματοποιη-
θούν μέσω της περιφερειακής ολοκλή-
ρωσης στις αγορές αγαθών και εργα-
σίας, στη δημιουργία κοινών υποδο-
μών, στους αποτελεσματικούς και δια-
φανείς θεσμούς, στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα που θα προσαρμοστεί στις ανά-
γκες της αγοράς. 

Περιφερειακή Πολιτική 

Η εξέλιξη των εθνικών και περιφερεια-
κών συστημάτων διακυβέρνησης είναι 
κρίσιμος παράγοντας για τη διαχείριση 
των συλλογικών προκλήσεων. Το επί-
πεδο του πολιτικού διαλόγου και η διά-
θεση συνεργασίας τόσο μεταξύ χωρών 
του Νότου, όσο και μεταξύ χωρών Βορ-
ρά - Νότου θα έχει ιδιαίτερα ισχυρό αντί-
κτυπο στην περιοχή.

Περιφερειακή Διαχείριση 
Πόρων

Πολλές χώρες της περιοχής αντιμετω-
πίζουν έλλειψη σε τρόφιμα, νερό, γε-
ωργική γη ή/ και ενέργεια. Η κατάσταση 
έχει επιβαρυνθεί από τους ταχείς ρυθ-
μούς αύξησης του πληθυσμού στις χώ-
ρες της Νότιας Μεσογείου. Ο τρόπος με 
τον οποίο η περιοχή στο σύνολό της δι-
αχειρίζεται την πρόσβαση και τη χρήση 
των εν ανεπάρκεια πόρων θα μπορού-
σε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
σταθερότητα. 

Η Μεσόγειος μπορεί να εξελιχθεί
σε Αναπτυσσόμενη Ένωση
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Διάγραμμα 1. Χώρες της Βόρειας και της Νότιας Μεσογείου, Πηγή: Scenarios for the Mediterranean Region, 
World Economic Forum, 2011

Διάγραμμα 2. Χώρες της Βόρειας και της Νότιας Μεσογείου, Πηγή: Scenarios for the Mediterranean Region, 
World Economic Forum, 2011

E.Ε. των 27

Μαρόκο Αλγερία
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Αίγυπτος Ιορδανία

Συρία
Λίβανος

Κατά Kεφαλήν ΑΕΠ

Εµπορικές Ροές

• Άνισος Καταµερισµός Πλούτου µεταξύ 
χωρών Βορρά - Νότου

• Ισχυροί δεσµοί µεταξύ χωρών του Νότου, 
αλλά αδύναµοι δεσµοί µεταξύ χωρών 
Βορρά - Νότου
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η ανταγωνιστικότητα της Μεσογείου στο 
σύνολό της υστερεί σημαντικά σε όλους 
τους τομείς και ιδιαίτερα αναφορικά με 
το μέγεθος της αγοράς, την καινοτομία, 
την αποτελεσματικότητα της αγοράς ερ-
γασίας και την ανάπτυξη των χρηματο-
πιστωτικών αγορών.

Λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυ-
ξης της περιοχής και της ανταγωνιστικό-
τητας της τα κέρδη θα πραγματοποιη-
θούν μέσω της περιφερειακής ολοκλή-
ρωσης στις αγορές αγαθών και εργα-
σίας, στη δημιουργία κοινών υποδο-
μών, στους αποτελεσματικούς και δια-
φανείς θεσμούς, στο εκπαιδευτικό σύ-
στημα που θα προσαρμοστεί στις ανά-
γκες της αγοράς. 

Περιφερειακή Πολιτική 

Η εξέλιξη των εθνικών και περιφερεια-
κών συστημάτων διακυβέρνησης είναι 
κρίσιμος παράγοντας για τη διαχείριση 
των συλλογικών προκλήσεων. Το επί-
πεδο του πολιτικού διαλόγου και η διά-
θεση συνεργασίας τόσο μεταξύ χωρών 
του Νότου, όσο και μεταξύ χωρών Βορ-
ρά - Νότου θα έχει ιδιαίτερα ισχυρό αντί-
κτυπο στην περιοχή.

Περιφερειακή Διαχείριση 
Πόρων

Πολλές χώρες της περιοχής αντιμετω-
πίζουν έλλειψη σε τρόφιμα, νερό, γε-
ωργική γη ή/ και ενέργεια. Η κατάσταση 
έχει επιβαρυνθεί από τους ταχείς ρυθ-
μούς αύξησης του πληθυσμού στις χώ-
ρες της Νότιας Μεσογείου. Ο τρόπος με 
τον οποίο η περιοχή στο σύνολό της δι-
αχειρίζεται την πρόσβαση και τη χρήση 
των εν ανεπάρκεια πόρων θα μπορού-
σε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 
σταθερότητα. 

Τοπικές αγορές εργασίας

Οι προκλήσεις της οικονομικής ανάπτυ-
ξης, η ανεργία και η μετανάστευση επη-
ρεάζονται από το τη ροή του ανθρώπι-
νου δυναμικού κατά τις επόμενες δύο 
δεκαετίες.

Φιλόδοξα Σενάρια για την 
περιοχή το 2030

Διεύρυνση Συνεργασίας των 
Χωρών της Μεσογείου - Αφρι-
κής: Με την Ευρώπη να στρέφεται προς 
το εσωτερικό της και τις προκλήσεις της, 
ειδικά τις δημογραφικές, οι χώρες της 
Νοτίου Μεσογείου κοιτάζουν την υπο-
σαχάρια Αφρική, μοιράζονται τα οφέ-
λη της ισχυρής ανάπτυξης σε ολόκλη-
ρη την ήπειρο μέσω της ολοκλήρωσης 
της ένωσης των χωρών του Νότου, Δι-
άγραμμα 3.

Περιορισμός Πόρων: Η ισχυρή 
ανάπτυξη σε ολόκληρη την Μεσόγειο 
γίνεται προτεραιότητα σε βάρος της βι-
ωσιμότητας των πόρων και της διαχεί-
ρισής τους, με αποτέλεσμα να παρου-
σιάζονται σοβαρές ελλείψεις σε τρόφι-
μα, νερό και ενέργεια, που θα συνοδεύ-
ονται από κοινωνικές κρίσεις σε πολλά 
μέρη της περιοχής, Διάγραμμα 4.

Οικολογική Κινητικότητα: Μετά 
από μια δύσκολη περίοδο, όπου η αντα-
γωνιστικότητα πλήττεται και στις βόρειες 
και τις νότιες μεσογειακές χώρες, η έλευση 
μιας περιφερειακής ανανεώσιμης ενεργει-
ακής εταιρικής σχέσης θα δώσει νέα πνοή 
στην πολιτική και οικονομική ολοκλήρω-
ση στην περιοχή, Διάγραμμα 5.

Επιπτώσεις για τους Ενδιαφε-
ρόμενους Φορείς

Η ποικιλομορφία που υπάρχει στην 
περιοχή της Μεσογείου λόγω και του 

Διάγραμμα 3. Σενάρια για την περιοχή της Μεσογείου το 2030 - Διεύρυνση Συνεργασίας των Χωρών της Μεσο-
γείου - Αφρικής, Πηγή: Scenarios for the Mediterranean Region, World Economic Forum, 2011

Διάγραμμα 4. Σενάρια για την περιοχή της Μεσογείου το 2030 - Περιορισμός Πόρων, Πηγή: Scenarios for the 
Mediterranean Region, World Economic Forum, 2011

Διάγραμμα 5. Σενάρια για την περιοχή της Μεσογείου το 2030 - Οικολογική Κινητικότητα, Πηγή: Scenarios for the 
Mediterranean Region, World Economic Forum, 2011
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κατακερματισμού είναι μια μεγάλη ευ-
καιρία για συμπληρωματικότητα δράσε-
ων στην περιοχή. Όποιο σενάριο συνερ-
γασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής 
και αν επιλεγεί στο μέλλον, είναι σαφές 
ότι η συμπληρωματικότητα ενεργειών 
θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την 
ανταγωνιστικότητα της περιοχής. 

Συμπεράσματα

Το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της 
περιοχής της Μεσογείου εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τις στρατηγικές επι-
λογές που θα επιλεγούν, από πολλούς 
και διαφορετικούς παράγοντες, τόσο στη 
βόρεια όσο και στη νότια Μεσόγειο. Ενώ 
η ποικιλομορφία της περιοχής αυτή τη 
στιγμή εκφράζεται από τα υψηλά επίπε-
δα του πολιτικού, οικονομικού και κοι-
νωνικού κατακερματισμού, μπορεί εξί-
σου το ίδιο να θεωρηθεί ως ευκαιρία. 

Και οι τρεις αβεβαιότητες που αποτε-
λούν τη βάση των σεναρίων (περιφε-
ρειακή πολιτική, περιφερειακή διαχεί-
ριση των πόρων και των περιφερειακές 
αγορές εργασίας), δίνουν έμφαση σε αυ-
τήν τη διαλεκτική ανάμεσα στην απειλή 
του κατακερματισμού και της ευκαιρίας 
διαφορετικότητας. Αυτό που τις κάνει να 
ξεχωρίζουν ως βασικές αβεβαιότητες για 
την περιοχή είναι, ότι δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν από κάθε χώρα ξεχω-
ριστά. Ενώ βραχυπρόθεσμα, οι κυβερ-
νήσεις μπορεί να είναι σε θέση να απο-
κρούσουν  τις συνέπειες αυτών των αβε-
βαιοτήτων, η μετατροπή τους σε ευκαι-
ρίες για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνι-
στικότητα της περιοχής εξαρτάται από 
τις συντονισμένες ενέργειες όλων των 
πλευρών. 

Μια συνολική - θετική στρατηγική που 
αυξάνει την προοπτική ανταγωνιστικότη-

τας για την ολόκληρη περιοχή της Με-
σογείου απαιτεί την εμπλοκή και τη συ-
νεργασία σε τρεις διαστάσεις:

Διασυνοριακή Συνεργασία: Η 
πολιτική συνεργασία μεταξύ των μεσο-
γειακών χωρών αποτελεί εμπόδιο για 
την ανταγωνιστικότητα της περιοχής, ιδι-
αίτερα όσον αφορά τη διαχείριση των 
πόρων και τη μεταρρύθμιση αγοράς ερ-
γασίας. Ευρύτερες και βαθύτερες προ-
σπάθειες συνεργασίες απαιτούνται τόσο 
από τις χώρες του νότου, όσο και από 
τις χώρες βορρά - νότου για να δώσουν 
ώθηση σε ενέργειες που θα δράσουν 
συμπληρωματικά και θα δημιουργή-
σουν σημαντικά κοινωνικά και οικονο-
μικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα. 

Συνεργασία της Κοινωνίας: Η 
διεύρυνση των ανισοτήτων στα οικονο-
μικά στρώματα, καθώς και το χάσμα με-
ταξύ των γενεών επηρεάζει την ικανότη-
τα της περιοχής να αξιοποιήσει πλήρως 
τις παραγωγικές της δυνατότητες. Στρα-
τηγικές για να αυξηθεί η συνεργασία της 
κοινωνίας των πολιτών θα μπορούσε να 
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην αντιμε-
τώπιση των κοινωνικοοικονομικών εντά-
σεων και ελλείψεων στην αγορά εργασί-
ας της περιοχής. 

Διατομεακή Συνεργασία: Η επι-
χειρηματική κοινότητα έχει την ευκαιρία 
να οδηγήσει την περιοχή σε μια πορεία 
βιώσιμης ανάπτυξης, που να κεφαλαιο-
ποιεί τις περιφερειακές συμπληρωμα-
τικότητες και να διαχειρίζεται ενεργά τα 
προβλήματα που δημιουργούνται από 
ανεπαρκείς πόρους. Πιο ριζική διατομε-
ακή συνεργασία θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για την 
αποτελεσματικότερη κατανομή των οι-
κονομικών και ανθρώπινων πόρων.

 Δεξαμενή ευκαιριών η οικονομική, πολιτική 
και κοινωνική ποικιλομορφία της Μεσογείου 
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Συναρπαστική η Πρώτη Δεκαετία του Νέου Αιώνα          για τις Νέες Τεχνολογίες 

I N T E R N A T I O N A L  T E L E C O M M U N I C A T I O N  U N I O N

Η διείσδυση της κινητής τηλεφω-
νίας σε  97 οικονομίες ξεπέρα-

σε το 100% και διεθνώς, η διείσδυση 
του Internet έφτασε το 30%, σύμφω-
να με την πρόσφατη μελέτη για την πο-
ρεία των τηλεπικοινωνιών ανά τις αγο-
ρές του κόσμου της ITU (International 
Telecommunication Union). Σύμφωνα με 
αυτά τα αποτελέσματα, οι αναλυτές της 
ITU αναφωνούν “Τι δεκαετία!”. Η πρώ-
τη δεκαετία του νέου αιώνα ήταν συναρ-
παστική για τον κλάδο των νέων τεχνο-
λογιών, παρά το γεγονός των έντονων 
αντιφάσεων μεταξύ ανεπτυγμένων και 
αναπτυσσόμενων χωρών. 

Στο τέλος του 2010, οι συνδρομητές κι-
νητής τηλεφωνίας σε όλο τον κόσμο 
υπολογίζονταν στα 4 δις. Στον αναπτυσ-
σόμενο κόσμο η χρήση της κινητής τη-
λεφωνίας έφτασε στο 70% του πληθυ-
σμού, έξι μόλις χρόνια μετά τον ανε-

πτυγμένο κόσμο. Το 2002 υπήρχαν 2 
χώρες, στις οποίες η διείσδυση της κι-
νητής τηλεφωνίας ξεπέρασε το 100%. 
Οκτώ χρόνια αργότερα, περισσότερες 
από 100 οικονομίες στον κόσμο κατέ-
γραψαν ποσοστό διείσδυσης της κινη-
τής τηλεφωνίας πάνω από 100% και 
17 οικονομίες ξεπέρασαν το 150%. Το 
2010 η χρήση του Διαδικτύου διεθνώς 
έφτασε το 30%. Στις ανεπτυγμένες χώ-
ρες το ποσοστό αυτό είχε επιτευχθεί το 
2001. Σε 72 οικονομίες η διείσδυση του 
Internet ήταν κάτω από το 1% το 2000. 
Δέκα χρόνια αργότερα, μόλις 6 οικονο-
μίες κατέγραψαν διείσδυση στο Internet 
κάτω από το 1%. Στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο το 2010, η διείσδυση του Internet 
έφτασε το 21%. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το 2010 η διείσδυση του Internet ήταν 
μεγαλύτερη σε σύγκριση με τη διείσδυ-
ση που είχε η κινητή τηλεφωνία (12%) 
το 2000. 

Ανάπτυξη ανά Περιοχές 

Κατά την τελευταία δεκαετία η ανάπτυ-
ξη του Internet και της κινητής τηλεφω-
νίας ήταν σημαντική σε όλες τις περιο-
χές του κόσμου. Η διείσδυση της κινη-
τής τηλεφωνίας στην Αφρική το 2010 
έφτασε το 45,2% ποσοστό πολύ υψη-
λότερο από το αντίστοιχο που είχε επι-
δείξει η Αμερική το 2004 και έφτανε το 
42,8%. Να σημειωθεί πάντως, ότι η δι-
είσδυση της κινητής τηλεφωνίας το 2010 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έφτα-
σε στο 94,5%. Η διείσδυση της κινητής 
τηλεφωνίας στην Ασία και την Ωκεανία 
το 2010 διαμορφώθηκε στο 69,2% και 
ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με τη δι-
είσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην 
Ευρώπη 8 χρόνια νωρίτερα, οπότε είχε 
διαμορφωθεί στο 67%.

Το 2010 η χρήση της κινητής τηλεφωνί-
ας στην Ευρώπη ξεπέρασε το 117,7%. Η 
διείσδυση του Internet στην Αφρική σχε-
δόν εικοσαπλασιάστηκε κατά η δεκαετία 
2000 - 2010, φτάνοντας από το 0,5% στο 
10,8%, θέτοντας την Αφρική σε υψηλό-
τερη θέση αναφορικά με τη διείσδυση 
του Internet σε σύγκριση με την Κοινο-
πολιτεία Ανεξαρτήτων Χωρών. Στη συ-
γκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, η δι-
είσδυση του Internet από 10,2% το 2005 
αυξήθηκε στο 34% το 2010. Η διείσδυ-
ση του Internet σε Ασία και Ωκεανία αυ-
ξήθηκε από το 3,3% το 2000 στο 22,5% 
το 2010, ποσοστό που αγγίζει εκείνο της 
Ευρώπης 9 χρόνια νωρίτερα. Το 2010 
η διείσδυση του Internet στην Ευρώπη 
έφτασε το 67%.

Οικονομία και Νέες 
Τεχνολογίες

Ακόμα και σε χώρες με χαμηλό ΑΕΠ, ο 
κλάδος της κινητής τηλεφωνίας και οι 
νέες τεχνολογίες γνώρισαν κατά την προ-
ηγούμενη δεκαετία σημαντική πρόοδο.

Χώρα/
Οικονομία

2010 2008
Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη Βαθμολογία

Korea (Rep.) 1 8.40 1 7.80
Sweden 2 8.23 2 7.53
Iceland 3 8.06 7 7.12
Denmark 4 7.97 3 7.46
Finland 5 7.87 12 6.92
Hong Kong, China 6 7.79 6 7.14
Luxembourg 7 7.78 4 7.34
Switzerland 8 7.67 9 7.06
Netherlands 9 7.61 5 7.30
United Kingdom 10 7.60 10 7.03
Norway 11 7.60 8 7.12
New Zealand 12 7.43 16 6.65
Japan 13 7.42 11 7.01
Australia 14 7.36 14 6.78
Germany 15 7.27 13 6.87
Austria 16 7.17 21 6.41
United States 17 7.09 17 6.55
France 18 7.09 18 6.48
Singapore 19 7.08 15 6.71
Israel 20 6.87 23 6.20
Macao, China 21 6.84 27 5.84
Belgium 22 6.83 22 6.31
Ireland 23 6.78 19 6.43
Slovenia 24 6.75 24 6.19
Spain 25 6.73 25 6.18
Canada 26 6.69 20 6.42
Portugal 27 6.64 29 5.70
Italy 28 6.57 26 6.10
Malta 29 6.43 31 5.68
Ελλάδα 30 6.28 30 5.70
Croatia 31 6.21 36 5.43
United Arab Emirates 32 6.19 32 5.63
Estonia 33 6.16 28 5.81
Hungary 34 6.04 34 5.47
Lithuania 35 6.04 35 5.44
Cyprus 36 5.98 43 5.02
Czech Republic 37 5.97 37 5.42
Poland 38 5.95 41 5.29
Slovak Republic 39 5.94 40 5.30
Latvia 40 5.90 39 5.31
Barbados 41 5.83 33 5.47
Antigua & Barbuda 42 5.63 38 5.32
Brunei Darussalam 43 5.61 44 4.97
Qatar 44 5.60 48 4.50
Bahrain 45 5.57 42 5.16
Saudi Arabia 46 5.42 55 4.13
Russia 47 5.38 49 4.42
Romania 48 5.20 46 4.67
Bulgaria 49 5.19 45 4.75
Serbia 50 5.11 47 4.51
Montenegro 51 5.03 50 4.29
Belarus 52 5.01 58 3.93
TFYR Macedonia 53 4.98 52 4.20
Uruguay 54 4.93 51 4.21
Chile 55 4.65 54 4.14
Argentina 56 4.64 53 4.16
Moldova 57 4.47 64 3.57
Malaysia 58 4.45 57 3.96
Turkey 59 4.42 60 3.81
Oman 60 4.38 68 3.45
Trinidad & Tobago 61 4.36 56 3.99
Ukraine 62 4.34 59 3.83
Bosnia and Herzegovina 63 4.31 63 3.58
Brazil 64 4.22 62 3.72
Venezuela 65 4.11 61 3.73
Panama 66 4.09 67 3.52
Maldives 67 4.05 66 3.54
Kazakhstan 68 4.02 72 3.39
Mauritius 69 4.00 70 3.43
Costa Rica 70 3.99 69 3.45
Seychelles 71 3.94 65 3.56
Armenia 72 3.87 86 2.94
Jordan 73 3.83 73 3.29
Azerbaijan 74 3.78 83 2.97
Mexico 75 3.75 74 3.26
Colombia 76 3.75 71 3.39
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Πίνακας 1. ICT Development Index (IDI), 2010 and 2008, Πηγή: Measuring the Information Society - ITU, 2011

Συναρπαστική η Πρώτη Δεκαετία του Νέου Αιώνα          για τις Νέες Τεχνολογίες 

Χώρα/
Οικονομία

2010 2008
Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη Βαθμολογία

Korea (Rep.) 1 8.40 1 7.80
Sweden 2 8.23 2 7.53
Iceland 3 8.06 7 7.12
Denmark 4 7.97 3 7.46
Finland 5 7.87 12 6.92
Hong Kong, China 6 7.79 6 7.14
Luxembourg 7 7.78 4 7.34
Switzerland 8 7.67 9 7.06
Netherlands 9 7.61 5 7.30
United Kingdom 10 7.60 10 7.03
Norway 11 7.60 8 7.12
New Zealand 12 7.43 16 6.65
Japan 13 7.42 11 7.01
Australia 14 7.36 14 6.78
Germany 15 7.27 13 6.87
Austria 16 7.17 21 6.41
United States 17 7.09 17 6.55
France 18 7.09 18 6.48
Singapore 19 7.08 15 6.71
Israel 20 6.87 23 6.20
Macao, China 21 6.84 27 5.84
Belgium 22 6.83 22 6.31
Ireland 23 6.78 19 6.43
Slovenia 24 6.75 24 6.19
Spain 25 6.73 25 6.18
Canada 26 6.69 20 6.42
Portugal 27 6.64 29 5.70
Italy 28 6.57 26 6.10
Malta 29 6.43 31 5.68
Ελλάδα 30 6.28 30 5.70
Croatia 31 6.21 36 5.43
United Arab Emirates 32 6.19 32 5.63
Estonia 33 6.16 28 5.81
Hungary 34 6.04 34 5.47
Lithuania 35 6.04 35 5.44
Cyprus 36 5.98 43 5.02
Czech Republic 37 5.97 37 5.42
Poland 38 5.95 41 5.29
Slovak Republic 39 5.94 40 5.30
Latvia 40 5.90 39 5.31
Barbados 41 5.83 33 5.47
Antigua & Barbuda 42 5.63 38 5.32
Brunei Darussalam 43 5.61 44 4.97
Qatar 44 5.60 48 4.50
Bahrain 45 5.57 42 5.16
Saudi Arabia 46 5.42 55 4.13
Russia 47 5.38 49 4.42
Romania 48 5.20 46 4.67
Bulgaria 49 5.19 45 4.75
Serbia 50 5.11 47 4.51
Montenegro 51 5.03 50 4.29
Belarus 52 5.01 58 3.93
TFYR Macedonia 53 4.98 52 4.20
Uruguay 54 4.93 51 4.21
Chile 55 4.65 54 4.14
Argentina 56 4.64 53 4.16
Moldova 57 4.47 64 3.57
Malaysia 58 4.45 57 3.96
Turkey 59 4.42 60 3.81
Oman 60 4.38 68 3.45
Trinidad & Tobago 61 4.36 56 3.99
Ukraine 62 4.34 59 3.83
Bosnia and Herzegovina 63 4.31 63 3.58
Brazil 64 4.22 62 3.72
Venezuela 65 4.11 61 3.73
Panama 66 4.09 67 3.52
Maldives 67 4.05 66 3.54
Kazakhstan 68 4.02 72 3.39
Mauritius 69 4.00 70 3.43
Costa Rica 70 3.99 69 3.45
Seychelles 71 3.94 65 3.56
Armenia 72 3.87 86 2.94
Jordan 73 3.83 73 3.29
Azerbaijan 74 3.78 83 2.97
Mexico 75 3.75 74 3.26
Colombia 76 3.75 71 3.39

 

2010 2008
Χώρα/ Οικονομία Κατάταξη Βαθμολογία Κατάταξη Βαθμολογία
Georgia 77 3.65 85 2.96
Albania 78 3.61 81 2.99
Lebanon 79 3.57 77 3.12
China 80 3.55 75 3.17
Viet Nam 81 3.53 91 2.76
Suriname 82 3.52 78 3.09
Peru 83 3.52 76 3.12
Tunisia 84 3.43 82 2.98
Jamaica 85 3.41 79 3.06
Mongolia 86 3.41 87 2.90
Iran (I.R.) 87 3.39 84 2.96
Ecuador 88 3.37 88 2.87
Thailand 89 3.30 80 3.03
Morocco 90 3.29 100 2.60
Egypt 91 3.28 92 2.73
Philippines 92 3.22 95 2.69
Dominican Rep. 93 3.21 89 2.84
Fiji 94 3.16 90 2.82
Guyana 95 3.08 93 2.73
Syria 96 3.05 96 2.66
South Africa 97 3.00 94 2.71
El Salvador 98 2.89 101 2.57
Paraguay 99 2.87 97 2.66
Kyrgyzstan 100 2.84 99 2.62
Indonesia 101 2.83 107 2.39
Bolivia 102 2.83 102 2.54
Algeria 103 2.82 105 2.41
Cape Verde 104 2.81 103 2.50
Sri Lanka 105 2.79 106 2.41
Honduras 106 2.72 104 2.42
Cuba 107 2.69 98 2.62
Guatemala 108 2.65 108 2.39
Botswana 109 2.59 109 2.25
Uzbekistan 110 2.55 110 2.22
Turkmenistan 111 2.50 111 2.15
Gabon 112 2.42 112 2.10
Namibia 113 2.36 114 2.06
Nicaragua 114 2.31 113 2.09
Kenya 115 2.29 116 1.74
India 116 2.01 117 1.72
Cambodia 117 1.99 120 1.63
Swaziland 118 1.93 115 1.80
Bhutan 119 1.93 123 1.58
Ghana 120 1.90 118 1.68
Lao P.D.R. 121 1.90 119 1.64
Nigeria 122 1.85 125 1.54
Pakistan 123 1.83 121 1.59
Zimbabwe 124 1.81 128 1.49
Senegal 125 1.78 129 1.46
Gambia 126 1.74 122 1.59
Yemen 127 1.72 127 1.49
Comoros 128 1.67 130 1.44
Djibouti 129 1.66 124 1.56
Côte d’ Ivoire 130 1.61 132 1.43
Mauritania 131 1.58 126 1.50
Angola 132 1.58 136 1.31
Togo 133 1.57 134 1.36
Nepal 134 1.56 137 1.28
Benin 135 1.54 138 1.27
Cameroon 136 1.53 133 1.40
Bangladesh 137 1.52 135 1.31
Tanzania 138 1.51 141 1.23
Zambia 139 1.50 131 1.44
Uganda 140 1.49 140 1.24
Madagascar 141 1.45 142 1.20
Rwanda 142 1.44 143 1.18
Papua New Guinea 143 1.38 139 1.24
Guinea 144 1.31 144 1.16
Mozambique 145 1.30 146 1.10
Mali 146 1.26 145 1.11
Congo (Dem. Rep.) 147 1.17 147 1.04
Eritrea 148 1.09 148 1.03
Burkina Faso 149 1.08 149 0.98
Ethiopia 150 1.08 150 0.94
Niger 151 0.92 152 0.79
Chad 152 0.83 151 0.80
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Το 2010 τα δύο τρίτα, περίπου, του πλη-
θυσμού των υπό ανάπτυξη χωρών ήταν 
χρήστες κινητής τηλεφωνίας. Σε  σύνολο 
152 χωρών και με κλίματα από το 1 μέ-
χρι το 10, ο δείκτης IDI (ICT Development 
Index) κυμαίνεται μεταξύ 3,62 - 4,08.

Υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ 
των χωρών, αναφορικά με την επίδοση 
τους στον τομέα των νέων τεχνολογι-
ών, όπως αποδίδεται από το δείκτη IDI. 
Υπάρχουν χώρες με βαθμολογία 0,8 και 
χώρες που καταγράφουν υψηλή τεχνο-
λογική επίδοση, αποσπώντας βαθμολο-
γία 8,4, Πίνακας 1.

Ωστόσο, είναι εμφανές πως οι χώρες 
που εμφανίζουν υψηλή βαθμολογία επί-
δοσης στον τεχνολογικό δείκτη έχουν 
και ισχυρό ΑΕΠ. Η Ελλάδα, μεταξύ 152 
χωρών, δυστυχώς δεν έχει παρουσιάσει 
καμία βελτίωση από το 2008. Ωστόσο, 
στη λίστα που φέρει τον τίτλο “οικονο-
μίες με βάση τις νέες τεχνολογίες και το 
εισόδημα” η Ελλάδα έχει ανοδική τάση. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι στον 
τομέα των τεχνολογικών δεξιοτήτων η 
Ελλάδα έχει αποσπάσει υψηλή θέση, γε-
γονός που δείχνει τη δυναμική που μπο-
ρούν να έχουν οι νέες τεχνολογίες στην 
οικονομία και την κοινωνία. 

Οι χώρες που φιγουράρουν στις πέ-
ντε πρώτες θέσεις της διεθνούς κατάτα-
ξης IDI από την Ευρώπη είναι οι: Σουη-
δία, Ισλανδία, Δανία, Φινλανδία, Λου-
ξεμβούργο, από την Ασία είναι οι: Κο-
ρέα, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, Αυ-
στραλία, από τις Πρώην Σοβιετικές Δη-
μοκρατίες είναι οι: Ρωσία, Λευκορωσία, 
Μολδαβία, Ουκρανία, Καζακστάν, από 
την Αμερική είναι οι: Ηνωμένες Πολι-
τείες, Καναδάς, Μπαρμπάντος, Ουρου-
γουάη, Χιλή, από τα Αραβικά Κράτη εί-
ναι οι: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κα-
τάρ, Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Ομάν 

και από την Αφρική είναι οι: Μαυρίκιος, 
Σεϋχέλλες, Νότια Αφρική, Κάπε Βέρντε, 
Μποτσουάνα.
Αναφορικά, τώρα, με τις επιδόσεις των 
περιοχών στην τεχνολογική ανάπτυξη, 
σύμφωνα με τους αναλυτές της ITU, την 
πρώτη πεντάδα απαρτίζουν, κατά σει-

ρά, οι Ασία, Αμερική, Ευρώπη, Αραβι-
κά Κράτη, Αφρική και τελευταία, η πρώ-
ην Σοβιετική Ένωση, Πίνακας 2.
Από τις 81 χώρες της Ευρώπης, η Ελλά-
δα κατέχει την 21η θέση στην κατάταξη 
IDI και δεν έχει σημειώσει καμία πρόο-
δο από το 2008, Πίνακας 3.  
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Πίνακας 2. Κατάταξη IDI, 2010 και  2008, Πηγή: Measuring the Information Society - ITU, 2011

Πίνακας 3. Κατάταξη IDI στην Ευρώπη, 2010 και  2008, Πηγή: Measuring the Information Society - ITU, 2011

Συναρπαστική η Πρώτη Δεκαετία του Νέου Αιώνα
για τις Νέες Τεχνολογίες 

 I N T E R N A T I O N A L  T E L E C O M M U N I C A T I O N  U N I O N 

2010 2008 Διαφορά

Μέγιστο Ελάχιστο Κατάταξη Μέγιστο Ελάχιστο Κατάταξη 2008 - 2010

Ασία & Ειρηνικός 8,40 1.38 7.02 7,80 1.24 6.56 0.46

Βόρεια & Νότια Αμερική 7.09 2.31 4.78 6.55 2.09 4.46 0.32

Ευρώπη 8.23 3.61 4.61 7.53 2.99 4.54 0.07

Αραβικές Χώρες 6.19 1.58 4.61 5.63 1,50 4.14 0.47

Αφρική 4,00 0.83 3.16 3.43 0,80 2.62 0.54

Πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες 5.38 2,50 2.88 4.42 2.15 2.27 0.61

 

Χώρα/  
Οικονομία

Ευρωπαϊκή 
Κατάταξη 

2010

Παγκόσμια 
Κατάταξη 

2010

Βαθμολογία 
2010

Παγκόσμια 
Κατάταξη 

2008

Βαθμολογία 
2008

Διαφορά  
2008 - 2010

Sweden 1 2 8.23 2 7.53 0

Iceland 2 3 8.06 7 7.12 4

Denmark 3 4 7.97 3 7.46 -1

Finland 4 5 7.87 12 6.92 7

Luxembourg 5 7 7.78 4 7.34 -3

Switzerland 6 8 7.67 9 7.06 1

Netherlands 7 9 7.61 5 7.30 -4

United Kingdom 8 10 7.60 10 7.03 0

Norway 9 11 7.60 8 7.12 -3

Germany 10 15 7.27 13 6.87 -2

Austria 11 16 7.17 21 6.41 5

France 12 18 7.09 18 6.48 0

Israel 13 20 6.87 23 6.20 3

Belgium 14 22 6.83 22 6.31 0

Ireland 15 23 6.78 19 6.43 -4

Slovenia 16 24 6.75 24 6.19 0

Spain 17 25 6.73 25 6.18 0

Portugal 18 27 6.64 29 5.70 2

Italy 19 28 6.57 26 6.10 -2

Malta 20 29 6.43 31 5.68 2

Ελλάδα 21 30 6.28 30 5.70 0

Croatia 22 31 6.21 36 5.43 5

Estonia 23 33 6.16 28 5.81 -5

Hungary 24 34 6.04 34 5.47 0

Lithuania 25 35 6.04 35 5.44 0

Cyprus 26 36 5.98 43 5.02 7

Czech Republic 27 37 5.97 37 5.42 0

Poland 28 38 5.95 41 5.29 3

Slovak Republic 29 39 5.94 40 5.30 1

Latvia 30 40 5.90 39 5.31 -1

Romania 31 48 5.20 46 4.67 -2

Bulgaria 32 49 5.19 45 4.75 -4

Serbia 33 50 5.11 47 4.51 -3

Montenegro 34 51 5.03 50 4.29 -1

TFYR Macedonia 35 53 4.98 52 4.20 -1

Turkey 36 59 4.42 60 3.81 1

Bosnia and  Herzegovina 37 63 4.31 63 3.58 0

Albania 38 78 3.61 81 2.99 3

Μέσος Όρος 6.42 5.8



2010 2008 Διαφορά

Μέγιστο Ελάχιστο Κατάταξη Μέγιστο Ελάχιστο Κατάταξη 2008 - 2010

Ασία & Ειρηνικός 8,40 1.38 7.02 7,80 1.24 6.56 0.46

Βόρεια & Νότια Αμερική 7.09 2.31 4.78 6.55 2.09 4.46 0.32

Ευρώπη 8.23 3.61 4.61 7.53 2.99 4.54 0.07

Αραβικές Χώρες 6.19 1.58 4.61 5.63 1,50 4.14 0.47

Αφρική 4,00 0.83 3.16 3.43 0,80 2.62 0.54

Πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες 5.38 2,50 2.88 4.42 2.15 2.27 0.61

 

Χώρα/  
Οικονομία

Ευρωπαϊκή 
Κατάταξη 

2010

Παγκόσμια 
Κατάταξη 

2010

Βαθμολογία 
2010

Παγκόσμια 
Κατάταξη 

2008

Βαθμολογία 
2008

Διαφορά  
2008 - 2010

Sweden 1 2 8.23 2 7.53 0

Iceland 2 3 8.06 7 7.12 4

Denmark 3 4 7.97 3 7.46 -1

Finland 4 5 7.87 12 6.92 7

Luxembourg 5 7 7.78 4 7.34 -3

Switzerland 6 8 7.67 9 7.06 1

Netherlands 7 9 7.61 5 7.30 -4

United Kingdom 8 10 7.60 10 7.03 0

Norway 9 11 7.60 8 7.12 -3

Germany 10 15 7.27 13 6.87 -2

Austria 11 16 7.17 21 6.41 5

France 12 18 7.09 18 6.48 0

Israel 13 20 6.87 23 6.20 3

Belgium 14 22 6.83 22 6.31 0

Ireland 15 23 6.78 19 6.43 -4

Slovenia 16 24 6.75 24 6.19 0

Spain 17 25 6.73 25 6.18 0

Portugal 18 27 6.64 29 5.70 2

Italy 19 28 6.57 26 6.10 -2

Malta 20 29 6.43 31 5.68 2

Ελλάδα 21 30 6.28 30 5.70 0

Croatia 22 31 6.21 36 5.43 5

Estonia 23 33 6.16 28 5.81 -5

Hungary 24 34 6.04 34 5.47 0

Lithuania 25 35 6.04 35 5.44 0

Cyprus 26 36 5.98 43 5.02 7

Czech Republic 27 37 5.97 37 5.42 0

Poland 28 38 5.95 41 5.29 3

Slovak Republic 29 39 5.94 40 5.30 1

Latvia 30 40 5.90 39 5.31 -1

Romania 31 48 5.20 46 4.67 -2

Bulgaria 32 49 5.19 45 4.75 -4

Serbia 33 50 5.11 47 4.51 -3

Montenegro 34 51 5.03 50 4.29 -1

TFYR Macedonia 35 53 4.98 52 4.20 -1

Turkey 36 59 4.42 60 3.81 1

Bosnia and  Herzegovina 37 63 4.31 63 3.58 0

Albania 38 78 3.61 81 2.99 3

Μέσος Όρος 6.42 5.8
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Πρωτοβουλία e-Skills Week 2012 - Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν την 
Ευρώπη - και ειδικότερα τους νέους 

της Ευρώπης - να αδράξουν τις καλύτε-
ρες ευκαιρίες για τα επαγγέλματα που 
δημιουργούνται χάρη στις νέες τεχνολο-
γίες, οι οργανισμοί DIGITALEUROPE και 
European Schoolnet συνένωσαν τις δυ-
νάμεις τους με τη Γενική Διεύθυνση Επι-
χειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για να οργανώσουν 
από κοινού την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2012 από τις 26 
έως τις 30 Μαρτίου 2012. 

Η ολοένα αυξανόμενη ανεργία των 
νέων, η οποία έχει ήδη ξεπεράσει το 
40%, αποτελεί μια ανησυχητική τάση για 
την αγορά εργασίας. Ευκαιρίες που δη-
μιουργούνται μέσω της ανάπτυξης των 
επιστημών, των Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της μηχα-
νικής και των μαθηματικών είναι σημα-
ντικές για την ανάπτυξη ενός σύγχρο-
νου ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. 

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων 2012 αποτελεί μια σημαντι-
κή ενημερωτική εκστρατεία, της οποίας 
πρωταρχικός στόχος είναι να αναδείξει 
νέους τρόπους εύρεσης εργασίας βασι-
ζόμενους σε μια Δια Βίου ανάπτυξη των 
Ψηφιακών δεξιοτήτων.

Εταίροι από το χώρο των επιχειρήσεων - 
μεταξύ των οποίων σημαντικές εταιρείες 
από τον χώρο των ΤΠΕ, αλλά και πάρα 
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 
όλη την Ευρώπη - σε συνεργασία με φο-
ρείς εκπαίδευσης και κυβερνητικού φο-
ρείς, θα προσφέρουν ένα ευρύ και ποι-
κιλόμορφο πρόγραμμα εκδηλώσεων και 
δραστηριοτήτων σε περισσότερες από 
30 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα Υπουργεία 
Παιδείας των χωρών αυτών έχουν υιο-

θετήσει τη σημασία των ΤΠΕ και συνερ-
γάζονται με τις επιχειρήσεις, ώστε να δη-
μιουργήσουν ένα φάσμα επιλογών για 
ανθρώπους που αναζητούν εργασία και 
για νέους που αναζητούν νέες επαγγελ-
ματικές επιλογές.

Έρευνα που διενήργησε η εταιρεία IDC 
εκτιμά ότι 90% του συνόλου των επαγ-
γελμάτων μέχρι το 2015 θα απαιτούν 
ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακών δε-
ξιοτήτων.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων με επίκεντρο την 
αγορά εργασίας και την ανάπτυξη, απο-
τελεί για τα επόμενα χρόνια, μια σημα-
ντική πρόκληση και ζήτημα κρίσιμης ση-
μασίας. Η συνεργασία του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα με συμμετοχή μάλι-
στα μεγάλων εταιριών, έχουν αναγνω-
ρίσει τη σημασία της ένταξης περισσό-
τερων ανθρώπων στην ψηφιακή εποχή, 
όχι μόνο για ψυχαγωγικούς αλλά και για 
επαγγελματικούς λόγους. 

Πολίτες, εταιρείες και κυβερνήσεις προ-
σκαλούνται να συμμετάσχουν στην Ευ-
ρωπαϊκή Εβδομάδα Ψηφιακών Δεξιο-
τήτων, προκειμένου να ενισχύσουν τον 
αγώνα εναντίον της ανεργίας. Για περισ-
σότερη ενημέρωση πάνω στις δυνατότη-
τες που παρέχουν οι ψηφιακές δεξιότη-
τες στην αγορά εργασίας και συμμετοχή, 
ώστε να αναδειχθούν οι καλύτεροι τρό-

ποι στην δημιουργία ενός νέου ψηφια-
κού μέλλοντος, επισκεφτείτε τον ψηφια-
κό τόπο http://eskills-week.ec.europa.eu.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2011, περισσότερα 
από 200 άτομα από είκοσι πέντε κράτη 
μέλη συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες 
για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Ψηφι-
ακές Δεξιότητες του 2011. Το συνέδριο 
επίσης προσήλκυσε ηγετικούς παράγο-
ντες από το χώρο της βιομηχανίας, της 
εκπαίδευσης και της πολιτικής που συ-
ζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση 
των Ψηφιακών δεξιοτήτων - την επάρ-
κεια στις ΤΠΕ - στην Ευρώπη. 

Ο ΣΕΠΕ έχει οριστεί για την Ελλάδα ως 
Εθνικό Σημείο Επαφής και θα συντονίζει 
όλες τις ενέργειες δημοσιότητας σε εθνι-
κό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ενέρ-
γειες θα περιλαμβάνουν επιμέρους εκ-
δηλώσεις, όπως workshops και μια κε-
ντρική εκδήλωση. Παράλληλα, σε συ-
νεργασία με τα Κυπριακά και Βουλγαρι-
κά Εθνικά Σημεία Επαφής θα υλοποιη-
θεί μια ανάλογη κοινή εκδήλωση που θα 
καλύψει την ευρύτερη περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε,

Σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο:
Alexa Joyce,
Υπεύθυνη έργου, European Schoolnet, 
alexa.joyce@eun.org
Jonathan Murray,
Υπεύθυνος έργου, DIGITALEUROPE 
jonathan.murray@digitaleurope.org

Στην Ελλάδα:
Μύριαμ Βασιλειάδου, 
Υπεύθυνη επικοινωνίας για τον ΣΕΠΕ, 
myrvas@sepe.gr.
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01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.01p.gr 211 10 64 600   •  4M-VK www.4m-vk.gr 210 68 57 200  •  4Μ ΑΕ  www.4m.gr 210 68 57 200

A & N COMPUTERS ΕΠΕ www.ancom.gr 210 40 04 438  •  AC. & E. HELLAS ΑΕ www.ace-hellas.gr 210 60 68 600  •  ACCENTURE www.accenture.com 210 67 81 400  •  

ACTIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.actis.gr 210 95 38 280  •  ADACOM ΑΕ www.adacom.com 210 51 93 740  •  ADVANCED INFORMATION SERVICES AE www.ais.gr 210 74 74 

100  •  AGILIS AE www.agilis-sa.gr 211 10 03 310,   •  AGILTECH AE www.agiltech.gr 210 65 61 200  •  ALFAWARE www.alfaware.gr 210 8310780, 210 8310930   •  ALLWEB 

SOLUTIONS ΑΕ www.allweb.gr 210 74 74 774  •  ALTASOFT E.E. www.altasoft.gr 210 72 27 205, 210 72 22 462  •  ALTEC INTEGRATION ΑΕ www.altec.gr 210 68 72 221  •  

ALTEC SOFTWARE ΑΕ www.altec.gr 210 68 72 221  •  AMCO ABEE www.amco.gr 210 59 07 000  •  ANIXTER GREECE NETWORK SYSTEMS MΕΠΕ www.anixter.gr 210 74 70 

145  •  APOLLO ΑΕ www.apollo.gr 210 74 89 200  •  ART TEC ΕΠΕ www.arttec.gr 210 97 00 902  •  ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA AE www.atcom.gr 211 200 2700  •  

ATHENS TECHNOLOGY CENTER ΑΒΕΤΕ www.atc.gr 210 68 74 300  •  AVAYA EMEA ΕΠΕ www.avaya.com 210 72 79 205

BE-Business Exchanges www.be24.gr 210 35 23 500   •   BMC SOFTWARE HELLAS www.bmc.com 210 94 00 880  •  BRIDGE IT ΑΕ www.bridge-it.gr 210 94 02 774  •  

BROKER SYSTEMS ΑΕ www.bsnet.gr 210 33 67 100  •  BULL www.bull.gr 210 92 03 300  •  BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ www.byte.gr 210 90 02 000

C.M.R. ΕΠΕ www.cmr-net.com 210 88 26 251  •  CA Hellas ΜΕΠΕ www.ca.com 210 72 64 030  •  CISCO SYSTEMS www.cisco.com 210 63 81 300  •  CIVILTECH AE www.

civiltech.gr 210 60 03 034  •  COMPUTER INTEGRATED SOLUTIONS ΑΕ www.papasavas.gr 210 94 00 758  •  COMSYS ΑΕ www.comsys.gr 210 92 41 486  •  CONCEPTUM 

ΑΕ www.conceptum.gr 210 88 38 858  •  CORESEC AE www.coresec.eu 211 01 74 040  •  COSMOLINE www.cosmoline.com 212 21 22 000  •  cosmoONE HELLAS 

MARKETSITE www.cosmo-one.gr 210 27 23 810  •  COSMOS CONSULTING www.cbs.gr 210 64 92 800  •  COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ www.cosmote.gr 210 

61 77 777  •  COSMOTECH www.cosmotech.gr 2731 0 82 220  •  CPI ΑΕ www.cpi.gr 210 48 05 800  •  CRYSTAL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 210 67 22 049  •  CyberStream ΕΠΕ 

www.cyberstream.gr 210 72 95 770  •  CYBERTECH INFORMATION SYSTEMS ΕΠΕ www.cybertech.gr 210 98 16 094  •  CYTA HELLAS www.cyta.gr 210 87 72 800

D.D. SYNERGY HELLAS ΑΕ www.ddsynergy.gr 210 51 54 141  •  DATA COMMUNICATION ΑΕ www.datacomm.gr 210 61 32 230  •  DATA CONCEPT ΑΕ www.dataconcept.

eu 210 81 05 120  •  DATACON AE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.datacon.gr 210 93 13 750, 210 93 13 751  •  DELL AE www.dell.gr 210 81 29 800  •  DEXTERA www.

dexteraconsulting.com 210 6399010, 210 6398194  •  DIS AE www.dis.com.gr 210 87 67 400  •  DONA MARK ΑΕ 2897 0 23 573

E.R.P EXPERT PROFESSIONALS 210 85 47 144  •  ENCODE ΑΕ www.encodegroup.com 210 65 63 880  •  ENTERSOFT AE www.entersoft.gr 210 95 25 001  •  EPSILON 

NET www.epsilonnet.gr, www.e-forologia.gr 2310 98 17 00  •  EURISKO www.eurisko.gr 211 75 03 200  •  EURONET CARD SERVICES ΑΕ 210 94 78 478  •  EXODUS ΑΕ 

www.exodus.gr 210 74 50 300

FORTH CRS www.forthcrs.gr 211 95 58 800  •  FORTHNET ΑΕ www.forthnet.gr 210 95 59 000  •  FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS (Holding) B.V.  www. gr.fujitsu.com 

210 68 63 500, 210 68 64 143 

GENNET ΑΕ www.gennetsa.com 210 74 58 300  •  GoNET www.gonet.gr 2721 0 81 381  •  GOOGLE GREECE www.google.gr 210 74 54 673  •  GRIpDomain www.

ipdomain.net 210 54 45 900

HEWLETT-PACKARD HELLAS ΕΠΕ www.hp.com 211 18 85 000  •  HYPERSYSTEMS ΑΕ www.hypersystems.gr 210 21 12 370
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iknowhow AE www.iknowhow.gr 210 60 41 425  •  IMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.imsgr.com 210 98 01 110  •  INFO QUEST TECHNOLOGIES ΑΕΒΕ www.infoquest.gr

211 999 1400, 210 92 99 400  •  INFORMATION SYSTEMS IMPACT ΑΕ www.impact.gr 210 88 33 624  •  INFOTECHNICA AE www.infotechnica.gr 2741 0 80 200  

•  INTE*LEARN ΕΠΕ www.intelearn.gr 210 95 91 810  •  INTEL ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.intel.com 210 67 52 000  •  INTELLISOFT ΕΠΕ www.intellisoft.

gr 210 68 96 616  •  INTERSYS AE www.intersys.gr 210 95 54 000  •  INTRACOM IT SERVICES www.intracom-it.com 210 66 79 000  •  INTRACOM TELECOM 

www.intracom-telecom.com 210 66 71 000  •  IP.GR www.ip.gr 2310 237 443  •  IRIDO www.irido.gr 210 89 53 324  •  ISL COMPUTERS ΕΠΕ www.isl.gr 210 77 

99 968  •  iSQUARE AE www.isquare.gr 211 999 75 00  •  IST ΑΕ www.ist.com.gr 210 74 88 678  •  iSTORM Μ.ΕΠΕ  www.iStorm.gr 210 90 12 892  •  ITEAM AE 

www.iteam.gr 210 60 19 460

KINTEC ΑΕ 210 89 58 634  •  Knowledge Broadband Services AE www.knowledge.gr 2610 45 28 20

LAVISOFT ΑΕ www.lavisoft.gr 210 66 91 551  •  LEXIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑE www.lexis.gr 210 67 77 007  •  LOGIN ΕΠΕ www.login.gr 210 65 60 360  •  LYKOS 

PAPERLESS SOLUTIONS AE www.lps.gr 210 66 97 500

MARLEX SOFT www.marlexsoft.gr 210 95 23 335  •  MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE www.mednautilus.gr 210 81 02 633  •  MEKANOTEKNIKA www.

mekanoteknika.gr 210 97 60 036, 210 94 27 070  •  MELLON TECHNOLOGIES www.mellon.com.gr 210 37 27 700  •  METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ www.

byte.gr 210 90 02 180  •  MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.microsoft.com/hellas 211 12 06 000  •  MOTION HELLAS  www.motion.gr 210 68 58 455  •  MULTIMEDIA 

CENTER AE www.msc.gr 2821 0 88 447

NEUROPUBLIC AE www.neuropublic.gr 210 41 01 010  •  NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ www.noisisdev.gr 210 72 50 800, 2310 45 52 99

OBJECTIVE TECHNOLOGIES AE www.objectivetech.gr 210 69 11 193  •  OKTABIT AE www.oktabit.gr 210 60 11 901  •  OPEN SYSTEM SOFTWARE www.

opensystem.gr 210 72 33 622  •  OPTIMUM www.optimum.gr 210 25 88 100  •  OPTISOFT www.optisoft.gr 210 93 74 470 - 2  •  ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ www.oracle.

com/gr 210 67 89 200  •  ORANGE BUSINESS SERVICES www.orange-business.com 210 68 82 800  •  OTS AE www.ots.gr 231 0 590 100

PANSYSTEMS AE www.pansystems.gr 210 95 71 971  •  PARTNERS IN BUSINESS www.pib.gr 210 70 10 040  •  PC SYSTEMS AE www.pcsystems.gr 210 81 23 

000  •  PLUS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.plusinfo.gr 210 86 65 555  •  POSTSCRIPTUM www.postscriptum.gr 210 72 92 288-9  •  PRINTEC ΑΕ www.printecgroup.

com 210 92 09 00  •  PRONET ΑΕ www.pronet.com.gr 210 92 49 750

QUALITY & RELIABILITY AE www.qnr.com.gr 210 80 29 409  •  QUEST HOLDINGS 210 92 99 400 www.quest.gr  •  RETAIL-LINK www.retail-link.gr 210 66 55 610

SAP HELLAS AE www.sap.com/greece 210 94 73 800  •  SAS ΑΕ http://sas.com/offices/europe/greece/ 210 68 98 730  •  SCAN INFORMATION SYSTEMS www.scan.

gr 211 10 68 400  •  SCHNEIDER ELECTRIC IT GREECE ΑΒΕΕ www.apc.com 210 62 95 200  •  SCIENTIA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ www.scientiaconsulting.gr 210 64 71 

280  •  SIBA SOFT ΑΕ www.sibasoft.gr 210 99 48 210  •  SIEMENS AE www.siemens.gr 210 6864111  •  SIMPLEX INFORMATICS ΕΠΕ www.simplex.gr 210 92 45 

900  •  SINGULARLOGIC AE www.singularlogic.eu 210 62 66 100  •  SOFT ONE TECHNOLOGIES AE www.softone.gr 210 94 84 790  •  SONY HELLAS www.sony.

gr 210 67 82 000  •  SPACE HELLAS ΑΕ www.space.gr 210 65 04 100  •  SPORTS.COMM ΑΕ www.sports-comm.gr 210 2702000  •  SUNSOFT ΕΠΕ www.sunsoftgr.

com 210 93 17 811  •  SWIFT LOGIC www.swiftlogic.gr 210 88 41 520, 88 40 321  •  SyNET ΑΕΒΕ www.synet.com.gr 210 61 29 500  •  SYNTAX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΒΕΕ www.syntax.gr 210 65 43 100  •  SYSCO ΑΕ www.sysco.gr 210 93 19 551  •  SYSCOM ΑΕ www.syscom.gr 210 45 88 000

TALENT www.talent.gr 210 32 17 720  •  TECHNOSYS www.technosys.gr 2321 0 58 558
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UNI SUPPORT ΕΠΕ 210 92 10 622-3  •  UNISYSTEMS ΑΕ www.unisystems.gr 211 99 97 000  •  UNIXFOR ΑΒΕΕ www.unixfor.gr 210 99 87 500  •  UPSTREAM AE 

www.upstreamsystems.com 210 66 18 500  •  USABLEWEB ΕΠΕ www.usableweb.gr 2810 22 90 00  •  UTELIT ΕΠΕ www.utelit.com 22940 31 111

VODAFONE - PANAFON www.vodafone.com 210 67 02 000  •  WINCOR NIXDORF ΑΕ www.wincor-nixdorf.com 210 62 40 800  •  WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΕΒΕ www.wind.com.gr 210 61 58 000, 210 61 58 906  •  XEROX HELLAS ΑΕΕ www.xerox.gr 210 93 07 000

ΑΛΦΑΣΟΦΤ ΑΕ www.lavisoft.gr 210 66 91 551  •  ΑΝΚΟ ΑΕ www.anco.gr 210 92 09 200  •  ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ www.anodos.gr 210 97 17 016  •  ΑΠΟΨΗ ΑΕ www.

apopsi.gr 210 46 12 299  •  ΑΤΟΣ ΟΡΙΤΖΙΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.atosorigin.com 210 68 89 000

ΒΑΣΙΣ ΑΕ www.basisae.gr 210 74 88 781  •  ΒΕΛΛΟΥΜ ΑΕ www.vellum.gr  210 94 16 622  •  Β-ΛΟΓΚΙΝ ΑΕ www.blogica.gr 210 34 22 290  •  ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS 

www.gnosis.gr 2231 0 24 445, 2231 0 45 468

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Σ. & ΥΙΟΙ ΟΕ www.adconet.gr 2325 0 24 340  •  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ www.diadikasia.gr 210 67 29 040  •  ΔΙΑΛΟΓΟΣ - SPEECH COMMUNICATIONS 

www.speech.gr 2821 0 70 250

ΕΘΝΟDATA ΑΕ www.ethnodata.gr 210 6783300  •  ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ www.newsphone.gr 210 94 72 222  •  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ www.hotech.

gr 210 52 30 355  •  ΕΛΜΗ SYSTEMS www.elmisystems.gr 210 20 02 200 - 300  •  ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ www.epafos.gr 210 69 90 401  •  ΕΡΙΚΣΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.

ericsson.com 210 66 95 100

ΙΝΦΟΓΚΡΟΥΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ www.infogroup.gr 210 32 23 630

ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ www.kestrel-is.gr 210 67 47 000  •  ΚΟΡΡΕ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ 2541 0 77 157

ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ www.mentorhellas.gr 210 60 31 121

ΝΕΣΣΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.nessos.gr 210 88 47 000  •  ΟΔΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕ www.odos.gr 210 93 74 800  •  ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ www.orosimo.

com.gr 231 0 805 205-9  •  ΟΤΕ ΑΕ www.ote.gr 210 61 11 511

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ www.papasotiriou.gr 210 33 23 300  •  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ www.plaisio.gr 210 55 87 000  •  

ΠΥΛΩΝΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ www.pylones.gr 210 74 83 700

ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 231 0 546 247  •  ΣΥΝΠΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ www.synpan.gr 210 32 44 087 - 8, 210 32 14 507

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΕ www.open.gr, www.techlink.gr 210 90 91000  •  ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ 210 33 04 960 - 1  •  ΧΡΟΝΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΣΤ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ www.chronos.com.gr 210 75 22 500
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