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«Η 
Ευρώπη τα επόµενα δέκα χρόνια έχει ανάγκη πε-
ρισσότερες από ένα εκατοµµύριο θέσεις εργασίας 
στον χώρο της τεχνολογίας και των επικοινωνιών», 
λέει στο «business stories» ο κ. Αναστάσιος 

Τζήκας, πρόεδρος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), τονίζοντας την ανάγκη 
ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων για την αντιµετώπιση 
της ανεργίας, ειδικότερα µεταξύ των νέων. 

Ηδη, και µέχρι το τέλος του έτους, υλοποιείται και στην 
Ελλάδα η εκστρατεία «e-Skills for Jobs 2014». Πρόκειται για µια 
πανευρωπαϊκή συνεργασία που έχει στόχο την αντιµετώπιση 
του ελλείµµατος στον αριθµό των Ευρωπαίων πολιτών µε 

επαγγελµατικές ψηφιακές 
δεξιότητες και τη δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης στον 
τοµέα των τεχνολογιών πλη-
ροφορικής και επικοινωνιών.

«Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής και Επικοινωνι-

ών Ελλάδας είναι ο εθνικός εταίρος αυτής της συνεργασίας. Πρόκει-
ται για µία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προσπα-
θεί να βοηθήσει στη διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας, αφού έχει 
διαπιστωθεί ότι η Ευρώπη τα επόµενα δέκα χρόνια θα χρειαστεί 
πάνω από ένα εκατοµµύριο ψηφιακές θέσεις εργασίας. Αυτό ση-
µαίνει ότι αν δεν λάβουµε πρόνοια για να εκπαιδεύσουµε τον κόσµο 
και την κοινωνία, θα έχουµε µεγάλο πρόβληµα υστέρησης σε 
σχέση µε την αµερικανική οικονοµία αλλά και τις οικονοµίες που 
αναπτύσσονται στην Ασία. Συνεπώς, η Ευρώπη για να παραµείνει 
ανταγωνιστική και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών 
της πρέπει να δηµιουργήσει τις δοµές και τους µηχανισµούς ώστε 
να φέρει σε επαφή τους µαθητές, τους φοιτητές, τους επαγγελµα-
τίες µε τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δυνατότητες που µπορούν 
να τους προσφέρουν», τονίζει ο κ. Τζήκας.

«Τεχνοφοβικοί οι Ελληνες»
Μιλώντας ειδικότερα για την Ελλάδα, αναφέρεται στο ψηφια-
κό χάσµα που χωρίζει τη χώρα από την Ευρώπη, χαρακτηρίζο-
ντας «τεχνοφοβικούς» τους Ελληνες. «Πιστεύουµε ότι ο κόσµος 
είναι τεχνοφοβικός και θα πρέπει να δώσει πολύ µεγάλη έµφαση 
στις ψηφιακές δεξιότητες. Αυτή την πρωτοβουλία για την Ελλάδα 
έχει αναλάβει ο ΣΕΠΕ µέσω της δράσης “e-Skills for Jobs”. Για µας 
είναι µια µεγάλη ευκαιρία προκειµένου να διαδραµατίσουµε έναν 
ουσιαστικό ρόλο στη σύνδεσή µας µε την κοινωνία και ειδικότερα 
µε τους νέους και τους ανέργους. Είναι µια πρωτοβουλία που έχει 
σκοπό να βελτιώσει τις ψηφιακές δεξιότητες των νέων ανθρώπων 
και των ανέργων προκειµένου να δηµιουργηθεί απασχόληση στην 
ψηφιακή οικονοµία. Βεβαίως θα πρέπει να σηµειώσουµε πως 
πρόκειται για µια πρωτοβουλία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. ∆εν 
πρόκειται για µια ανάγκη σε θέσεις εργασίας που αφορά µόνο τον 
Νότο ή λιγότερο τον Βορρά, όπως συνηθίζουµε να λέµε σε ζητήµα-
τα ανταγωνιστικότητας ή εµπορικών ισοζυγίων, όπου η Βόρεια 
Ευρώπη έχει υψηλότερους δείκτες από τη Νότια. Υπάρχει ένα 
συνολικό έλλειµµα. Ακόµα και χώρες που προηγούνται σε αντα-
γωνιστικότητα παρουσιάζουν υστέρηση στις ψηφιακές δεξιότητες 
του ανθρώπινου δυναµικού. Οπως είναι φυσικό, αφορά περισσό-
τερο χώρες όπως η Ελλάδα, που έχουν εκ των πραγµάτων υστέρη-
ση και χάσµα στην ψηφιακή τους στρατηγική. Ως εκ τούτου, εµείς 
ως ΣΕΠΕ πιστεύουµε ότι για την Ελλάδα είναι πολύ σηµαντική µια 
εθνική στρατηγική που θα αναδεικνύει τις ψηφιακές δεξιότητες ως 
εθνική προτεραιότητα».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συνδέσµου, η υστέρηση στη 
χρήση της τεχνολογίας αφορά συνολικά και στη λειτουργία 
της ελληνικής οικονοµίας. «Η ελληνική οικονοµία είναι παλιάς 
κοπής. ∆εν χρησιµοποιεί την τεχνολογία και γι’ αυτόν τον λόγο 
υπάρχουν προβλήµατα αδιαφάνειας και έλλειψης ελέγχου στις 
δαπάνες, ενώ έχει και προβλήµατα ανταγωνιστικότητας. Ολα 
αυτά είναι προβλήµατα που αν η τεχνολογία ήταν στο επίκεντρο 
της οικονοµικής δραστηριότητας θα είχαν αντιµετωπιστεί σε µε-
γάλο βαθµό», υποστηρίζει ο κ. Τζήκας. Οπως λέει, ο ΣΕΠΕ 

συµφώνησε µε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά για την 
ανάγκη χάραξης ξεκάθαρης στρατηγικής που θα βάλει την 
πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες στο κέντρο της οικονο-
µικής δραστηριότητας. «Πιστεύουµε ότι η δηµιουργία µια θέσης 
CIO παρά τω πρωθυπουργώ, µέσω της οποίας θα συντονίζονται 
όλες οι δράσεις γύρω από την ψηφιακή τεχνολογία, είναι απαραί-
τητη, κάτι στο οποίο έχουµε συµφωνήσει επίσης. Σε αυτό το 
πλαίσιο περιµένουµε στο αµέσως επόµενο διάστηµα να δροµολο-
γηθεί η υλοποίηση του ρόλου αυτού µε συγκεκριµένες αρµοδιό-
τητες. Θα πρόκειται για ένα θετικό βήµα. Βεβαίως, χρειάζεται να 
γίνουν πολλά ακόµα, τόσο από την Πολιτεία όσο και από τις επι-
χειρήσεις. Από την Πολιτεία ζητάµε στο νέο ΕΣΠΑ να υπάρχουν 
οριζόντιες δράσεις και πρωτοβουλίες για την τεχνολογία. Εχουµε 
συµµετάσχει στον σχεδιασµό του νέου ΕΣΠΑ, έχουµε καταθέσει 
για µία ακόµη φορά τις προτάσεις µας και περιµένουµε ότι αυτές 
θα αποτυπωθούν µε σαφήνεια στα νέα προγράµµατα κι εµείς ως 
επιχειρήσεις να δώσουµε µεγαλύτερη έµφαση στις αγορές του 
εξωτερικού. Οι ελληνικές εταιρείες έχουν µεγάλες δυνατότητες. 
Το ανθρώπινο δυναµικό στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα, σύµφωνα µε διεθνείς δείκτες, 
είναι από τα πιο εξειδικευµένα παγκοσµίως. Εχουµε τις δυνατό-
τητες να βγούµε στη διεθνή αγορά και πραγµατικά η Ελλάδα να 
γίνει µια νέα Silicon Valley», µας λέει.

Οι δείκτες κερδοφορίας
Το πρώτο τρίµηνο του 2014 ο κλάδος των τεχνολογιών πληρο-
φορικής και επικοινωνιών εµφάνισε έσοδα αυξηµένα κατά 
10,7%, στα 2,181 δισ. ευρώ, έναντι 1,970 δισ. την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Οι εισηγµένες του κλάδου εµφάνισαν οριακά 
αρνητική επίδοση σε επίπεδο κερδοφορίας προ τόκων, φόρων 
και αποσβέσεων (EBITDA), η οποία µειώθηκε κατά 4,2% σε 
σχέση µε έναν χρόνο νωρίτερα, στα 445,934 εκατ. ευρώ. Οι 
δείκτες κερδοφορίας αναδείχθηκαν σε αχίλλειο πτέρνα, µε τα 
κέρδη µετά από φόρους να πιέζονται κατά 80,5% και αθροιστι-
κά να περιορίζονται στα 30,574 εκατ. ευρώ, από 156,516 εκατ. 
έναν χρόνο νωρίτερα.

«Η οικονοµική κρίση, και µάλιστα σε µια χώρα που δεν έχει 
δώσει προτεραιότητα, όπως θα έπρεπε, στην τεχνολογία, έχει επη-
ρεάσει αρνητικά και τον κλάδο», υποστηρίζει ο κ. Τζήκας και 
συνεχίζει: «Οσον αφορά στην πραγµατική οικονοµία, τα πράγµα-
τα είναι ακόµα πολύ δύσκολα για όλους. Για τις εταιρείες, για τους 
εργαζοµένους, για την αγορά στο σύνολό της. Εµείς θεωρούµε ότι 
θα πρέπει να υπάρξει σταθερό κλίµα και επειγόντως να δούµε το 
ζήτηµα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας µέσα από την 
αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου της χώρας. Θα πρέπει να στα-
µατήσουν οι περικοπές και η λιτότητα και να δοθεί έµφαση στην 
ανάπτυξη και στην επιχειρηµατικότητα µε τη χρήση και την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας».

Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ υποστηρίζει ότι υπάρ-
χουν οι δυνατότητες για παραγωγή καινοτόµων λύσεων και 
εφαρµογών, για εξαγωγή προϊόντων, λογισµικού και υπηρεσι-
ών και το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναµικό που δια-
θέτει ο κλάδος τον κρατά ζωντανό. «Λέµε, λοιπόν, ότι αυτό είναι 
εθνικός πλούτος και η Πολιτεία πρέπει να τον εκµεταλλευτεί. 
Παρά προβλήµατα, ο κλάδος των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών άντεξε στην κρίση, έδωσε έµφαση στην καινοτοµία 
και υλοποιεί έργα στο εξωτερικό. Εµείς λέµε ότι η κρίση είναι µια 
µεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να δηµιουργήσει µια νέα βιοµη-
χανία. Αν δεν επενδύσουµε ως χώρα στην τεχνολογία, τα επόµενα 
χρόνια θα έχουµε ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα ανταγωνιστικό-
τητας, παραγωγικότητας και διαφάνειας. Για να γίνει ο κλάδος τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στρατηγικός άξονας 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας απαιτείται να υπάρξει δια-
κοµµατική συνεννόηση. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πάρουµε 
πρωτοβουλία το αµέσως επόµενο διάστηµα να ενηµερώσουµε όλα 
τα κόµµατα. ∆εν χρειάζεται να ζητάµε τα πάντα από την Πολιτεία. 
Θέλουµε µόνο να υπάρχει µια ξεκάθαρη στρατηγική για την ψη-
φιακή τεχνολογία, όπως υπάρχει για τον τουρισµό και τη ναυτιλία. 
Η τεχνολογία να µπει στην κορυφή της ατζέντας», αναφέρει.

«Στον κλάδο µας οι 
περισσότερες θέσεις εργα-
σίας δηµιουργούνται από 
τις µικρές και τις µικροµε-
σαίες εταιρείες. Στην πλη-
ροφορική δεν χρειάζο-
νται ιδιαίτερα κεφάλαια 
για να στηθεί µια εταιρεία. 
Χρειάζεται µόνο γνώση 
και ένας υπολογιστής 
στην πολύ απλουστευµέ-
νη του µορφή. Χρειάζεται 
δηλαδή κυρίως το πνευ-
µατικό κεφάλαιο. Ετσι 
δηµιουργούνται εύκολα 
εταιρείες που βοηθάνε 
στην απασχόληση», υπο-
στηρίζει ο κ. Τζήκας και 
προσθέτει: «Αυτό είναι το 
µυστικό για να δηµιουρ-
γήσουµε µια νέα βιοµηχα-
νία. Μάλιστα αν δούµε 
την κοινωνική καταγωγή 

πολλών εκ των εταιρειών 
του κλάδου, θα διαπιστώ-
σουµε ότι δηµιουργού-
νται από ανθρώπους που 
στο ξεκίνηµά τους δεν 
έχουν µεγάλες οικονοµι-
κές δυνατότητες. Οι 
startups είναι σηµαντικό 
κοµµάτι του επιχειρηµατι-
κού οικοσυστήµατος, 
καθώς από εκεί προκύ-
πτουν νέες ιδέες και µελ-
λοντικά νέες εταιρείες και 
προϊόντα. Εµείς όµως 
θέλουµε να αναδείξουµε 
και την αξία των ώριµων 
εταιρειών, µε πολλά χρό-
νια παρουσίας στην ελλη-
νική και διεθνή αγορά. 
Περιµένουµε µια στρατη-
γική που θα βάζει στην 
πρώτη γραµµή αυτές τις 
εταιρείες, οι οποίες δίνουν 
θέσεις εργασίας και προ-
σθέτουν στην εθνική 
τεχνογνωσία µαζί µε τις 
startups. Οι startups και οι 
ώριµες εταιρείες µπορούν 
από κοινού να συνεργα-
στούν, να δουν ποια επι-
χειρηµατική ιδέα έχει 
νόηµα και ποια µπορεί να 
προχωρήσει, ενισχύοντας 
µε αυτόν τον τρόπο το 
οικοσύστηµά µας».

«Στην 
πληροφορική 
χρειάζεται 
κυρίως
πνευµατικό 
κεφάλαιο»

« Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
απαντά στο πρόβληµα της ανεργίας
 Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
απαντά στο πρόβληµα της ανεργίας
 Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

»
Ο πρόεδρος του ΣΕΠΕ Αναστάσιος Τζήκας υποστηρίζει ότι ο κλάδος των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών µπορεί να αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας

ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΚΙ∆Η
(markidis@gmail.com)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕ Αναστάσιος Τζήκας τονίζει ότι 
στην Ελλάδα υπάρχουν οι δυνατότητες για παραγωγή 
καινοτόµων τεχνολογικών λύσεων και εφαρµογών




