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Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παρέµβω σ’ ένα τόσο σηµαντικό
θέµα όπως η Κοινωνία της Πληροφορίας. Σήµερα, αυτό το σύνολο των νέων
τεχνολογιών που επικεντρώνονται στην ταξινόµηση, αποθήκευση, µετάδοση
και χρήση πληροφοριών, που αλλάζουν µεθοδολογίες και διαδικασίες και που
επηρεάζουν την προσωπική µας ζωή, αποτελεί την αιχµή του δόρατος για την
ανταγωνιστική ανάπτυξη –συνεπώς και για τη συµµετοχή µας µε αξιώσεις στο
παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα.
Στη σηµερινή σύντοµη παρέµβασή µου θέλω να θίξω τέσσερα θέµατα:
 Το ένα αφορά τη χρήση της πληροφορικής στην Ελλάδα.
 Το δεύτερο την εξοικείωση των παιδιών µας µε τη νέα τεχνολογία.
 Το τρίτο την ενίσχυση της εφαρµοσµένης έρευνας.
 Και το τέταρτο το θέµα των κρατικών προµηθειών.
Τεχνολογία και ανάπτυξη
Η σχέση µεταξύ παραγωγικότητας και ανάπτυξης από τη µία µεριά και της
χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορικής από την άλλη, είναι πλέον σαφής.
∆ιεθνείς µελέτες το αποδεικνύουν –χωρίς να αφήνουν περιθώρια για
αµφιβολίες. Για παράδειγµα, πρόσφατη µελέτη του ΟΟΣΑ έδειξε πως µία
εταιρεία που υιοθετεί τεχνικές e-business µε χρήση broadband µπορεί να
αυξήσει την παραγωγικότητά της κατά περίπου το 1/3. Το τρένο της νέας
τεχνολογίας έχει φύγει από τον σταθµό και πρέπει να φροντίσουµε να µην
µείνουµε πίσω. Αν δεν το προλάβαµε τώρα, ας προσπαθήσουµε να µην το
χάσουµε στην επόµενη στάση.
Το λέγω αυτό, διότι ενώ πολλά έχουν γίνει, ως χώρα εξακολουθούµε να
υστερούµε σε σύγκριση µε τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σύγκριση µε
την Αµερική και µε ορισµένες χώρες της Ασίας (π.χ. Ινδία, Κορέα κ.λπ.) δεν
θα τολµήσω να κάνω. Επειδή το πρόβληµα είναι λίγο-πολύ γνωστό, θα
περιοριστώ στην αναφορά δύο δεικτών:
• Το 2001 ο ελληνικός δείκτης του online sophistication απείχε ελάχιστα
από τον Κοινοτικό µέσο όρο των 18 µελών. Το 2006 η υστέρηση έχει
τριπλασιαστεί. Ακόµη χειρότερα, αυτό ισχύει ακόµη και όταν
συγκρίνουµε την Ελλάδα µε τον µέσο όρο της Κοινότητας των 28.
Γεγονός που σηµαίνει ότι στη χρήση της τεχνολογίας της
πληροφορικής, µας ξεπέρασαν ήδη και τα νέα µέλη της Ε.Ε.
• Η ίδια ακριβώς εικόνα προκύπτει µε αναφορά και στον δείκτη fully
available on line.

Τα πράγµατα είναι ακόµη χειρότερα στη χρήση του broadband. Το ελληνικό
πρόγραµµα είναι φιλόδοξο και ήδη προχωρεί µε εντυπωσιακούς ρυθµούς –
παρά τις αντικειµενικές δυσκολίες που υπάρχουν –π.χ. τη γεωγραφία της
Ελλάδας. Φιλοδοξεί να καλύψει το 90% των πολιτών µέχρι τέλους του 2008 –
φτάνοντας έτσι τα ευρωπαϊκά επίπεδα του 2006. Σήµερα, όµως, η χρήση των
ευρυζωνικών υπηρεσιών καλύπτει µόνο το 19% –και είµαστε στην τελευταία
θέση της Ε.Ε.
Η ίδια ακριβώς εικόνα προκύπτει µε όποιον δείκτη και να χρησιµοποιήσουµε.
Αλλά η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι σήµερα, πλέον, όχι
απλά υπόβαθρο για την οικονοµική ανάπτυξη, αλλά ευρύτερα δείκτης
πολιτισµού. Οι ίδιες µελέτες που ανέφερα δείχνουν ότι η εγκατάσταση και
χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών προσφέρει καλύτερη, ταχύτερη, πιο
αποδοτική εξυπηρέτηση των πολιτών στις σχέσεις τους µε το Κράτος –οπότε
και ποιοτικά καλύτερη διακυβέρνηση.
Η πληροφορία έχει αξία όταν είναι εφικτή η γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση σ’
αυτήν. ∆ιαφορετικά, είναι σαν µην υπάρχει. Γι’ αυτό, και το αναφέρω ως
παράδειγµα, στον τοµέα της υγείας οι γιατροί, οι νοσοκόµες, οι φαρµακοποιοί,
τα νοσοκοµεία δεν θα χρησιµοποιήσουν τη νέα τεχνολογία αν δεν µπορούν να
πάρουν την πληροφορία που θέλουν γρήγορα. Αυτό έδειξαν όλες οι µελέτες
που έχουν γίνει και γι’ αυτό έχει πλέον τεράστια σηµασία να στραφούµε άµεσα
στην εγκατάσταση και χρήση του broadband. Γιατί αυτό είναι το τρένο που
δεν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε. Και το θέµα δεν είναι απλά
«broadband». Είναι και θέµα ταχύτητας: τα µεγέθη κάλυψης αναφέρονται σε
ταχύτητα 144 kilobit ανά δευτερόλεπτο. Σήµερα βλέπουµε ευρυζωνικές
ταχύτητες που φτάνουν τα 2 megabits ανά δευτερόλεπτο!
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρηµατική τάξη:
• πλήρως υποστηρίζει το ελληνικό σχέδιο για την εγκατάσταση του
broadband –το λεγόµενο Broadband Action Plan to 2008,
• θεωρεί πως τα προβλήµατα της γεωγραφίας της Ελλάδας µπορούν
τουλάχιστον εν µέρει να ξεπεραστούν µε τη χρήση του ασύρµατου
broadband,
• πιστεύει πως το κράτος πρέπει να προετοιµαστεί για τις επερχόµενες
εξελίξεις –όπου µε κοινοτική οδηγία, θα είναι υποχρεωτική για τις
µεγάλες εταιρείες, όπως ο ΟΤΕ, η διάσπαση των υπηρεσιών
πρόσβασης από τις λοιπές υπηρεσίες.
Σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, θεωρώ ότι απαιτείται η άµεση συνεργασία των
κοινωνικών εταίρων και του Κράτους µε στόχο να αντιµετωπιστούν –µε τη
µορφή του επείγοντος– δύο βασικά θέµατα:
• Η δηµιουργία ενός σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, και µε ειδική µνεία στην
καθιέρωση ενός πλέγµατος διευκολύνσεων ,εκπαίδευσης και κινήτρων
που να προωθεί την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών από τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
• Η σηµαντική και µετρήσιµη αύξηση των ηλεκτρονικά διαθέσιµων
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου. ∆εν νοείται να γίνονται τόσα πολλά µικρά

έργα. Πρέπει να στοχεύσουµε σε µερικά µεγάλα, ώστε να υλοποιηθεί η
ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Ελληνικού κράτους.
Τεχνολογία και παιδιά
∆ύο λόγια για τη σχέση των νέων τεχνολογιών µε τα παιδιά µας. Αυτά έχουν
την ικανότητα της άµεσης προσαρµογής τους στις νέες τεχνολογίες. Εµείς
οφείλουµε να τους δώσουµε την ευκαιρία. ∆ιαφορετικά, τα καταδικάζουµε να
γίνουν παγκόσµιοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Τα καταδικάζουµε στη
φτώχεια και στη µιζέρια. Η καταπολέµηση της τεχνοφοβίας και η συστηµατική
καλλιέργεια µίας ευρύτερης θετικής προς την τεχνολογία κουλτούρας,
αποτελούν µονόδροµο για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας και την ανάπτυξη
µίας νέας γενιάς που θα είναι εξοικειωµένη και εναρµονισµένη µε τη νέα
πραγµατικότητα.
Στη βάση αυτή, µε την οποία πιστεύω πως όλοι συµφωνούµε για δύο απλά
και αποτελεσµατικά βήµατα:
- Η εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και η χρήση τους θα πρέπει να
ενθαρρυνθεί σε όλες ανεξαιρέτως τις εκπαιδευτικές βαθµίδες.
- Οι υπολογιστές θα πρέπει να αποτελούν ένα καθηµερινό εργαλείο
διδασκαλίας και όχι αντικείµενο ενός ειδικού µαθήµατος.
Τεχνολογία και έρευνα
Ως προς την έρευνα. Η υστέρηση που έχουµε ως χώρα, ως ιδιωτικός και ως
δηµόσιος τοµέας στην έρευνα και ανάπτυξη υπονοµεύει το µέλλον µας.
Χρειάζεται να αλλάξει η νοοτροπία που συχνά βασιλεύει σε ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα και που βλέπει τη συνεργασία µε τις επιχειρήσεις ως ανάθεµα.
Χρειάζεται οι επιχειρήσεις να αλλάξουν νοοτροπία και να σταµατήσουν να
βλέπουν την έρευνα είτε ως κάτι άχρηστο είτε ως µέσο χρηµατοδότησης
άλλων δράσεων. Σε συνεργασία η επιχειρηµατική τάξη, η ακαδηµαϊκή
κοινότητα και το κράτος µπορούµε να θέσουµε το θέµα της έρευνας και
ανάπτυξης σε άλλη βάση –αυτή της οργάνωσης, απόδοσης,
χρηµατοδότησης, κινήτρων, φορολογίας, πνευµατικών δικαιωµάτων,
ανεξαρτησίας.
Τεχνολογία και κρατικές προµήθειες
Αναφέρω τον συγκεκριµένο τοµέα και διότι είναι σηµαντικό για την ενίσχυση
της επιχειρηµατικής δράσης και διότι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα όπου όλοι µπορούµε να κερδίσουµε από την αποτελεσµατική
εφαρµογή των νέων τεχνολογιών. Η σηµερινή διαδικασία εξακολουθεί να
είναι χρονοβόρα (4-5 έτη) και συχνά αδιαφανής. Η χρήση των νέων
τεχνολογιών θα επιτάχυνε δραστικά τις διαδικασίες (δεν πρέπει να ξεπερνούν
το έτος) και τη διαφάνεια και θα επέτρεπε την καθιέρωση κριτηρίων
αξιολόγησης µε έµφαση στη σχέση της αξίας προς την τιµή και το συνολικό
κόστος κτήσης.
Θέλω να κλείσω την παρέµβασή µου µε ένα ερώτηµα:
Πρώτον, όταν οι περισσότερες χώρες έχουν ιδρύσει υπουργείο τεχνολογίας,
έχουµε εµείς λόγο να αγνοούµε το θέµα; Ζούµε την τρίτη µεγάλη επανάσταση
του σύγχρονου παγκόσµιου συστήµατος. Είναι µία επανάσταση µε βάση
σχεδόν αποκλειστικά την τεχνολογία και ειδικά την τεχνολογία της

πληροφορικής. Μέχρι πότε θα την αντιµετωπίζουµε ως ένα φαινόµενο που
εντάσσεται στα παραδοσιακά πλαίσια σκέψης και αντιµετώπισης και θα
κάνουµε πως δεν καταλαβαίνουµε πως είναι µία εξέλιξη που, σε µεγάλο
βαθµό, καθορίζει την ανάπτυξη, προσδιορίζει τις κοινωνικές δοµές και
επηρεάζει το µέλλον του κάθε πολίτη;

