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Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Σταύρου Καλαφάτη στο
10ο Ετήσιο Συνέδριο GREEK ICT FORUM
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, απηύθυνε ομιλία
κατά το κλείσιμό των εργασιών του 10ου Συνεδρίου Greek ICT
Forum, εχθές 1 Οκτωβρίου 2008, όπου απένειμε και τις διακρίσεις
στους διατελέσαντες προέδρους της Ένωσης Επιστημόνων
Πληροφορικής, με την ευκαιρία του εορτασμού των 30 χρόνων της
Ένωσης.
Ο κ. Καλαφάτης στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Και αυτή
τη χρονιά, οι θεματικές ενότητες του ICT Forum πέτυχαν να
συνδυάσουν με τον καλύτερο τρόπο την καινοτομία με την
κοινωνική ωφέλεια, την ψηφιακή στρατηγική με τις προτεραιότητες
της εθνικής πολιτικής, τα ψηφιακά εργαλεία με την καθημερινή ζωή
των πολιτών. [ ] Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ χωρών, αστικών
κέντρων και της περιφέρειας, ακόμη και μεταξύ γενεών, αποτελεί μία
από τις πιο καίριες προκλήσεις της νέας εποχής. Η χώρα μας
ξεκίνησε πολύ αργά και από πολύ χαμηλά την είσοδό της στον χώρο
των νέων τεχνολογιών. Έκτοτε, η διείσδυση του διαδικτύου στα
νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, μικρές και μεγαλύτερες είναι ταχεία.
Από μόλις 25.000 ευρυζωνικές συνδέσεις το 2004, σήμερα
πλησιάζουμε το 1,5 εκ. Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα υπήρξε η
ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα παγκοσμίως στη διείσδυση της
ευρυζωνικότητας. Η ψηφιοποίηση του Δημόσιου Τομέα προχωρεί με
σταθερά και αποτελεσματικά βήματα. Ήδη, καταρτίζεται το σχέδιο
για τη μετάβαση σε νέα δίκτυα οπτικών ινών. Δημιουργούμε ένα
εθνικό δίκτυο, σκελετό, πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτύσσονται,
περαιτέρω, η κινητή τηλεφωνία, τα αυτόνομα τοπικά δίκτυα, τα
ασύρματα δίκτυα καθώς και το σύνολο των υπηρεσιών τους.»
Ακολούθως, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε: «Το νέο
νομοθετικό πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία, δημιουργεί
πρόσφορο έδαφος ανάπτυξής τους, ενθαρρύνει τη συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα και προωθεί την καινοτομία. Η επένδυση στις νέες
τεχνολογίες, η αξιοποίηση της νέας γνώσης και η καινοτομία είναι
κύριοι μοχλοί για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς μας. Το
Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει τις επιχειρήσεις στις νέες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν. Δημιουργεί συνθήκες για την είσοδό τους στη
νέα οικονομία. Συμβάλλει στην εξοικείωση επιχειρήσεων και
επαγγελματιών με τη ψηφιακή οικονομία. Δημιουργεί δυνατότητες
αξιοποίησης των ευκαιριών της σύγχρονης οικονομίας. [ ] Κρίσιμα
θέματα σε αυτή την πορεία αποτελούν η στήριξη των επενδύσεων, η
εξωστρέφεια και η καινοτομία. Ο αναπτυξιακός νόμος προωθεί
ουσιαστικά επενδυτικά σχέδια για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και

Επικοινωνιών: Δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων και υποδομών,
καινοτομικών επικοινωνιακών υπηρεσιών, ανάπτυξης λογισμικού,
εφαρμοσμένης έρευνας στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα,
υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, νέων τεχνολογιών
για το περιβάλλον, για την ενέργεια και για νέα προϊόντα. Η
δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στήριξης
είναι σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και τη μείωση των κινδύνων. Προχωρήσαμε
στην απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο
και στη μεταβολή του τρόπου χρηματοδότησης. Παράλληλα,
σχεδιάζουμε την, περαιτέρω, απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης, τη μείωση του μη-μισθολογικού κόστους και των
γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις. Με το νέο Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα», και το 7ο Πρόγραμμα
Πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία: Ενισχύουμε τη
μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα και την
καινοτομία. Διαμορφώνουμε ένα σύστημα μετατροπής της γνώσης σε
καινοτομία και εισαγωγής της σε όλους τους κλάδους, με κατάλληλη
προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες, Προωθούμε δράσεις μεταφοράς
και ενσωμάτωσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προς τις
επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές και μεσαίες. Αναβαθμίζουμε την
υποστήριξη ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που παρέχουν
υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας. Ενισχύουμε την προσφορά
και τη ζήτηση υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας.
Ωθούμε δράσεις διερεύνησης νέων δρόμων και εργαλείων ανάπτυξης
τεχνολογικής καινοτομίας και διασύνδεσής τους με αντίστοιχες
ψηφιακής διακυβέρνησης. Επικεντρώνουμε σε επιχειρηματικές
συσπειρώσεις και δικτυώσεις σε κλάδους ταχείας ανάπτυξης. Τα
εργαλεία της ανάπτυξης βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.
Δημιουργούμε το ψηφιακό μας μέλλον με προσήλωση στον
ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα, με πίστη στις ικανότητες των
Ελλήνων, για καινοτομία, νέες ιδέες, δημιουργικότητα.»

