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ε την πάροδο του χρόνου γίνεται ευκρινές ότι η 
ψηφιακή τεχνολογία ή αλλιώς, η τεχνολογία της

ΓηίεκπίβίκΚετ

εξελίξεις σε όλους του κλάδους της κοινωνικής, οικονομικής, 
πολιτικής ακόμη και της ιδιωτικής ζωής.
Από το σημείο εκκίνησης που Βρισκόμαστε τώρα, μπορούμε να 
μαντέψουμε και προς ποια κατεύθυνση θα είναι ορισμένες από 
τις αλλαγές που μας αναμένουν.
Αλλά η φύση της διαδικασίας οδηγεί στη διαμόρφωση ενός 
συνεχώς διαφορετικού περιβάλλοντος. Όπως η Βιομηχανική 
επανάσταση απελευθέρωσε την παραγωγή από τους 
περιορισμούς της μυϊκής δύναμης, έτσι και η ψηφιακή 
τεχνολογία μπορεί να την απελευθερώσει από τους 
περιορισμούς που θέτουν οι σημερινές μέθοδοι αντίληψης και 
ελέγχου. Όπως και τότε το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι 
μια δραματική αύξηση της παραγωγής και της 
παραγωγικότητας, αλλά στο πλαίσιο μιας κοινωνίας και 
οικονομίας ριζικά διάφορης από εκείνης που υπήρχε κατά το 
σημείο εκκίνησης.
Αυτή είναι η έννοια με την οποία μιλούμε για επανάσταση:
Σε μια επανάσταση οι αλλαγές που επέρχονται είναι ριζικές



αλλά και εν πολλοίς απρόβλεπτες. Το 
κεντρικό δίλημμα είναι πώς να συμβι
βαστεί η αποστολή του προγραμματισμού 
και του ελέγχου με διαδικασίες από την 
φύση τους άναρχες και αυθόρμητες. 
Υπάρχουν δύο πολιτισμικές στάσεις απέ
ναντι στις εξελίξεις, στάσεις που αντα
νακλούν κοινωνικά συμφέροντα. Η μία 
είναι η στάση της διαχείρισης, της νομής, 
της μη κίνησης. Βλέπουμε αλλά δεν 
δρούμε. Δρούμε την ύστατη στιγμή κάτω 
από αφόρητες πιέσεις με την επιδίωξη να 
φτάσουμε πάλι το ταχύτερο δυνατό σ' ένα 
σημείο διατήρησης ή εκμετάλλευσης των 
κεκτπμένων. Η άλλη στάση είναι η στρ
ατηγική της κίνησης, της κατάκτησης 
νέων θέσεων για καθορισμό των εξελίξεων. 
Βλέπουμε και δρούμε. Κινούμαστε όταν 
φαίνονται τα πρώτα δείγματα των κιν
δύνων, των αλλαγών για να προκατα- 
λάβουμε και να καθορίσουμε. Ένα μόνιμο 
παράδειγμα για τις διαφορετικές προ
σεγγίσεις, στις οποίες οδηγούν οι δύο 
αυτές στάσεις είναι η ελληνική μακρο
οικονομική πολιτική.
Απέναντι σ' αυτές τις εξελίξεις, κυριαρχεί 
συνήθως η στάση της αποφυγής των 
αναγκαίων παρεμβάσεων, η αισιοδοξία ότι 
όλα θα πάνε τελικά καλά. Το παρελθόν 
διδάσκει ότι τα πράγματα δεν πάνε από 
μόνα τους καλά. Η έλλειψ η πολιτικής 
αποφασιστικότητας και η ασάφεια ως προς 
τις κατευθύνσεις της οικονομικής πολι
τικής καθυστερούν ή και ματαιώνουν την 
ανάκαμψη. Η μη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων έγκαιρα και η έλλειψη σχεδιασμού 
μιας αξιόπιστης μεσοπρόθεσμης οικο
νομικής πολιτικής χειροτερεύουν τις 
συνθήκες. Η αντιμετώπιση ενός κρίσιμου 
αδιεξόδου της οικονομίας έχ ει πιθα
νότητες επιτυχίας μόνο αν γίνει με απο
φασιστικά και δραστικά μέτρα οικονομικής 
πολιτικής που θα εντάσσονται σε ένα 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα 
σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας που 
έχει υποβληθεί στην Κοινότητα αυτές τις 
μέρες μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη 
χάραξη της οικονομικής μας στρατηγικής. 
Πρέπει να έχουμε επίγνωση όμως ότι το 
πρόγραμμα σύγκλισης καταγράφει μόνο 
αριθμητικούς στόχους. Για να έχει πιθα
νότητες επιτυχίας πρέπει να συνδυάζεται 
με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που να 
οδηγούν στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
Οι διεθνείς πολιτικές εξελίξεις της τε
λευταίας πενταετίας χαρακτηρίστηκαν από 
την αποτυχία της πολιτικής των ιδεο

λογικών δογμάτων. Στις οικονομικές τους 
διαστάσεις, τα δόγματα αυτά οδήγησαν τις 
χώρες του απόλυτου κρατικού παρεμ
βατισμού στα όρια της χρεωκοπίας και τις 
χώρες των απόλυτων κανόνων της αγοράς 
σε πρωτοφανή επίπεδα ανεργίας. Είναι πια 
σήμερα σαφές ότι το κράτος και η αγορά 
έχουν ρόλους συμπληρω ματικούς. 
Α νταγω νιστικότητα , ανάπτυξη και 
απασχόληση, οι στόχοι της Λευκής Βίβλου 
και της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια,

σμικές διαφορές, όσο και στην Ευρωπαϊκή 
ταυτότητα.
5. Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την 
ηλεκτρονική επεξεργασία και μετάδοση 
πληροφοριών για θέματα προσωπικά, 
όπως η υγεία, η οικονομική και οικο
γενειακή κατάσταση, οι καταναλωτικές 
συνήθειες, η εθνική και φυλετική προ
έλευ σ η , οι θρησκευτικές ή πολιτικές 
πεποιθήσεις και επομένως δημιουργείται 
η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

μπορούν να επιτευχθούν και να συν
υπάρξουν μόνο με τη συνεργασία του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
θα αναφέρω μερικά κεντρικά προβλήματα 
όπου χρειάζονται στρατηγικές αποφάσεις:
1. Η τεχνολογική εξέλιξη εύκολα μπορεί 
να οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλίων.
2. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας 
της Ευρώπης προσφέρουν περιορισμένες 
λύσεις στα "νέα" κοινωνικά προβλήματα 
όπως η μακροχρόνια ανεργία, η κοινωνική 
απαξίωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός 
του ατόμου.
3. Θα δπμιουργηθεί μια σειρά από νομικά 
προβλήματα που θα πρέπει να λύσει η 
πολιτική, δηλαδή το κράτος. Προβλήματα 
που έχουν να κάνουν με τα βασικά δικαιώ
ματα του καταναλωτή, τη νομική αξία της 
ηλεκτρονικής υπογραφής, την ευθύνη σε 
περίπτωση Βλάβης του καταναλωτή κλπ.
4. Υπάρχει ο φόβος ότι η εξάπλωση της 
ψηφιακής τεχνολογίας θα λειτουργήσει 
ισοπεδωτικά, τόσο στις εθνικές πολιτι

Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου 
κ. Κώστας Σημίτης με τον Βρετανό Πρέσβη 
Oliver Miles και τον Πρόεδρο του 
Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
κ. Παύλο Καρακώστα.

6. Η διατήρηση και προστασία της πολυ
φ ωνίας είναι ένα από τα σοβαρότερα 
καθήκοντα της πολιτικής.
7. Οι ψ ηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
προσφέρονται σε όλους με τρόπο ώστε να 
αποφευχθεί η κοινωνική αποξένωση και ο 
αποκλεισμός πολιτών από τις εξελίξεις της 
ψηφιακής επανάστασης.
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