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Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου κ. Κ. Σημίτης τόνισε σε 

εκδήλωση του Ελληνοβρεταννικού Επιμελητηρίου κατά τη διάρκειά της ομιλίας του με θέμα 

Ή πολιτική αντιμέτωπη με την ψηφιακή επανάσταση", μεταξύ άλλων τα εξής:

Η ψηφιακή επανάσταση μας υποχρεώνει σε μιά σειρά από αποφάσεις που 

αφορούν τον έλεγχο των μονοπωλίων και την προστασία του ανταγωνισμού, 

την απασχόληση, τη διαφύλαξη των πολιτισμικών διαφορών, την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, την συγκέντρωση οικονομικής και 

πολιτικής εξουσίας κλπ.

Υπάρχουν δύο πολιτισμικές στάσεις'απέναντι στις εξελίξεις, στάσεις που 

αντανακλούν 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 

κεκτημένων. Η άλλη στάση είναι η στρατηγική της κίνησης, της κατάκτησης 

νέων θέσεων για καθορισμό των εξελίξεων. Βλέπουμε και δρούμε. 

Κινούμαστε όταν φαίνονται τα πρώτα δείγματα των κινδύνων, των αλλαγών 

για να προκαταλάβουμε και να καθορίσουμε.

Ενα μόνιμο παράδειγμα για τις διαφορετικές προσεγγίσεις, στις οποίες 

οδηγούν οι δύο αυτές στάσεις είναι η ελληνική μακροοικονομική πολιτική.

Το κύριο χαρακτηριστικό των δημοσιονομικών εξελίξεων εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια είναι η μόνιμη υστέρηση των φορολογικών εσόδων και η μη 

τήρηση των προβλέψεων του τακτικού προϋπολογισμού. Τα έσοδα 

αυξάνονται σε ποσοστό πολύ χαμηλότερο του προβλεπόμενου. Τα έξοδα 

υπερβαίνουν τα σχεδιαζόμενα. Το μόνιμο αποτέλεσμα η διεύρυνση του 

δημοσιονομικού ελλείματος, η ταχεία αύξηση του δημοσίου χρέους, η 

αποτυχία αποκατάστασης δημοσιονομικής ισορροπίας, η μακροοικονομική 

αστάθεια.



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 

έλλειψη πολιτικής αποφασιστικότητας και η ασάφεια ως προς τις 

κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής καθυστερούν ή και ματαιώνουν την 

ανάκαμψη. Η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων έγκαιρα και η έλλειψη 

σχεδιασμού μιας αξιόπιστης μεσοπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής 

χειροτερεύουν τις συνθήκες. Η αντιμετώπιση ενός κρίσιμου αδιεξόδου της 

οικονομίας έχει πιθανότητες επιτυχίας μόνο αν γίνει με αποφασιστικά 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 πιθανότητες επιτυχίας πρέπει να 

συνδυάζεται με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που να οδηγούν στο 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Απέναντι στα προβλήματα της νέας τεχνολογίας 

πρέπει να δράσουμε έγκαιρα και αποφασιστικά. Αλλοιώς διατρέχουμε όχι 

μόνο τον κίνδυνο να διευρύνουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τις 

προηγμένες χώρες αλλά και να μετατοπισθούν οικονομικές δραστηριότητες 

και οικονομικά κέντρα έξω από τα σύνορά μας. Χρειάζεται να υπάρξει ένα 

κυβερνητικό κέντρο, το οποίο τόσο στο εσωτερικό όσο και ως προς την 

Ευρωπαϊκή Ενωση να αναλάβει την παρακολούθηση των εξελίξεων και την 

εκπόνηση μιας στρατηγικής, να συντονίσει δραστηριότητες και να 

προωθήσει την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ελληνική 

βιομηχανία και τις τηλεπικοινωνίες".


