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KENIFO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Είρευνών (ΚΕΠΕ) 

ιδρύθηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυ

μία "Κέντρον Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την επιστη

μονική μελέτη των οικονομικών προβλημάτων της Ελλάδας, την 

ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη συνεργασία με άλλα 

επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρ

θρωση και του ανατέθηκαν οι έξης πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η 

κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων 

προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμάτων περι

φερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων 

δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που 

καθορίζει η κυβέρνηση, (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της 

βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικο

νομίας, καθώς και η κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλ

ληλων μέτρων (γ) η επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε 

θέματα προγραμματισμού και οικονομικής ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριό

τητα σε όλους τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει συστηματικές 

έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, 

εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βρα

χυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές 

σπουδές στην οικονομική επιστήμη και τον προγραμματισμό και 
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οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δρασττριοτητων εντάσσεται και η 

δτιμοσίευστί μελετών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του 

ΚΕΠΕ, Εκθέσεων, που είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής εργα

σίας ομάδων επιστημόνων, οι οποίες συνιστώνται για την εκπό

νηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που 

δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες οι οποίοι προσκαλού

νται από το Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα 

επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, 

όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών 

οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας, συμβάλ

λοντας και με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονομικής 

επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η σύνταξη ειδικής Εκθεσης με θέμα τη μεταφορά και ανά

πτυξη των τεχνολογιών πληροφόρησης στην Ελλάδα, εντάσσεται στο 

γενικότερο ενδιαφέρον του ΚΕΠΕ για τη μελέτη της συμβολής των 

νέων τεχνολογιών στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης 

της εγχώριας βιομηχανίας. Η παρούσα Εκθεση αποτελεί συμπλήρωμα 

και προέκταση της Εκθεσης του Πενταετούς Προγράμματος 1988-

1992 για την πληροφορική. 

Οι τεχνολογίες πληροφόρησης, οι οποίες εκτός της πληρο

φορικής, περιλαμβάνουν και τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά 

στοιχεία, όπως και τις διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, συγκροτούν έναν ευρύ χώρο νέων παρα

γωγικών δραστηριοτήτων, στον οποίο επιλεκτικά και σε σχέση με 

τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα εισήλθαν και χώρες με 

μικρότερη βιομηχανική παράδοση. Η αναφορά που γίνεται στις 

εμπειρίες άλλων υπό ανάπτυξη χωρών βοηθά σημαντικά στην 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ως προς τις δυνατότητες και τις 

οδούς εισόδου της Ελλάδας στους κλάδους των τεχνολογιών 

πληροφόρησης. 

Οι τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας, σε συνδυασμό με 

τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία, καθορίζουν κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό τις επιλογές της εθνικής βιομηχανικής πολιτι

κής, όσον αφορά την παράγωγη νέων τεχνολογικών αντικειμένων η 

αντίθετα, την εισαγωγή και την απλή χρήση αυτών. Στόχος της 

Εκθεσης είναι η ενίσχυση και κινητοποίηση από το κράτος και 

τις επιχειρήσεις του Εθνικού Επιστημονικού και Τεχνικού Δυνα-
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μικού, που αποτελεί το κύριο μέσο απορρόφησης των αναγκαίων 

τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής από το εξωτερικό και 

προσαρμογής τους στις ελλπνικές παραγωγικές συνθήκες. 

Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΏΝΣΓΑΚΙΌΠΟΥΛΟΥ 

Επιστημονική Διευθύντρια 

Κέντρο Προγραμματισμού 

και Οικονομικών Ερευνών 

Απρίλιος 1990 
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Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων δημιουργίας στην Ελλάδα μιας εθνικής βιομηχανίας 

προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Η αναφορά, πρώτον, στους 

κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που επιδρούν στην 

ανάπτυξη και διάδοση των τεχνολογιών πληροφόρησης και, δεύτε

ρον, στις ανάλογες εμπειρίες άλλων αναπτυσσόμενων χωρών, επι

τρέπουν την πληρέστερη κατανόηση της ανάγκης ύπαρξης μιας 

εγχώριας βιομηχανίας νέων τεχνολογιών. 

Απώτερη επιδίωξη της μελέτης αυτής είναι να συμβάλει στη 

θεωρητική συζήτηση πάνω στην ενίσχυση των ικανοτήτων ελέγχου 

και αφομοίωσης της τεχνολογικής προόδου από τους παραγωγικούς 

μηχανισμούς μιας σχετικά αδύνατης εθνικής οικονομίας. Ιδιαί

τερη σημασία δίνεται στην έννοια του Εθνικού Επιστημονικού και 

Τεχνικού Δυναμικού και στην κινητοποίηση του από το κράτος και 

τις εγχώριες βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

Για την αποπεράτωση της μελέτης αυτής σημαντική ήταν η 

συμβολή των ίδιων των ενδιαφερομένων: επιχειρηματιών, ερευνη

τών και τεχνικών απασχολουμένων σε ιδιωτικά και δημόσια κέντρα 

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, τους οποίους και ευχαριστώ 

θερμά. 

θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Δ. 

Σακκά, Ερευνητή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 

ερευνών (ΚΕΠΕ), και την Κα S. Boutillier, του Πανεπιστημίου 

Παρισίων (10), για τις πρακτικές και θεωρητικές τους παρατηρή

σεις, οι οποίες με βοήθησαν στην πληρέστερη παρουσίαση των 

ιδεών μου. 

Ευχαριστίες οφείλω ακόμη στις κυρίες Μ. Τζιαντζή, για τη 

γλωσσική επιμέλεια του κειμένου, και Β. Γκουτζαμάνη για τη 
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δακτυλογρόχρηση του στο computer, καθώς και στο Τμήμα Εκδόσεων 

του ΚΗΠΕ για τη γενική παρακολούθηση της παρούσας έκδοσης. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ! 

Ι. Οι τεχνολογίες πληρο(ρόρησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

γνώσεων και τεχνολογιών, οι οποίες όμως έχουν κοινές 

τεχνολογικές Βάσεις. Αυτές είναι οι επιστημονικές και τεχνικές 

γνώσεις σχετικές με την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη 

διάδοση της πληροφορίας. 

Οι κρίσιμες τεχνολογίες (core technologies) είναι αυτές 

των ημιαγωνών και του λογισμικού. 

Η αλληλοεξάρτηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των 

προϊόντων και των βιομηχανικών εξοπλισμών (σύγκλιση), που 

απορρέει από την οριζόντια και κάθετη εισχώρηση της 

μικροηλεκτρονικής στο παραγωγικό σύστημα, δημιουργεί ισχυρούς 

δια-βιομηχανικούς δεσμούς στα επίπεδα της προσφοράς (εισροές-

εκροές), της επένδυσης σε τεχνολογικές και παραγωγικές 

ικανότητες και της ζήτησης (νέα η αναβαθμισμένα προϊόντα και 

υπηρεσίες): από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) στα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα, από τους βιομηχανικούς αυτο

ματισμούς στα προϊόντα οικιακής χρήσης και στις υπηρεσίες 

διάδοσης της πληροφορίας, ο μικροεπεξεργαστής επεβλήθη ως 

στρατηγικής σημασίας τεχνολογία
1
. 

1. Στοιχεία θεωρητικής προσέγγισης της "σύγκλισης" δίνουν οι 

C. Freeman, C. Perez (1986), Β. Gille (1978), S. Cohen, J. 

Zysman (1987), J.H. Lorenzi, E. Le Boucher (1979), UNIDO 

(1986). Βλέπε Βιβλιογραφία. 
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Το Διάγραμμα Π.1 επεξηγεί την πορεία σύγκλισης, που κα

ταλήγει στη διαμόρφωση ενός νέου τεχνολογικού συστήματος βασι

ζόμενου στις τεχνολογίες πληροφόρησης. 

II. 0 χώρος που καταλαμβάνει π πληροφορική στο σύνολο 

των τεχνολογιών πλτροφόρησης ορίζεται ως έξης: Η πληροφορική 

είναι π επιστήμη της αυτόματης και λογικής επεξεργασίας της 

πληροφορίας. Η βιομηχανία πληροφορικής είναι αυτή που παράγει 

τα μέσα επεξεργασίας της πληροφορίας, δηλαδή τους ηλεκ

τρονικούς υπολογιστές (Η/Υ). 

0 Η/Υ αποτελείται από δύο μέρη: το υλικό (hardware) και 

το λογισμικό (software). Το υλικό περιλαμβάνει τα κεντρικά 

όργανα (π.χ. κεντρική μνήμη) και τα περιφερειακά (δίσκοι, 

τερματικά). 

Κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια και χάρη στην ταχεία 

τεχνολογική πρόοδο, τα ηλεκτρονικά στοιχεία, καρδιά των Η/Υ, 

μεταβλήθηκαν κατά τρόπους ριζικούς. Η λυχνία παραχώρησε τη 

Θέση της στο τρανζίστορ και αυτό στα ολοκληρωμένα κυκλώματα, 

των οποίων η ολοκλήρωση αυξήθηκε κατακόρυφα κατά την τελευταία 

15ετία (VISI, LSI, VLSI). Αποτέλεσμα αυτού είναι ο 

πολλαπλασιασμός των τάξεων των Η/Υ σε σχέση με την ικανότητα 

και την ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, αλλά και σε 

σχέση με το σκοπό χρησιμοποίησης τους. 

Η διαφορά όμως μεταξύ των υπερ-Η/Υ, των μεγάλων, των 

super-minis, των minis, των super-micros, των micros η των 

λογιστικών μηχανών δεν έγκειται μόνο στο μέγεθος και στην τιμή 

των Η/Υ, αλλά και στη λειτουργικότητα τους. Οι μεγαλύτεροι 

λειτουργούν ως "συστήματα λύσεων", δηλαδή μπορούν να επεξερ

γαστούν οποιαδήποτε πληροφορία της οποίας ο όγκος αυξάνεται 
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συνεχώς. Αντίθετα, οι μικρότεροι Η/Υ λειτουργούν ως "εργα

λεία", δηλαδή ο Η/Υ στα χέρια του χρήστη δίνει απαντήσεις στα 

ειδικά και ιδιαίτερα προβλήματα αυτού του τελευταίου. 

Η διαφοροποίηση αφορά επίσης το λογισμικό. Αυτό, ως σύ

νολο προγραμμάτων, αναπτύσσεται ανάλογα με τα ειδικά προβλή

ματα για τα οποία αναζητείται λύση. Τα τελευταία όμως χρόνια 

εισήλθαν στην αγορά προκατασκευασμένα πακέτα λογισμικού, τα 

οποία ύστερα από κάποιες προσαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν 

για τις ανάγκες διαφορετικών χρήσεων
2
. 

III. Το ποσοστό αύξησης της αγοράς των τεχνολογιών 

πληροφόρησης (10% ετησίως), αν και είναι κατά πολύ μικρότερο 

από αυτό των αρχών της ΙΟετίας του 1980, παραμένει το 

σπουδαιότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των υπόλοιπων βιομη

χανιών. 

Τόσο η αγορά όσο και η βιομηχανία πληροφορικής είναι 

συγκεντρωμένες στα αναπτυνυένα κράτη και, κατά υενάλο μέρος, 

διαμορφώνονται από τις διακρατικές και διαεπιχειρησιακές 

σχέσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό των πλουσιότερων 

οικονουιών. Η αγορά των ΗΠΑ φτάνει στο 43* της παγκόσμιας 

αγοράς των τεχνολογιών πληροφόρησης (350 δισ. δολάρια το 

1987), αυτή της Δυτικής Ευρώπης στο 29*, της Ιαπωνίας στο 18% 

και μόλις στο 10% αυτή του "υπόλοιπου κόσμου". 

Στη βιομηχανία, εξάλλου, οι 10 πρώτες επιχειρήσεις 

ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων στους διάφορους 

υποκλάδους των τεχνολογιών πληροφόρησης (βλέπε Πίνακα Π.1 του 

2. Βλέπε Γλωσσάριο. 
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Παραρτήματος, όπου παρουσιάζεται π ιδιαίτερη θέση της IBM). 

Οι φρανυοί εισόδου στο χώρο αυτόν είναι ισχυροί και 

οφείλονται τόσο στην τεχνολογική πολυπλοκότητα των εν λόγω 

προϊόντων και τεχνολογιών και κατά συνέπεια στο μεγάλο όγκο 

κεφαλαίων και εξειδικευμένου προσωπικού που πρέπει να κινητο

ποιηθούν, όσο και στις τεχνολογικές, παραγωγικές και εμπορικές 

σχέσεις που δημιουργούν μεταξύ τους οι αντίστοιχοι φορείς των 

βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών. 

IV. Οι κεντρουόλες δυνάμεις οι οποίες ενεργοποιούν τις 

παραπάνω συνεργασίες απορρέουν κυρίως από την ανάγκη μεγάλης 

κλίμακας επένδυσης, τόσο σε παραγωγικές ικανότητες (από 100 ως 

200 δισ. δολάρια, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος), όσο και 

σε Βρευνα-Ανάπτυξη (Ε-A), όπως δείχνουν οι Πίνακες Π.2 και 

Π.3. 

Στο εθνικό επίπεδο, ο κρατικός παρεμβατισμός, ο οποίος 

και δημιουργεί εμπόδια εισόδου για άλλες επιχειρήσεις και 

ιδιαίτερα γι' αυτές των υπό εκβιομηχάνιση χωρών, παίρνει μορφή 

από τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις του κράτους. Ομως, τα εργαλεία 

που χρησιμοποιεί το κράτος σπάνια είναι δασμολογικής φύσης. 

Αντίθετα, συνιστούν έναν έμμεσο παρεμβατισμό, που απορρέει από 

την ανάπτυξη προτιμησιακης πολιτικής για τις εθνικές επιχει

ρήσεις, π.χ. : 

α. Μόνον εθνικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στα δημόσια κονδύλια Ε-A, ενώ μέτρα, φορολογικά και προτιμη-

σιακά, παίρνονται για την ιδιωτική Ε—Α. 

β. Οι κρατικές προμήθειες, κυρίως αυτές των Ενόπλων 

Δυνάμεων, κατευθύνονται κατά προτεραιότητα προς τις εθνικές 

επιχειρήσεις. 
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γ. Το κράτος ελέγχει - και ορίζει - τη μεταφορά στραττι-

γικών τεχνολογιών, το 80% των οποίων απαρτίζεται από μικρο

ηλεκτρονικής εφαρμογές. 

δ. Τα εθνικά πρότυπα τονίζουν τις ιδιαιτερότητες στην 

τεχνολογία και στις εφαρμογές της σε κάθε χώρα. Οι ανταγω

νιστές οφείλουν να προσαρμοστούν σε αυτά π να μείνουν μακριά 

από τη δεδομένη αγορά, πράγμα που συντελεί στπν αύξηση του 

κόστους των επενδύσεων και στη μείωση της σχετικής ανταγω

νιστικότητας. 

Οι ειδικές αυτές σχέσεις μεταξύ κράτους και εθνικών 

επιχειρήσεων υλοποιούνται επίσης διαμέσου μεγάλων εθνικών 

προγραμμάτων, που προσδιορίζονται από το κράτος. Τα προγράμ

ματα αυτά μπορούν να είναι διακρατικά (π.χ. για την ECK: 

ESPRIT, RACE) και να απευθύνονται στους "εθνικούς πρωταθλητές" 

των διάφορων συμμετεχουσων χωρών. Μπορούν επίσης να είναι 

διαεπιχειρησιακά με την έμμεση υποστήριξη των κρατών. Οι στό

χοι των εν λόγω προγραμμάτων είναι : 

i. Η κατανομή των δαπανών Ε-A, επένδυσης και λει

τουργίας, όπως και των εμπορικών και χρηματιστικών κινδύνων 

που είναι σχετικοί με την ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας και 

γενικότερα της καινοτομίας. 

ii. Η πρόσβαση σε νέες πηγές τεχνογνωσίας με την είσοδο 

στο κεφάλαιο μιας καινοτόμου μικρομεσαίας επιχείρησης, με τη 

δημιουργία κοινών κέντρων έρευνας, την ανταλλαγή licenses 

κ.λπ. 

Οι σχέσεις αυτές παρουσιάζονται συνθετικά στον Πίνακα 

Π.4. 
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V. 0\ τάσεις σύγκλισης των τεχνολογιών, των προϊόντων 

και των φορέων Επιστημονικής και Τεχνολογικής Ερευνας και 

Ανάπτυξης προτύπων (Ε-A) και -χρήσης δεν είναι ικανές να 

εξαλείιυουν κάποιες Φυγόκεντρες δυνάμεις διάδοσης-ιαεταφοράς 

τε-χνολογιών. 

Η "προς τα έξω" κίνηση των τεχνολογιών πλτραρόρησης γεν

νιέται από τις ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των μελών του 

ολιγοπωλίου, αυτού και των υποψήφιων μελών του, όπως και από 

την ικανότητα διαπραγμάτευσης των κρατών των λιγότερο ανα

πτυγμένων χωρών. Σκοπός αυτών των τελευταίων είναι η προώθηση 

συνεργασιών με τα πολυεθνικά συγκροτήματα
3
. 

Οι πιθανότητες εισχώρησης στη βιομηχανία εξαρτώνται από 

τους παρακάτω παράγοντες: 

α. Η τεχνολογική εξέλιξη βοηθά την ο:νάπτυξη της συμ

βατότητας περιφερειακών οργάνων, Η/Υ και λογισμικού με αυτούς 

των μεγάλων εταιρειών και ιδιαίτερα της IBM. 

3. Για τις τάσεις διεθνούς συγκέντρωσης των τεχνολογιών 

πληροφόρησης» αλλά και έντονης διαφοροποίησης των τελικών 

προϊόντων και εφαρμογών, βλέπε F. Chesnais (3/19Θ6), D. Uzuni-

dis (19Θ7). Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της διεύθυνσης 

"Επιστημη-Τεχνολογία-Βιομηχανία" του ΟΟΣΑ στρέφεται ολοένα και 

περισσότερο προς την εξέταση των φαινομένων αυτών (βλέπε ΟΟΣΑ 

20/5/1907, 1984-19Θ5, 19Θ4). Αυτό οφείλεται στις ριζικές 

ανακατατάξεις που γνωρίζουν οι βιομηχανικές δομές και δια

δικασίες σε παγκόσμιο επίπεδο* στο κέντρο των οποίων βρίσκεται 

η ταχύρρυθμη τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της μικρο

ηλεκτρονικής. 
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β. Η "απλοποίηση" ορισμένων ηλεκτρονικών στοίχε ίων, η 

διάδοση του μικροεπεξεργαστή, η διαφοροποίηση των προϊόντων 

και η μείωση των τιμών των Η/Υ "εργαλείων" έδωσαν την ευκαιρία 

στις επιχειρήσεις των χωρών της Απω Ανατολής να εισάγουν στην 

παγκόσμια αγορά έγκυρες απομιμήσεις micros Apple και IBM/P.C 

Και αυτό αφού απέκτησαν την ανάλογη τεχνογνωσία από εταιρείες 

ανταγωνιστικές της IBM. 

γ. 0 ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά μεταξύ της IBM και 

συνόλου επιχειρήσεων της Ιαπωνίας, ΗΠΑ και Δυτικής Ευρώπης 

(NBC, DEC, Honeywell, Unisis, Siemens, βλέπε Πίνακα Π.5) 

οδηγεί σε συνεργασίες με τους "new comers" των "νέων βιομη

χανικών χωρών". Η μεταφορά τεχνολογίας πραγματοποιείται όμως 

υπό έναν όρο: όταν η χώρα-αποδέκτπς έχει αναπτύξει ικανο

ποιητικά την παραγωγική και επιστημονικοτεχνική της βάση ώστε 

να διαπραγματευθεί την απόκτηση, εφαρμογή και αναπαραγωγή των 

τεχνολογιών που επιθυμεί, ελαχιστοποιώντας τους δυσμενείς γι' 

αυτήν όρους εμπορίου, αποτέλεσμα των περιοριστικών οικονομικών 

πρακτικών του ολιγοπωλίου. 

Η ελληνική βιομηχανία πληροφορικής βρίσκεται ακόμη στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης. Επομένως είναι δύσκολο να καθοριστεί η 

θέση της μέσα στη διαδικασία μονοπώλησης-διάδοσης των 

τεχνολογιών αυτών. 

Για το λόγο αυτόν, στο πρώτο ιιέοος της παρούσας εργασίας 

θα αναφερθούμε στις περιπτώσεις ανάπτυξης μιας εθνικής 

βιομηχανίας πληροφορικής άλλων υπό ανάπτυξη χωρών, ώστε ανα

λύοντας τες να προχωρήσουμε στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερα

σμάτων για την ελληνική περίπτωση. 

Στο κέντρο των ενδιαφερόντων μας βρίσκεται η πορεία 

σύστασης και ενίσχυσης των τεχνολογικών ικανοτήτων χάρη σε μια 
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προσπάθεια αύξησης της ικανότητας άλλων χωρών για την απόκτηση 

ξένων τεχνολογιών. 

Η διεθνής μεταφορά της τεχνολογίας πραγματοποιείται μέσα 

από τη συνεργασία με ξένους φορείς. Εδώ ο ρόλος του κράτους 

είναι αποφασιστικός. Το κράτος κατευθύνει τη συνεργασία μέσω 

της τεχνολογικής, βιομηχανικής και γενικότερα οικονομικής 

πολιτικής του. Επιπλέον, δημιουργεί την τεχνολογική υποδομή 

εισχώρησης-̂ τν'απαραγωγής της ξένης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

μέσω της χρηματοδότησης της Ε-A, της πραγματοποίησης της, αλλά 

και της ανάπτυξης ικανού μεγέθους επιχειρήσεων στον τομέα. 

Οι διαπιστώσεις και τα αναλυτικά συμπεράσματα που 

ακολουθούν απορρέουν από τη μελέτη χωρών της Λατικής Αμερικής, 

της Νότιας Ασίας και της Απω Ανατολής, οι οποίες απέδειξαν τη 

δυναμικότητα τους στη βιομηχανία αυτή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο δεύτερο μέρος θα αναλύσουμε την κατάσταση που 

επικρατεί στην Ελλάδα. Αφού δώσουμε ένα σύντομο πανόραμα της 

εγχώριας αγοράς και βιομηχανίας, θα ακολουθήσουμε τα πρώτα 

βήματα της παραγωγής προϊόντων πληροφορικής στην Ελλάδα. Ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και το ποιόν της 

παραγωγής; Κατόπιν, θα εξετάσουμε το ρόλο που παίζει το κράτος 

ως κινητήρια δύναμη προαγωγής των τεχνολογιών αυτών. 

Ανάπτυξη-κινητοποίηση του εγχώριου επιστημονικού-εργατοτεχνι-

κού δυναμικού, θεσμοθέτηση της Ε-A και της βιομηχανίας, θα 

καταλήξουμε έτσι στη μελέτη της διαδικασίας ανάπτυξης-

απόκτησης της τεχνολογίας, θα αναφερθούμε ειδικά στο ρόλο των 

χρηματοδοτικών και τεχνολογικών σχέσεων μεταξύ κράτους-ΚΚ-

ελληνικών επιχειρήσεων. 

Τα παραπάνω θα μας βοηθήσουν στην ανάλυση του ρόλου της 

βιομηχανίας στην πορεία αύξησης και διαφοροποίησης της εγχώ-
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ρ ι ας ποραγωγης. θα υπογραμμίσουμε τα σημεία εκείνα πάνω στα 

οποία στηρίζεται π μπορεί να στηριχτεί η δυναμική της, όπως 

και τα σημεία εκείνα τα οποία γεννούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη 

της. 

Τα συμπεράσματα τα οποία 8α εξαχθούν από τα παραπάνω, 

αφού ληφθούν υπόψη και τα κύρια στοιχεία άλλων εμπειριών, θα 

χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση προτάσεων προαγωγής των 

ελληνικών παραγωγικών και τεχνολογικών ικανοτήτων στο χώρο των 

υψηλών τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής. 
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Ι. Π Α ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΊΕΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΙΚΑΝΟΙΗΙΏΝ: ΧΑΡΑΚΙΗΡΙΣΓΙΚΑ 

TON ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΑΧΕΙΑ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΧΏΡΩΝ 

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΑ 

Το κράτος και οι επιχειρήσεις μερικών από τα λιγότερο 

βιομηχανικά κράτη παρεμβαίνουν θετικά στη διαδικασία 

διάδοσης-μεταφοράς, αλλά και παράγωγης γνώσεων και τεχνολογιών 

πληροφορικής. Οι παρεμβάσεις αυτές ευνοούν τις φυγοκεντρικές 

τάσεις του τεχνολογικού μονοπωλίου. 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας Η/Υ στη Βραζιλία, στην Ινδία 

η στη Νότια Κορέα οφείλεται στην πολιτική θέληση των ενδια

φερόμενων κρατικών φορέων, και αυτό σε άμεση σχέση με τη φύση 

και την ευρύτητα της επενδυτικής ικανότητας των εθνικών επι

χειρήσεων. 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται "αυτοτροφο

δοτούμενη πολιτική των τριπλών συμμαχιών". Οι "τριπλές συμμα

χίες" διαμορφώνονται από τις παραγωγικές συνεργασίες μεταξύ 

του κράτους, των εθνικών επιχειρήσεων και των ξένων επενδυτών. 

Σκοπός τους είναι η ιδιοποίηση από τους δύο πρώτους φορείς των 

τεχνολογιών των δεύτερων. "Αυτοτροφοδοτούμενη" πολιτική, γιατί 

μέσα από "διπλές συμμαχίες" κρατικών φορέων και εθνικών επι

χειρήσεων, το βάρος δόθηκε στην ανάπτυξη και κινητοποίηση του 

Εθνικού Επιστημονικού και Είργατο-Τεχνικού Δυναμικού (ΕΕΕΓΓΔ) 

για την απορρόφηση, εφαρμογή και ευρεία αναπαραγωγή συνόλου 

τεχνογνωσίας και τεχνικών. Η διαδικασία αυτή έγινε εφικτή χάρη 

στην ανάπτυξη νέων μορφών συνεργασιών με τα ξένα κέντρα 
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παραγωγέ γνώσεων. Ομως τι πολιτική αυτή είναι μέρος της όλης 

αναπτυξιακής πολιτικής στη δεδομένη χωρά. Αυτό σημαίνει πως το 

κίνητρο για τη βελτίωση της θέσης μιας χωράς στο διεθνή 

καταμερισμό της εργασίας είναι το αίτιο και το αιτιατό της 

διαμόρφωσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα αυτού σε 

κάθε μία από τις εξεταζόμενες χώρες. 

Α. Χαρακτηριστικά της πρόσβασης σε ξένες τεχνολογίες για τη 

δημιουργία μιας εθνικής βιομηχανίας πληροφορικής 

α. Συνεργασίες και μεταφορά τεχνολογίας: Οι "τριπλές συμ

μαχίες" 

Οι χώροι που καταλαμβάνουν στην παραγωγή οι τρεις 

"συνεργαζόμενοι" (κράτος-εθνικές επιχειρησεις-πολυεθνικές) δη

μιουργούν κύκλους, στην τομή των οποίων βρίσκεται η σύγκλιση 

γνώσεων, μέσων παραγωγής και ειδικοτήτων που δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις μεταφοράς τεχνολογιών. 

Η περίπτωση της Βραζιλίας* δείχνει πως η επιλογή των 

προϊόντων πληροφορικής, προς την ανάπτυξη των οποίων έπρεπε να 

4. Η περίπτωση της εισόδου των βραζιλιάνικων επιχειρήσεων 

στην πληροφορική απασχόλησε πολλούς ερευνητές, λόγω της 

σταθερότητας της πολιτικής που ακολούθησε η χώρα αυτή. Αξίζουν 

να σημειωθούν οι εργασίες του Εθνικού Κέντρου Ερευνας (CNPq) 

CNPq (19Θ5), F. Barbosa (1981), όπως και των F.S. Erbe (No 21, 

1987), E. Galli (1982), G.F. Carra (1985), του J. Rada (1982) 

και κυρίως των Ρ.Β. Tigre (1982) και Μ. Hobday (1985). 
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στραφεί η εγχώρια βιομηχανία, οδήγησε στη δημιουργία επιχει

ρήσεων προικισμένων με το καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό. 

Η απορρόφηση των τεχνολογιών αυτών έγινε κυρίως μετά από 

υπογραφή απλών συμβάσεων licenses (άδειες εκμετάλλευσης) και 

μέσω συμφωνιών συμπαραγωγής, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν ένα 

ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών σχετικών με τη μεταφορά τεχνο

γνωσίας: σχεδιασμός προϊόντων, εγκατάσταση μηχανών, μέθοδοι 

παράγωγης, συμβουλές οργάνωσης κ.λπ. 

Η στρατηγική αυτή σκόπευε στην απόκτηση της τεχνολογίας 

για την ανάπτυξη-παραγωγη minis και micros-H/Y, περιφερειακών 

οργάνων και λογισμικού. 

Από το 1974 και μετέπειτα, η μεγάλη εθνική εταιρεία 

Cobra - πόλος βιομηχανικής ανάπτυξης του τομέα στη Βραζιλία -

καθώς και οι υπόλοιποι δορυφορικοί παραγωγοί υλικού και λογι

σμικού, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του κράτους, επέλεξαν τους 

εξωτερικούς συνεργάτες τους με τους οποίους και έκλεισαν μόνο 

10 συμφωνίες license. Ταυτόχρονα μόνο σε τρεις εγχώριες εται

ρείες επετράπη n ίδρυση κοινών επιχειρήσεων με ξένες επιχει

ρήσεις μικρού σχετικά μεγέθους. Οι ελεγχόμενες εκ των άνω συμ

φωνίες μεταφοράς τεχνολογιών και τεχνογνωσίας έγιναν n βάση 

ανάπτυξης της βραζιλιάνικης βιομηχανίας πληροφορικής, χάρη στα 

προς τα έσω πολλαπλασιαστικά φαινόμενα που παρήγαγαν. 

Η τροφοδότηση των επιχειρήσεων με επιστημονικά και 

τεχνικά στελέχη για την απορρόφηση των εισαγόμενων γνώσεων 

ξεκίνησε το 1974 με την προώθηση ενός σπουδαίου διακρατικού 

προγράμματος: 0 καναδικός Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης κλήθηκε 

να συντονίσει ένα σύνολο κοινών δρασττριοτητων της Cobra με 

δύο καναδικά πανεπιστήμια και τέσσερα βραζιλιάνικα. Η συνερ

γασία αφορούσε ανταλλαγές επιστημονικών πληροφοριών, χορήγηση 
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συμβουλών οργάνωσης της έρευνας, ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων 

έρευνας κ.λπ. 

Ως πρώτη αγορά Η/Υ και στοιχείων, αλλά και ως τομέας 

αυτοδύναμης ανάπτυξης της μικροηλεκτρονικής, οι τηλεπικοινω

νίες στη Βραζιλία αναπτύχθηκαν χάρη στην άμεση κρατική συμ

βολή. Κατά τα 20 τελευταία χρόνια, σκοπός της κυβερνητικής 

πολιτικής είναι η ελαχιστοποίηση της τεχνολογικής εξάρτησης. 

Το κράτος δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέ

ψουν στις εθνικές επιχειρήσεις να μετατραπούν σε αξιόλογους 

παραγωγούς ηλεκτρονικών συστημάτων. Η εταιρεία Telebras καθιε

ρώθηκε ως πόλος ύστερα από την προσπάθεια "βραζιλιανοποίησης" 

των προμηθειών. Οι πολυεθνικές εταιρείες Ericsson, SESA (ITT), 

Siemens και Nippon Electric υποχρεώθηκαν από το κράτος να 

μεταφέρουν στα εθνικά χρηματιστικά συμφέροντα το μεγαλύτερο 

μέρος του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών τους στη Βραζι

λία. Οι νέες εταιρείες, ελεγχόμενες από το εθνικό κεφάλαιο -

Matel, Equité1, Brazil-Invest - έγιναν οι κύριοι αγωγοί τεχνο

λογιών προς την Telebras, μέσω συμφωνιών licenses με αντι

κείμενο την απόκτηση τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. Γύρω από 

την Telebras λειτουργούν σήμερα κατά τρόπο δορυφορικό περί τις 

120 επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιακού υλικού και μικροηλεκτρο

νικής και μια πλειάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μέσω συμφω

νιών ανάληψης υπεργολαβίας). 

Στο Μεξικό, η δημόσια επιχείρηση Telemex συνδέθηκε παρα

γωγικά το 1974 με τη νεοϊδρυθείσα Intetel, η οποία μέσα από τη 

συνεργασία της με την Π Τ κατόχρερε να απορροφήσει ένα ικανο

ποιητικό σύνολο τεχνικών γνώσεων ώστε να αναπτύξει συστήματα 

αναλογικής τεχνολογίας, μεταγωγέων και περιφερειακών οργάνων. 

Μέσω υπεργολαβικών σχέσεων, γύρω από τις δύο παραπάνω επιχει-
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ρήσεις αναπτύχθηκαν περί τις 250 πολύ εξειδικευμένες μικρομε

σαίες εταιρείες
0
. 

Στην Ινδία, η πολιτική απόκτησης και ελέγχου της ξένης 

τεχνολογίας οδήγησε στπν ενίσχυση των εγχώριων παραγωγικών και 

επιστημονικοτεχνικών δυνατοτήτων. Αυτό ήταν πολύ χρήσιμο για 

το προοδευτικό άνοιγμα του εισαγόμενου τεχνολογικού πακέτου με 

τη συνεχή αύξηση της εθνικής συμμέτοχης στην παράγωγη προϊό

ντων πληροφορικής*· 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η ακόλουθη: (α) 

εισαγωγές πακέτων τεχνολογιών (μηχανημάτων, εργοστασίων με το 

κλειδί στο χέρι), (Β) συμφωνίες license πακέτου τεχνολογιών, 

(γ) συμφωνίες συμπαραγωγής συνδυασμένες με licenses επιμέρους 

τεχνολογιών και ειδικής κατά περίπτωση τεχνογνωσίας. 

Οι επιχείρησε ι ς-κλειδιά στον τομέΐ των Η/Υ είναι π 

Εταιρεία Ηλεκτρονικών -ECIL- (επινόηση, σχεδιασμός, ανάπτυξη 

μεσαίων Η/Υ 36/32 bits, λογισμικό συστημάτων) που ιδρύθηκε το 

1967, η Εταιρεία Συντήρησης Η/Υ -CMC- (τοποθέτηση, συντήρηση, 

επιμόρφωση, λογισμικό εφαρμογών) που ιδρύθηκε το 1975 και η 

Διεθνής Εταιρεία Παράγωγης Η/Υ, μεικτή επιχείρηση μεταξύ της 

5. Βλέπε Μ. Hobday (19Θ5). 

6. Για τη στρατηγική ανάπτυξης εγχώριας Βιομηχανίας 

μικροηλεκτρονικής και τα επιτεύγματα της πολιτικής αυτής στην 

Ινδία, βλέπε ιδιαίτερα S.M. Agarwal (No 3, 1985), C. Edquist, 

S. Jacobsson (No 21, 1987), E. Labor (1986), J.S. Rao (12/7/ 

1985), καθώς και τις ετήσιες εκδόσεις της Γραμματείας Μικρο

ηλεκτρονικής (Νέο Δελχί). 
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ICL (Μεγάλη Βρετανία) και της BEL (ανάπτυξη, εμπειρική εφαρ

μογή, παράγωγη minis). Από τους πόλους αυτούς εξαρτώνται 40 

άλλοι σπουδαίοι παραγωγοί minis και micros και εκατοντάδες άλ

λοι ειδικευμένοι στην ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών. 

Στον τομέα των κυκλωμάτων, οι ξένες εταιρείες οφείλουν 

να διαπραγματευτούν με την BEL, την Κεντρική Ηλεκτρονική (ŒL) 

και το Συγκρότημα Ημιαγωγών (SCL), οι οποίες μετά από μια 

περίοδο παραγωγικής εξάρτησης (παράγωγη φασόν, συναρμολόγηση, 

υπεργολαβία) κατάφεραν χάρη στην ανάπτυξη του δικού τους 

εργατοτεχνικού και επιστημονικού δυναμικού να σχεδιάζουν ηλεκ

τρονικά στοιχεία για ειδικές χρήσεις (για Η/Υ, τηλεπικοινω

νιακό υλικό, αυτοματισμούς και οπλικά συστήματα). 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι κρατικές επιχειρήσεις 

Βιομηχανίας Τηλεφώνων (ITI), BEL, HTL, HCL έγιναν οι υποχρεω

τικοί συνεργάτες των ξένων επιχειρήσεων. 

Στις δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες της Απω Ανατολής, 

πρωταρχικό ρόλο στην απορρόφηση τεχνολογιών παίζουν τα ιδιω

τικά εθνικά μονοπώλια. 0 κρατικός παρεμβατισμός υλοποιείται 

από τα προγράμματα ενίσχυσης των τεχνολογικών ικανοτήτων των 

παραπάνω επιχειρήσεων, αλλά και από την ίδρυση εταιρειών και 

παραγωγικών μηχανισμών πιλότων
7
. 

Το 1979 ξεκίνησε η ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας 

μικροηλεκτρονικής στη Νότια Κορέα. Το Κρατικό Ινστιτούτο 

7. Οι Ρ. Audibert (12/1985), V.G. Kalkarm (14/3/1985) και Α. 

Tanzer (21/7/1983) επιχείρησαν, με επιτυχία, να παρουσιάσουν 

κατά τρόπο συνθετικό τις προσπάθειες ανάπτυξης των τεχνολογιών 

πληροφόρησης στις "νέες βιομηχανικές χώρες" της Απω Ανατολής. 
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Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας (ΚΙΕΓ) υπέγραψε σύνολο συμφωνιών επι

στημονικής και τεχνική συνεργασίας με γνωστές εταιρείες πλη

ροφορικής και κυκλωμάτων (Hewlett-Packard, Ami, RCA, Fair-

child, Siemens, Data General, Philips). Στόχος ήταν n απόκτηση 

τεχνογνωσίας και licenses διαδικασιών, οι οποίες μεταφέρθηκαν 

κατόπιν μέσω licensing από το ΚΙΕΓ προς τις εθνικές επιχει

ρήσεις. Οι Gold Star, Samsung, Daewoo, Hyundai εισχώρησαν στην 

παγκόσμια αγορά πληροφορικής χάρη στο σχεδιασμό-παραγωγη δικών 

τους chips των 32Κ και 64Κ και micro-H/Y των θ bits. 

Τεχνολογικά ενισχυμένες από αυτή την έμμεση συνεργασία με το 

εξωτερικό, οι παραπάνω εταιρείες διαπραγματεύτηκαν μόνες τους, 

σε ένα δεύτερο στάδιο, συμφωνίες απόκτησης πολυπλοκότερων 

τεχνολογιών και γνώσεων. 

0 αντίστοιχος οργανισμός του ΚΙΕΓ στην Ταϊβάν είναι ο 

Οργανισμός Ερευνας και Υπτρεσιών στην Ηλεκτρονική (ER90), ο 

οποίος συνεργάστηκε το 1977 με την RCA για την ανάπτυξη ολο

κληρωμένων κυκλωμάτων. 

Η διαφορά με τη Νότια Κορέα έγκειται στο ότι η Ταϊβάν 

διαθέτει επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. Τα αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης του συγκροτήματος Tatung φτάνουν μόλις το 1/10 

αυτών της Daewoo. 

Η ενδυνάμωση των τεχνολογικών ικανοτήτων της χώρας 

οφείλεται στη δημιουργία από το κράτος το 19Θ0 της Ενωσης 

Μικροηλεκτρονικής (UMC), η οποία πριν την ιδιωτικοποίηση της, 

που έγινε πέντε χρόνια αργότερα, σύναψε τις πρώτες της συμ

φωνίες με εγχώρια κέντρα έρευνας και με τις εταιρείες Ami και 

Honeywell (ΗΠΑ). 

Ακολουθώντας τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, η UMC 

εξειδικεύθηκε γρήγορα στην παράγωγη ηλεκτρονικών στοιχείων για 
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καταναλωτικά αγαθά. Για την ανάπτυξη υψηλότερης τεχνολογικής 

στάθμης προϊόντων, το κράτος (48%), τα εθνικά ιδιωτικά κεφά

λαια (25%) και η Philips (27%) Ιδρυσαν ένα νέο μονοπώλιο, τη 

Βιομηχανική Εταιρεία Ημιανωγων (TSCM). 

Μικροεπεξεργαστές clones και ολοκληρωμένα κυκλώματα 

ειδικών εφαρμογών (ASICs) συνθέτουν τις κύριες δραστηριότητες 

της. Η τεχνογνωσία αποκτήθηκε επίσης χάρη στην πρόσληψη Κινέ

ζων επιστημόνων και τεχνικών που δέχτηκαν να επαναπατριστούν, 

εγκαταλείποντας τις εταιρείες που τους απασχολούσαν κυρίως στο 

επιστημονικό πάρκο της Silicon Valley της Καλιφόρνιας. 

Στο θέμα του τρόπου απόκτησης των αναγκαίων τεχνολογιών, 

οι περιπτώσεις άλλων νεοεισερχόμενων στην αγορά πληροφορικής 

χωρών μάς διδάσκουν ότι : 

1. Η μεταφορά τεχνολογίας πραγματοποιείται χάρη στην 

ανάπτυξη στενών και πολύπλοκων συνεργασιών με ξένους φορείς 

(3λέπε διαδικασία των "τριπλών συμμαχιών"). 

2. Η συμμέτοχη του κράτους είναι ολοκληρωτική: 

νομοθετικη-θεσμικη, επιχειρηματική παρέμβαση. 

3. Το πρώτο βήμα των "τριπλών συμμαχιών" αρχίζει από 

την ενίσχυση των εγχώριων ερευνητικών και παραγωγικών ικανο

τήτων. 

Οι Πίνακες Π.6, Π.7, Π.θ περιγράφουν συνοπτικά τις πηγές 

τεχνολογιών και τη συνεργασία για τις περιπτώσεις της Βραζι

λίας, Ινδίας και Νότιας Κορέας. 

β. Κρατικός παρεμβατισμός και κατευθυνόμενη συνεργασία 

Στις παραπάνω χώρες, το κράτος εφαρμόζει μια πολιτική 

ελέγχου των ξένων επενδύσεων και των δραστηριοτήτων των 
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πολυεθνικών εταιρειών με στόχο την προστασία και την ενίσχυση 

των παραγωγικών δυνατότατων και της διαπραγματευτικής ικανό

τητας των εθνικών επιχειρήσεων. 

Στη Βραζιλία, π δημιουργία μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων 

επέτρεψε τον περιορισμό των οικονομικοτεχνικών πλεονεκτημάτων 

που διέθεταν στην εγχώρια αγορά οι ξένες επιχειρήσεις. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ο νόμος 661/75 υποχρεώ

νει την Telebras να χρησιμοποιεί τη μονοψωνιστική της δυνατό

τητα ώστε να ελέγχει την παράγωγη και απόκτηση εξοπλισμών και 

τεχνογνωσίας. Ταυτόχρονα, οι ξένες εταιρείες κλήθηκαν να παρα

χωρήσουν την πλειοψηφία των κεφαλαίων τους. 

Η παραπάνω πολιτική ανάπτυξης της εθνικής βιομηχανίας 

Η/Υ και περιφερειακών οργάνων σχετικώς χαμηλού τεχνολογικού 

επιπέδου και των οποίων η αγορά είναι περισσότερο ανταγωνι

στική σε διεθνές επίπεδο δεν εφαρμόστηκε για τα μεγάλα συστή

ματα. Και εδώ οι νόμοι της προσφοράς και ζήτησης θέλουν την 

υπέροχη της IBM να καθορίζει μια "προφυλαγμένη αγορά" προς 

όφελος της εταιρείας, χωρίς να αγνοείται το μεγάλο σχετικό κό

στος της τεχνικής προόδου. 

Το κράτος επιχείρησε να εφαρμόσει μια παρόμοια πολιτική 

σ τ ο
 Μεξικό, χωρίς όμως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Ενας νόμος του 1973 απαγόρευε την πέραν του 45% συμ

μέτοχη του ξένου κεφαλαίου σε κάθε νέα επένδυση. Εξάλλου, ο 

τομέας των τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίστηκε τομέας προτεραιότη

τας για τα εθνικά μονοπώλια. Αλλά από το 1976 και ύστερα, 

προοδευτικά, π πολιτική προστασίας μετατράπηκε σε πολιτική 

"ανοικτών θυρών", παράλληλα με την αύξηση του εξωτερικού 

χρέους της χώρας και την προΰπαρξη ενός ισχυρού λόμπι Βορειο-

αμερικανών επενδυτών. Ηταν επόμενο λοιπόν το "Μεξικάνικο Πρό-
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γράμμα Πληροφορικης" να αναφέρει ως πρωταρχικό στόχο την 

υλοποίηση κοινών επενδύσεων, έστω και με μειοψηφική εθνική 

συμμέτοχη, ενώ εξασφάλισε την προστασία του απόλυτου ελέγχου 

των ηδη υπαρχόντων θυγατρικών ξένων εταιρειών από τις μητρικές 

τους. 

0 έλεγχος του ξένου κεφαλαίου στην Ινδία χρονολογείται 

από το 1973 με την ψήφιση της "Foreign Exchange Regulation 

Act" (FERA). Αυτή η πράξη υποχρέωνε τις πολυεθνικές να μετα

βιβάσουν το 60% του κεφαλαίου των Θυγατρικών τους σε εθνικούς 

φορείς. Αν και η IBM εγκατέλειψε τη χώρα, άλλες ξένες επιχει

ρήσεις αποδέχτηκαν αυτόν τον τρόπο συνεργασίας. 

Επιπλέον, το κράτος εισήγαγε ένα σύστημα προστασίας της 

σε "νηπιακή ηλικία" εγχώριας βιομηχανίας, περιορίζοντας τις 

εισαγωγές. Το 1975 απαγορεύθηκαν οι εισαγωγές Η/Υ που αντί-

στοιχοί τους παράγονταν στην Ινδία. Σε αντίθετη περίπτωση, 

επετράπη να εισάγονται και ύστερα από διαδοχικές αξιολογήσεις 

οι Η/Υ, τους οποίους οι εθνικές εταιρείες είχαν τη δυνα

τότητα να συντηρήσουν και να τους τροφοδοτήσουν με δικό τους 

λογισμικό. 

Η συνεργασία με τις ξένες επιχειρήσεις έγινε σήμερα 

περισσότερο ολοκληρωτική και επιλεκτική. Από το 1985 και μετά, 

επιτρέπεται στα ιδιωτικά κεφάλαια να δημιουργούν κοινές επι

χειρήσεις. Οι στόχοι αυτής της συνεργασίας είναι: (α) η επέ

κταση και η διαφοροποίηση της εγχώριας βιομηχανικής παράγωγης, 

(β) η αύξηση του ανταγωνισμού στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό 

τον περιορισμό των μονοπωλιακών πρακτικών των δημόσιων επι

χειρήσεων και την ανάλογη μείωση του κόστους παράγωγης και της 

τιμής των προϊόντων. Βι ι τρέπεται ακόμη και ο απόλυτος έλεγχος 

της επένδυσης από την ξένη εταιρεία όταν αυτή εισέρχεται στον 

37 



τομέα των "υψηλών τεχνολογιών". 

Σε αντίθεση με τα όσα κατά καιρούς γράφονται, στις χώρες 

της Απω Ανατολής εφαρμόστηκε αρχικά μια ιδιαίτερα αποφασιστική 

πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών και των ξένων επενδύσεων, 

που όμως εξελίχθηκε, όσον αφορά την απόκτηση τεχνολογιών, σε 

κυκλική διαδικασία έλξης-διοχέτευσης-ελέγχου-απελευθέρωσης των 

εισροών ξένων επενδύσεων. 

Στη Νότια Κορέα, κατά τη ΙΟετία του 1960, σκοπός των 

"Μέτρων προαγωγής των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων και ενί

σχυσης των δραστηριοτήτων των ξένων Θυγατρικών" ήταν η δημι

ουργία του καταλληλότερου επιχειρηματικού κλίματος, το οποίο 

Θα επέτρεπε τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα των επενδυό

μενων κεφαλαίων. Φορολογικά κίνητρα (βλέπε ελεύθερες από φό

ρους και δασμούς βιομηχανικές ζώνες), εργασιακά κίνητρα (βλέπε 

ανυπαρξία βασικού μισθού, απαγόρευση του συνδικαλισμού), παρα

γωγικά κίνητρα (βλέπε διάθεση για χρήση με χαμηλή μίσθωση της 

αντιστοιχούσας υποδομής). 

Στη ΙΟετία του 1970., δημιουργήθηκε ο "Γενικός Κώδικας 

για τις Αμεσες Ξένες Επενδύσεις" (1973) για τον έλεγχο του 

εισαχθέντος και εισαγόμενου ξένου κεφαλαίου. Προτεραιότητα δό

θηκε στις συμφωνίες licensing και στις μεικτές επιχειρήσεις 

των οποίων το κεφάλαιο έπρεπε να ελέγχεται από τις εθνικές 

εταιρείες. Στην αρχή, οι νέες ελεγχόμενες εταιρείες ήταν εκεί

νες των οποίων η παραγωγική διαδικασία ήταν εντατική σε εργα

σία και που ήταν στραμμένες προς την εγχώρια αγορά. 

Η πολιτική αυτή κάθε άλλο παρά στατική είναι. 0 ορισμός 

των τεχνολογιών - εντατικές σε εργασία ή σε κεφάλαιο - προσαρ

μόζεται κάθε φορά στη δυναμική του διεθνούς εμπορίου. Η άνοδος 

του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας επιτυγχάνεται με τη 
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σχεδιασμένη προσπάθεια ανάπτυξης της εγχώριας τεχνολογικής 

βόσης και γενικότερα ενίσχυσης του Εθνικού Επιστημονικού και 

Είργατο-Τεχνικού Δυναμικού (ΕΕΓΔ). Στον τομέα της μικροηλεκ

τρονικής αυτό μεταφράζεται από την πιο κάτω εξέλιξη της παρά

γωγης και των εξαγωγών. Στην αρχή: ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, 

μαγνητόφωνα. Δέκα χρόνια αργότερα: micros-H/Y, ολοκληρωμένα 

κυκλώματα VLSI και αργότερα πολύπλοκα συστήματα τηλεπικοινω

νιών η απλοί βιομηχανικοί αυτοματισμοί. 

Από το 1983 και μετέπειτα, όμως, η αύξηση του ρυθμού της 

τεχνολογικής προόδου και η εντατικοποίηση του διεθνούς εμπο

ρικού ανταγωνισμού (βλέπε προστατευτισμός στις αγορές των 

αναπτυγμένων χωρών) δείχνουν την ευαισθησία μιας τέτοιας 

πολιτικής. Ενας ολοένα αυξανόμενος αριθμός βιομηχανικών κλάδων 

προσφέρεται για την πραγματοποίηση μη ελεγχόμενων ξένων επεν

δύσεων. Στη Νότια Κορέα, το κατώτερο επιτρεπόμενο ποσό ξένων 

επενδύσεων μειώθηκε από 500.000 δολάρια σε 100.000 δολάρια. 

Αυτό υπογραμμίζει τη διολίσθηση της κρατικής πολιτικής προς 

την αναζήτηση ξένων επενδυτών χωρίς μια προηγούμενη ποιοτική 

αξιολόγηση (τεχνολογικό επίπεδο) της σπουδαιότητας τους. 

Β. Πολιτική ενίσχυσης των εθνικών τεχνολογικών ικανοτήτων και 

μετοκρορά-αναπτυξη τεχνολογιών 

Οι "τριπλές συμμαχίες" πραγματοποιούνται και διευρύ

νονται, όταν η αρχική συνεργασία γίνεται κίνητρο απόκτησης και 

αφομοίωσης ενός ευρύτερου φάσματος ξένων τεχνολογιών - κάτι 

που στηρίζει την προσπάθεια για την ανάπτυξη των εθνικών παρα

γωγικών και ιδιαίτερα τεχνολογικών ικανοτήτων. 

Η συσσωρευτική διαδικασία εισχώρησης από το εξωτερικό 
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στις υπό εκβιομηχάνιση χώρες της τεχνικής προόδου και π 

εσωτερική διάδοση της οφείλεται στη συνεχή προαγωγή των επι-

στημονικοτεχνικών μηχανισμών των χωρών αυτών για την απορ-

ρόφηση-εφαρμογη-^Γίροσσρμογη-ανάτ^ "νέας" τεχνογνωσίας και 

τεχνολογίας. 

0 όρος Εθνικό Επιστημονικό και Εργατο-Τεχνικό Δυναμικό 

(ΕΕΕΤΔ) 8α χρησιμοποιηθεί εδώ για να δείξουμε την αναγκαιότητα 

της δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής σε Ερευνα και Ανάπτυξη 

(Ε-A) και την επακόλουθη κινητοποίηση της μέσα στα πλαίσια των 

διεθνών συνεργασιών. Κατά το δεύτερο στάδιο, το ΕΕΕΓΔ θα ανα

παράγει την ξένη τεχνολογία προσθέτοντας και τις ανάλογες με 

την αγορά προορισμού ιδιαιτερότητες, τροποποιήσεις (προσαρ

μογή) . Δίδεται έτσι το έναυσμα της διαδικασίας καινοτομιών που 

στο κέντρο της είναι η ανάπτυξη της εθνικής βιομηχανίας πληρο

φορικής. 

Σε μια "later comer" χώρα, η παραπάνω διαδικασία χαρα

κτηρίζεται από τον άμεσο κρατικό παρεμβατισμό. Το κράτος στη

ρίζει και προσανατολίζει την εγχώρια Ε-A, τη χρηματοδοτεί, την 

οργανώνει, την πραγματοποιεί προς όφελος των εθνικών επιχει

ρήσεων. 

α. Φορείς χρηματοδότησης και οργάνωσης της Ε-Α: 0 ρόλος του 

κράτους 

Από την εξέταση των παραπάνω περιπτώσεων προκύπτει ότι η 

ανάπτυξη των εθνικών παραγωγικών ικανοτήτων πραγματοποιείται 

εκ των άνω προς τα κάτω, μετά από κρατική πρωτοβουλία, αλλά με 

την προϋπόθεση ύπαρξης ενδιαφέροντος από τα ιδιωτικά κεφάλαια. 

Κατόπιν ορίζεται η πολιτική ανάπτυξης του τεχνολογικού και 
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βιομηχανικού δυναμικού, καθώς και η πολιτική ελέγχου της εκ

πλήρωσης των στόχων. Μια τέτοιου είδους διαδικασία καθιστά 

αναγκαία τη δημιουργία κρατικών οργάνων και θεσμών. 

Στη Βραζιλία, η κατασκευή του πρώτου εθνικού Η/Υ οφεί

λεται στη συμφωνία του 1971 μεταξύ της Εταιρείας Ναυτιλιακών 

Ε£>γων και της Τράπεζας Οικονομικής Ανάπτυξης (BNDE) (βλέπε 

πρόγραμμα Funtec III, κόστους 2 εκατ. δολαρίων). 

Κατά τρόπο συσσωρευτικό, τα ηδη υπάρχοντα κέντρα και 

τομείς τεχνολογικής έρευνας ίδρυσαν κλάδους μικροηλεκτρονικής 

και νέα κέντρα δημιουργήθηκαν για την εκπλήρωση του παραπάνω 

προγράμματος. 

0 σχεδιασμός του mini G-10 πραγματοποιήθηκε από τα Πανε

πιστήμια USP (Σάο Πάολο) και PUC του Ρίο. Το λογισμικό ανα

πτύχθηκε από την Υπηρεσία Επεξεργασίας Δεδομένων (SEPRO) και 

το τερματικό από το Πανεπιστήμιο UFRJ (Ρίο), ενώ η όλη επιστη-

μονικοτεχνολογική υποστήριξη ανατέθηκε στα Ερευνητικά Κέντρα 

(φυσικής, μαθηματικών, πληροφοριών, διαστημικής) του Εθνικού 

Συμβουλίου Ερευνας (CNPq). 

Επίσης, η Ειδική Γραμματεία Πληροφορικής (1972) έχει την 

ευθύνη υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα ανά

πτυξης της βιομηχανίας στον τομέα αυτόν, καθώς και ελέγχου του 

ξένου επενδυτικού κεφαλαίου και των εισαγωγών. 

Οι παραγωγικές δομές αναπτύχθηκαν επίσης μετά από ανοι

κτή κρατική παρέμβαση. Το 1972 ιδρύθηκε η εταιρεία Holding 

Digibres και το 1974 ο "εθνικός πρωταθλητής πληροφορικής" 

Cobra. 

Οι γειτονικές χώρες (Μεξικό, Αργεντινή) ακολούθησαν 

παρόμοια πολιτική. 

Στην Ινδία επίσης ο κρατικός παρεμβατισμός έχει πίσω του 
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πλούσια ιστορία. Η κρατική Επιτροπή Ηλεκτρονικής συστήθηκε το 

1971 με σκοπό τη δημιουργία μιας αυτόνομης εθνικής βιομηχανίας 

μικροηλεκτρονικής. Απαραίτητη για την εθνική ασφάλεια και για 

την αναδιάρθρωση των παραγωγικών της μηχανισμών, η Ινδία έπρε

πε να ελέγξει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει το ταχύτερο δυνα

τόν ένα σύνολο τεχνολογιών πληροφόρησης. 

Ετσι το κράτος ίδρυσε μια σειρά περιφερειακά κέντρα 

έρευνας, ενώ τα μεγάλα συστήματα πληροφορικής αποφασίστηκε να 

αναπτυχθούν από τα ικανού μεγέθους εθνικά επιστημονικά ινστι

τούτα (όπως το Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Λογισμικού και 

Πληροφορικών Τεχνικών ή το Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής). 

Το ΚΚΚΓΛ κινητοποιείται κάτω από την επίβλεψη της Εθνι

κής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Επιτροπής (προγραμματισμός) 

και της Γραμματείας Επιστήμης και Τεχνολογίας (αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας). 

Η παρέμβαση του κράτους είναι εξίσου ουσιώδης και πρω

ταρχικής σημασίας στις δυναμικές χώρες της Απω Ανατολής. 

Κατά τη ΙΟετία του 1960, στη Νότια Κορέα, έχουμε τη 

δημιουργία του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας και του 

Ιδρύματος Επιστήμης και Τεχνολογίας. Για τη μικροηλεκτρονική, 

ειδικότερα, οι σχετικές με την οργανωμένη ανάπτυξη της απο

φάσεις πάρθηκαν πολύ αργότερα από ό,τι στις μεγάλες χώρες της 

Λατινικής Αμερικής και στην Ινδία. Αυτό εξηγείται από το γεγο

νός ότι η νοτιοκορεατικη πληροφορική κλήθηκε να παίξει ένα 

ρόλο διαφορετικό. Ενώ οι εθνικές πολιτικές ανάγκες ήταν η 

κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της βιομηχανίας Η/Υ στην Ινδία η 

στη Βραζιλία, το εξωτερικό εμπόριο ήταν αυτό που καθόρισε το 

χρόνο εισόδου στην αγορά Η/Υ και το ποιόν των αποφάσεων των 

κρατών της Νότιας Κορέας η της Ταϊβάν. 
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Για τις τελευταίες χάρες, τα σχετικά μικρού κόστους 

προϊόντα πληροφορική (μικροεπεξεργαστές, micros-H/Ύ, περι

φερειακά κ.λπ.) έπρεπε να υποκαταστήσουν τις εξαγωγές ενδυ

μάτων, ηλεκτρονικών, ακόμη και αυτοκίνητων και μηχανών, τα 

οποία άρχισαν να χάνουν την ανταγωνιστικότητα τους με την 

είσοδο στην παγκόσμια αγορά φθηνότερων ανάλογων προϊόντων από 

τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία, την Ταϋλάνδη ή την Ινδονησία. 

Το κορεατικό Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας ιδρύ

θηκε το 1971 με σκοπό τη δημιουργία των καταλληλότερων επιστη-

μονικοτεχνικών βάσεων στην Ε-A ημιαγωγών. 

Στην Ταϊβάν, οι επιστημονικές και τεχνολογικές δραστη

ριότητες καθορίζονται, ελέγχονται, οργανώνονται από το Εθνικό 

Επιστημονικό Συμβούλιο. 

Αυτό, μέσω του προγραμματισμού, προσανατολίζει τις εργα

σίες του Οργανισμού Ερευνας στην Ηλεκτρονική. 

Οι περιπτώσεις των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών που όμως 

κάνουν αισθητή την παρουσία τους στον τομέα της πληροφορικής 

δείχνουν πως: 

- η ανάπτυξη οργανωμένων τεχνολογικών δραστηριοτήτων 

γίνεται εφικτή χάρη στην άμεση και ενεργητική παρέμβαση του 

κράτους, 

- το κράτος ίδρυσε εξαρχής και εξόπλισε οργανισμούς και 

κέντρα Ε-A πριν ακόμη δημιουργήσει η/και ενισχύσει τις εγχώ

ριες επιχειρήσεις. 

β. Κίράτος και "ιδιωτικοποίηση" των τεχνολογικών και 

ερευνητικών δρασττριοτητων 

Το κράτος στις υπό ταχεία εκβιομηχάνιση χώρες ήταν και 
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είναι τι πρώτιστη και ουσιαστικότερη κινητήρια δύναμη του 

ΕΕΕΓΓΔ. Και αυτό γιατί το κράτος έχει τόσο την αμεσότερη όσο 

και τη μεγαλύτερη συμμέτοχη στην τραγματοποίηση της Ε-A στην 

πληροφορική: το μεγαλύτερο ποσοστό Ε-A χρηματοδοτείται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό, ενώ στα δημόσια κέντρα έρευνας εργάζο

νται οι περισσότεροι επιστήμονες υψηλής στάθμης. 

Στο Μεξικό, για παράδειγμα, 78% των επιστημόνων εργά

ζονται στα κρατικά κέντρα έρευνας. Στη Βραζιλία, η FUNTEC 

είναι ο κύριος χρηματοδότης των 12 μεγαλύτερων κέντρων Ε-A της 

πληροφορικής τα οποία απασχολούν περί τους 300 επιστήμονες και 

τεχνικούς. Τα κέντρα αυτά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστη

ριοτήτων, όπως είναι οι τεχνολογίες των ημιαγωγών, των βιομη

χανικών αυτοματισμών, των οπτικών ινών, των μικροεπεξεργαστών, 

των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των minis-H/Y, των περιφερειακών 

και του λογισμικού. 

Στην Ινδία, τα μεγάλα εθνικά κέντρα απορροφούν ολόκληρο 

το ποσό, που το κράτος αφιερώνει στη βασική έρευνα, ενώ ένα 

μεγάλο μέρος των κονδυλίων της τεχνολογικής έρευνας κατευθύ

νεται προς τις μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις που ελέγχονται από 

τό κράτος. Πρέπει να τονιστεί πως η πληροφορική, οι τηλεπι

κοινωνίες, οι επιστήμες του διαστήματος απορροφούν στη χώρα 

αυτή το τέταρτο της κρατικής χρηματοδότησης σε Ε-A (ή 60 εκατ. 

δολάρια στα μέσα της ΙΟετίας του 1980). 

Στις χώρες της Απω Ανατολής (Ταϊβάν, Νότια Κορέα, Σιγκα

πούρη) , έστω και αν η συμμέτοχη του κράτους στην Ε-A μειώθηκε 

αναλογικά σε σχέση με αυτήν των ιδιωτικών φορέων, το βάρος της 

παραμένει το ίδιο σπουδαίο, αφού τόσο η χρηματοδότηση όσο και 

οι εργασίες των επιστημόνων προσανατολίζονται προς τη βασική 

και εφαρμοσμένη έρευνα. Αντίθετα, η Ε-A των επιχειρήσεων 
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οδεύει προς τις τεχνολογικές έρευνες και εφαρμογές. 

Η ερευνητική δραστηριότητα των κρατικών φορέων, συν

δυασμένη με την παρέμβαση τους στο επίπεδο οργάνωσης, στηρίζει 

την τεχνολογική και παραγωγική δραστηριότητα των εγχώριων επι

χειρήσεων. Το κράτος δημιουργεί την αναγκαία υποδομή για τη 

διοχέτευση των αποτελεσμάτων της Ε-Α, την οποία και πραγμα

τοποιεί, προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες στη συνέχεια ανα

πτύσσουν τις δικές τους δομές τεχνολογικής έρευνας. Το 

φαινόμενο αυτό βρίσκεται στην καρδιά της "ιδιωτικοποίησης του 

ΕΕΕΤΔ". 

Η συνεπαγόμενη συνεργασία κράτους-επιχειρήσεων στην Ε-Α 

υλοποιείται μέσω δύο διαδικασιών: 

α. Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τα κρατικά 

κέντρα ερευνών προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες αφομοιώνοντας 

τες, καινοτομούν. 

β. Κοινά προγράμματα Ε-A. Παραδείγματα: Τα ειδικά κλαδικά 

τεχνολογικά ινστιτούτα, όπως και το διακλαδικό Επιστημονικό 

και Τεχνολογικό Ινστιτούτο στη Νότια Κορέα, γίνονται η "πόρτα" 

από όπου εισέρχονται στη χώρα οι ξένες τεχνολογίες. Την 

τεχνολογική έρευνα (πρςσαρμογη-αναπαραγωγη των ξένων τεχνολο

γιών) αναλαμβάνουν οι τέσσερις πολύ γνωστοί όμιλοι εταιρειών 

(Hyundai, Daewoo, Samsung, Gold Star). Αυτοί επενδύουν σε Ε-A 

στη μικροηλεκτρονική το 50% του συνόλου των επενδύσεων σε Ε-Α 

που πραγματοποιείται από τη βιομηχανία (περί τα 500 εκατ. 

δολάρια). 

Το ίδιο συμβαίνει στην Ταϊβάν, όπου ο "εθνικός πρωτα

θλητής" των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (United Microelectronics) 

ανέπτυξε την τεχνολογική και παραγωγική του βάση χάρη στα 

κεφάλαια και το υψηλής στάθμης προσωπικό που του προμήθευσε ο 

45 



κρατικός Οργανισμός Είρευνας και Υπηρεσιών. Ακολουθώντας την 

αντίθετη πορεία από τη Νότια Κορέα, οι εταιρείες της Ταϊβάν 

στράφηκαν προς την extra muros Ε-A. Αναθέτουν και χρημα

τοδοτούν εργασίες στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών Ερευνών και 

επικαρπούνται στη συνέχεια τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών. 

Κατ* αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκαν και παρήχθησαν σε σειρές 

ολοκληρωμένα κυκλώματα, micros 32 bits η βιομηχανικοί αυτομα

τισμοί ελέγχου και παράγωγης. 

Η διαδικασία είναι η ίδια στη Βραζιλία και στην Ινδία. 0 

πρώτος Η/Υ της Βραζιλίας σχεδιόστηκε και αναπτύχθηκε από τρία 

πανεπιστήμια και παρήχθη από την Cobra. Ακόμη, όλες οι άλλες 

εγχώριες επιχειρήσεις πληροφορικής (Embracomp, Digitel, TTL) 

συνεργάζονται με τους ακαδημαϊκούς φορείς. Στις τηλεπικοι

νωνίες, η Telebras χρηματοδοτεί 6 πανεπιστημιακά κέντρα έρευ

νας, όπως αυτό του Πανεπιστημίου της Campinas το οποίο λει

τουργεί μόνον από τις αναθέσεις έργων της Telebras. 

Επίσης, η Τράπεζα Βιομηχανικών Επενδύσεων συμμετέχει στο 

κεφάλαιο μερικών εταιρειών μικροηλεκτρονικής που θεωρούνται 

στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία αυτή. 

Αποτέλεσμα: στηριζόμενες στις παραπάνω μορφές κρατικής 

βοήθειας, οι εθνικές επιχειρήσεις επενδύουν για Ε-A μεγάλο 

μέρος των συνολικών επενδύσεων τους ή 11% του συνολικού τους 

τζίρου (ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόνον 8% για το σύνολο 

των επιχειρήσεων των ΗΠΑ). 

Στην Ινδία, τα εθνικά μονοπώλια μικροηλεκτρονικής κατά

φεραν να στρέψουν τις δραστηριότητες των εθνικών κέντρων Ε-Α 

προς την επίλυση των ειδικών τεχνολογικών προβλημάτων της βιο

μηχανίας Η/Υ και στοιχείων. 

Τα πρώτα πρότυπα Η/Υ που παρήγαγε η ECIL αναπτύχθηκαν 
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από το Κέντρο Ατομικών Ερευνών Bhabha της Βομβάης. Το τεχνο

λογικό δυναμικό του Συγκροτήματος Ημ ι αγωγών κατασκευάστηκε 

εξολοκλήρου από τα κρατικά Συμβούλια Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

και Ραντάρ. Το πρόγραμμα INSAT (κατασκευή δορυφόρων) ανα

πτύχθηκε χάρη στις στενές σχέσεις πανεπιστημίων - κρατικών 

ιδρυμάτων έρευνας (διάστημα, μικροηλεκτρονική, πληροφορική) -

επιχειρήσεων (BCEL, BHEL, ITI κ.λπ.). 

Συμπερασματικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: 

α. 0 ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη και ενίσχυση του 

ΕΕΕΓΔ δεν είναι μόνον ο παραδοσιακά αναγνωρισμένος, δηλαδή για 

τη δημιουργία της υποδομής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. 

Παράλληλα, το κράτος γίνεται ο κυριότερος προαγωγός της Ε-Α 

(ιδιαίτερα στις υψηλές τεχνολογίες), επενδύοντας στις δρα

στηριότητες αυτές, αλλά και κινητοποιώντας τον κύριο όγκο των 

ερευνητών μέσα στα κέντρα έρευνας - πανεπιστημιακά n μη - τα 

οποία ελέγχει. 

Η επιστημονική και τεχνολογική πολιτική ορίζεται βέβαια 

από ειδικό υπουργείο η γραμματεία, αλλά, επιπλέον, στο επίπεδο 

της πραγματοποίησης καθοριστικό ρόλο παίζει ένας επίσης 

κεντρικός ερευνητικός οργανισμός. 

β. Τα αποτελέσματα της έρευνας των κρατικών θεσμών 

διοχετεύονται στις επιχειρήσεις ("ιδιωτικοποίηση του ΕΕΕΓΔ"), 

οι οποίες μετά από ένα ορισμένο διάστημα αναλαμβάνουν με τα 

ίδια τους τα μέσα την τεχνολογική ανάπτυξη, για να ενισχύσουν 

κατόπιν τις ικανότητες τους στην τεχνολογική έρευνα. 

Οι ανοικτές στο διεθνές εμπόριο οικονομίες της Απω 

Ανατολής κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τα εμπόδια εισόδου στη 

βιομηχανία πληροφορικής, ακολουθώντας τα επόμενα στάδια 
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βιομηχανική πολιτικής: 

1. Αναζήτηση και ανεύρεση μεγάλων διεθνικών εταιρειών 

για ανάληψη υπεργολαβιών. 

2. Συμφωνίες licenses με προοδευτική άνοδο του ποσοστού 

της εγχώριας προστιθέμενες αξίας. 

3. Παράγωγη απομιμήσεων Η/Υ και περιφερειακών οργάνων 

των πλέον τεχνολογικά κοινότυπων. 

4. Ανάπτυξη και παράγωγη προϊόντων-στοιχείων O.E.Μ. 

(Origina 1-Equipment-Manufacturer, δηλαδή ανάληψη υπεργολαβιών 

υψηλής στάθμης με την εξειδικευμένη παράγωγη, μετά από συμφω

νία με μια μεγάλη ξένη εταιρεία, μερών του τελικού προϊόντος 

για χάρη της ξένης εταιρείας). 

5. Σχεδιασμός και παράγωγη τεχνολογιών από την ίδια την 

εταιρεία χάρη στην αποκτημένη και αφομοιωμένη ξένη τεχνογνωσία 

(βλέπε διαδικασία του learning by doing). 

Η αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας προϊόντων πληροφο

ρικής έγινε το κίνητρο ενδυνάμωσης του ΕΕΕΓΔ στο χώρο αυτόν, 

με αποτέλεσμα: (i) τη σταδιακή υποκατάσταση μεγάλου μέρους των 

εισαγόμενων τεχνολογιών και συναφών επενδυτικών κεφαλαίων, 

(ii) την ανάπτυξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας 

προς την κατεύθυνση χρησιμοποίησης υψηλότερης στάθμης εξειδι

κευμένου προσωπικού (δυναμικό πλεονέκτημα), (iii) την παρα-

γωνη-εφαρμογη-εξαγωγη πολυπλοκότερων τεχνολογικά προϊόντων 

μικροηλεκτρονικής. 

γ. Η συνεργασία μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων υλο

ποιείται μέσα από τα κοινά προγράμματα, τα οποία αναπτύσσονται 

από το κράτος και είναι κατά κανόνα "μεγάλα εθνικά προγράμματα 

στρατηγικής σημασίας". 

Η τριπλή συμμαχία κράτους, εθνικών και ξένων εταιρειών 
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παίρνει την πλέον ολοκληρωτική μορφή της μέσα στις τεχνοπόλεις 

και τα επιστημονικά πάρκα
0
. 

Μια "τεχνόπολις" είναι ένας γεωγραφικά ορισμένος χώρος ο 

οποίος συγκεντρώνει γύρω από ένα ή περισσότερα πανεπιστήμια 

και τα μηχανολογικά, τεχνολογικά ή καθαρά επιστημονικά κέντρα 

ερευνάς τους, καθώς και κρατικά ή ιδιωτικά αυτόνομα ινστιτούτα 

έρευνας και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις 

αυτές είναι δύο ειδών: Πρώτον, μεγάλες εταιρείες των οποίων οι 

τομείς Ε-A συνεργάζονται με τα παραπάνω κέντρα για την 

ανάπτυξη προτύπων, δεύτερον, ένα πλήθος καινοτόμων μικρομε

σαίων επιχειρήσεων οι οποίες δημιουργούνται συχνά από τους 

επιστημονικούς ερευνητές και αναλαμβάνουν κυρίως υπεργολαβίες 

υψηλής στάθμης (σύλληψπ-σχεδιασμός μερών ενός τελικού 

προϊόντος το οποίο το εκμεταλλεύεται εμπορικά μια μεγαλύτερη 

επιχείρηση). 

Γύρω από το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης εγκαταστάθηκαν 

το Εθνικό Συμβούλιο Πληροφορικής, μικροί επιχειρηματίες και 

γνωστές ιαπωνικές ή βορειοαμερικανικές εταιρείες (NEC, Prime, 

Sperry). 

Οι εργασίες των 300 ερευνητών του πανεπιστημίου μετα-

8. Τα κυριότερα τεχνικο-οικονομικά στοιχεία της σύστασης και 

ανάπτυξης μιας "τεχνοπόλεως" δίδονται από τους S. Boutiliier 

και M. Dieni (1985), οι οποίοι αναλύουν τις εμπειρίες των ΗΠΑ, 

Γαλλίας και Ιταλίας στον τομέα αυτόν, όπως και από τους CS.Ρ. 

Konck, P.R. Quintes, R.B. Porter και D.J. Storey (1988). Για 

τις υπό ανάπτυξη χώρες, βλέπε D. Uzunidis (1987), Δ.Ουζουνίδης 

και Σ. Μπουτιλιέ (9/1988) και Α. Tanzer (21/7/1983). 
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τρέπονται σε καινοτομία μέσα από αυτή την τρισδιάστατη σχέση. 

Η τεχνόπολις της Hsinchu της Ταϊβάν συγκεντρώνει δύο πανε

πιστήμια, το Κέντρο Ερευνας στις Βιομηχανικές Τεχνολογίες και 

50 επιχειρήσεις μικροηλεκτρονικής. Πλάι στις εταιρείες ΠΤ, 

Wang ή IBM αναπτύσσονται μικρές επιχειρήσεις, κυρίως από επι

στήμονες της χώρας, οι οποίοι, αφού εργάστηκαν στις ΗΠΑ, επι

στρέφουν στην Ταϊβάν, επωφελούμενοι των φορολογικών πλεονε

κτημάτων που τους προσφέρει το κράτος. 

Πράγματι, n Hsinchu όπως και η Taedock της Νότιας Κορέας 

μπορούν να συγκριθούν με τις "ζώνες ελεύθερου εμπορίου". Η 

διαφορά τους έγκειται στο ότι τα επιστημονικοτεχνολογικά πάρκα 

απασχολούν ένα πολύ εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στο 

ότι τα κεφάλαια επενδύονται στους τομείς που προωθούνται για 

τη βελτίωση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας και όχι 

για να εκμεταλλευθούν το ήδη υπάρχον. Στην Ινδία, η περιοχή 

της Μπανγκαλόρ έχει να επιδείξει τα κέντρα Ε-A του Συμβουλίου 

Ηλεκτρονικής και τους βιομηχανικούς ομίλους ΤΆΤΆ, ECIL, Συντή

ρησης Συστημάτων Πληροφορικής και μικρές επιχειρήσεις εξει

δικευμένες στους εκλαϊκευμένους Η/Υ, το λογισμικό, τη συναρ

μολόγηση και τα περιφερειακά συστήματα. Το 30^-35% της ινδικής 

μικροηλεκτρονικής προέρχεται από την περιοχή αυτήν, η οποία 

συγκεντρώνει 30 ικανού μεγέθους κέντρα βασικής, εφαρμοσμένης 

και τεχνολογικής έρευνας. Το τεχνο-βιομηχανικό σύμπλεγμα της 

Βραζιλίας αναπτύχθηκε γύρω από το Πανεπιστήμιο της Καμπίνας 

και την εταιρεία Telebras. 

Μια άλλη μορφή πρωταρχικής σημασίας συνεργασιών είναι η 

διαχείριση και διάδοση της τεχνολογικής πληροφορίας προς τις 

επιχειρήσεις. Το κράτος παρεμβαίνει άμεσα μέσω του "Εθνικού 

Συστήματος Επιστημονικών και Τεχνικών Πληροφοριών" της Ινδίας, 
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του "Κέντρου Επιστημονικής και Τεχνικής Πληροφορίας" της Νό

τιας Κορέας, του "Ινστιτούτου Επιστημονικές και Τεχνικής 

Πληροφορίας" της Βραζιλίας η του "Ινστιτούτου Πληροφορίας και 

Εγγράφων για τη Βιομηχανία" του Μεξικού, για τη συλλογή της 

ελεύθερης (περιοδικά, βιβλία, εκθέσεις) και δεσμευμένης 

(διπλώματα ευρεσιτεχνιών) πληροφορίας. Ιδρύουν βιβλιοθήκες και 

τράπεζες δεδομένων και διαδίδουν την τεχνογνωσία μέσω ιδίων 

μέσων (δημοσιεύσεις) ή μέσω της ανάπτυξης δικτύων Η/Υ με κέ

ντρα Ε-A και επιχειρήσεις. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡ8ΙΌΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Ποια είναι τα κοινά σημεία και ποιες οι διαφορές μεταξύ 

των εμπειριών μεταφοράς και ανάπτυξης των τεχνολογιών πληρο

φόρησης στις πλέον δυναμικές υπό εκβιομηχάνιση χώρες; 

1. Τόσο στην Ινδία, στη Βραζιλία, στο Μεξικό, όσο και 

στην Ταϊβάν ή στη Νότια Κορέα, ο τομέας αυτός κυριαρχείται από 

επιχειρήσεις οι οποίες είτε είναι είτε τείνουν να γίνουν ενός 

τέτοιου μεγέθους ώστε να αριστοποιούν τις οικονομίες κλίμακας 

στην εθνική και διεθνή αγορά. Οι εταιρείες αυτές είναι είτε 

διαφοροποιημένες και στο χώρο τους, αλλά και διατομεακά, όπως 

στη Νότια Κορέα, είτε τείνουν να καταλάβουν όλο το φάσμα των 

δρασττριοτητων στη μικροηλεκτρονική και στις οποίες έχουν 

πρόσβαση (λιγότεροι φραγμοί εισόδου). Ακόμη, οι εταιρείες 

αυτές μπορούν να είναι είτε κρατικές είτε ιδιωτικές. 

2. Και αν ακόμη είναι ιδιωτικοί, οι εθνικοί πρωταθλητές 

στηρίζονται άμεσα από το κράτος. Στη Βραζιλία και στην Ινδία, 

οι επιχειρήσεις αυτές ανδρώνονται χάρη στις κρατικές επιχο

ρηγήσεις και χρηματοδότηση. Στη Νότια Κορέα και στην Ταϊβάν n 

παρέμβαση είναι έμμεση. Το κράτος ελέγχει το πιστωτικό σύστημα 

για να προσανατολίζει και να διανέμει την εθνική αποταμίευση 

και τον εξωτερικό δανεισμό μεταξύ των ιδιωτικών φορέων, ενώ 

ασκεί έλεγχο στην χρησιμοποίηση τους, με σκοπό την ανάπτυξη 

και την ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής υποδομής 

στο χώρο της πληροφορικής προς όφελος των μεγάλων εταιρειών. 

3. Η διαδικασία καθετοποίησης και οριζοντιοποίησης της 
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ανάπτυξης των τεχνολογιών πλτροφόρησης ισχύει για κάθε εξετα

ζόμενη εμπειρία. Η πολιτική δημιουργίας μιας εθνικής βιομη

χανίας πληροφορικής συνδυάζει μια προσπάθεια ελέγχου - τεχνι

κού και οικονομικού - 6σο δυνατόν περισσότερων τεχνολογικών 

εισροών (βλέπε λογισμικό συστημάτων και ολοκληρωμένα κυκλώ

ματα) με μια πολιτική ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών για 

τις οποίες η πληροφορική είναι η βασική εισρέουσα τεχνολογία 

(βλέπε βιομηχανικός αυτοματισμός, τηλεπικοινωνίες, διόπτημα, 

οπλικά συστήματα κ.λπ.). 

Η εμβάθυνση της παραγωγικής διαδικασίας και η σύγκλιση 

των τεχνολογιών επιχειρείται με τη δημιουργία "εθνικών πρωτα

θλητών" σε κάθε επιμέρους βιομηχανία. 

Ακόμη, παρατηρούμε πως το μέγεθος και ο βαθμός εξω

στρέφειας της οικονομίας δεν είναι οι πλέον καθοριστικοί 

παράγοντες της καθετοποίησης-οριζοντιοποίησης: είτε για λόγους 

ικανοποίησης της εγχώριας αγοράς (Βραζιλία, Ινδία) είτε για 

λόγους ενίσχυσης της εξαγωγικής ικανότητας της χώρας (Απω Ανα

τολή) , η παραπάνω διαδικασία καθίσταται αναγκαία για την 

ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς πάνω στην οποία στηρίζεται αρχικά 

η προσπάθεια προώθησης της εθνικής επένδυσης στην παραγωγή, 

την απόκτηση τεχνολογιών και την Ε-Α. 

Η δημιουργία όμως ικανού μεγέθους παραγωγικών δομών 

(βλέπε θεωρίες των οικονομιών κλίμακας, της διαφοροποίησης και 

της ανταγωνιστικότητας), όπως και τα πολλαπλασιαστικά φαινό

μενα που καταλήγουν στην ενίσχυση των διακλαδικών, διατομεακών 

και διαεπιχειρησιακών σχέσεων με βάση τον Η/Υ εξαρτώνται άμεσα 

από την κρατική πολιτική εμπορικού και βιομηχανικού προστατευ

τισμού και από τη στενότητα των σχέσεων κράτους-επ ι χει ρήσεων. 

4. Επομένως, γύρω από τους βιομηχανικούς και τεχνολο-
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γικούς πυρήνες δημιουργούνται μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, 

είτε με τη βοήθεια του κράτους μέσω των οργανισμών παροχής 

κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital) 

είτε από την ιδιωτική πρωτοβουλία που επωφελείται από τα φορο

λογικά πλεονεκτήματα που της παρέχει το κράτος. Οι επιχειρή

σεις αυτές δημιουργούνται από επαναπατρισθέντες επιστήμονες 

και καθίστανται έτσι αγωγός μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνο

λογίας υψηλής στάθμης. Παράδειγμα, ο θεσμός των επιστημονικών 

πάρκων, που διευκολύνει την ανάπτυξη των "τριπλών συμμαχιών" 

(κράτους - μεγάλων εθνικών και ξένων επιχειρήσεων και μικρών 

καινοτόμων - ερευνητικών και τεχνολογικών ινστιτούτων και 

πανεπιστημίων). 

5. Από την πλευρά πηγών τεχνολογίας, η πρακτική licens

ing είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος απόκτησης της ξένης 

τεχνολογίας. Οι συμφωνίες αυτές δεν περιορίζονται σε μια απλή 

εμπορική πράξη, αλλά δίνουν το έναυσμα και επιβεβαιώνουν τη 

μακροπρόθεσμη συνεργασία που υλοποιείται μέσω μιας συνεχούς 

ροής, προς τις χώρες-αποδέκτες, παραγωγικών γνώσεων και άμεσων 

επενδύσεων. 

Η διαπραγματευτική ικανότητα των φορέων της χώρας -

αποδέκτη θα είναι τόσο ισχυρότερη όσο ισχυρότερο είναι το ΕΕΓΓΔ 

της και η συμμέτοχη του στη συνεργασία. 

6. Σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν, το κράτος παίζει 

πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία και ανάπτυξη της επιστημονικο-

τεχνολογικης υποδομής της χώρας. Παρεμβαίνει ως θεσμοθέτης και 

ρυθμιστής των ικανοτήτων σε Ε-A, όπως επίσης και ως επιχει

ρηματίας και αγοραστής των τεχνολογιών αυτών. Μετά από μια 

περίοδο υποκατάστασης των εισαγωγών προϊόντων και επενδυτικών 

κεφαλαίων, οι όμιλοι επιχειρήσεων αναλαμβάνουν την τεχνολογική 
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έρευνα, εισάγοντας στην εθνική αγορά τα προϊόντα, για να 

στραφούν κατόπιν σε πολυπλοκότερα προϊόντα, προοριζόμενα είτε 

για τπν εγχώρια αγορά είτε για τις διεθνείς αγορές. 

Ξαναβρίσκουμε έτσι τπ διαδικασία καθετοποίησης-οριζο-

ντιοποίιησπς, π οποία πραγματοποιείται στις μεγάλες εσωστρεφείς 

οικονομίες (Ινδία, Βραζιλία) για την ικανοποίηση των παραγω

γικών αναγκών της χώρας, ενώ στις εξωστρεφείς οικονομίες της 

Απω Ανατολής για την εξασφάλιση ενός δυναμικού συγκριτικού 

πλεονεκτήματος
ν
. 

9. Τα συμπεράσματα αυτά επαληθεύουν τις εκτιμήσεις του Ch. 

Cooper (1980) περί αναγκαιότητας της "προστασίας των εγχώριων 

παραγωγικών δομών με ταυτόχρονη ανάπτυξη της εθνικής 

τεχνολογικής βάσης", καθώς και τη σπουδαιότητα της "συνεχούς 

τεχνολογικής προσπάθειας" του R. Kaplinsky (10/1984) για την 

παραμονή της χώρας "στο παιχνίδι της παγκόσμιας οικονομίας" σε 

μια εποχή έντονου και εντεινόμενου ανταγωνισμού. 
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II. ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΙΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η διαδικασία εισαγωγή και ευρείας διάδοσης των τεχνο

λογιών πληροφόρησης στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στο πρώτο της 

στάδιο. Μετά την ένταξη της χώρας μας στην ΒΟΚ και τις, κατά 

συνέπεια, ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχτηκαν οι παρα

γωγικοί και χρηματοδοτικοί της μηχανισμοί, όπως επίσης και το 

σύστημα υπηρεσιών, αυξήθηκε κατακόρυφα η κοινωνική ζήτηση για 

Η/Υ, προγράμματα, εξαρτήματα, τηλεπικοινωνιακό υλικό, ακόμη 

και για βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Αυτό αποτέλεσε την αιτία 

όχι μόνο της δίχως προηγούμενο αύξησης των εισαγωγών στον 

τομέα αυτόν, αλλά και, προσφέροντας ουσιώδεις πιθανότητες 

κερδών, της διοχέτευσης ενός μέρους - μικρού είναι η αλήθεια -

των εθνικών επενδύσεων προς την παράγωγη τεχνολογιών πληροφό

ρησης. 

Η διαδικασία παράγωγης τέτοιων προϊόντων είναι ένα τρισ

διάστατο πλέγμα σχέσεων που θέτει σε κίνηση, μέσα από μιαν 

αδιάλειπτη αλληλοεξάρτηση, τους κρατικούς, επιχειρηματικούς 

και ερευνητικούς μηχανισμούς της χώρας. 

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση της ελληνικής βιομηχα

νίας προϊόντων πληροφόρησης; Ποιες είναι οι τάσεις ανάπτυξης 

της σε σχέση με αυτές της αγοράς (εγχώριας η διεθνούς); Πώς 

και κατά πόσο τροφοδοτείται από παραγωγικές επενδύσεις από-

κτησης--χρησης νέων γνώσεων (καινοτομία); Ποια είναι τα πρώτα 

συμπεράσματα μιας προσπάθειας αξιολόγησης των επιστημονικο-
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τεχνολογικών δυνατοτήτων της χώρας; Ποιο είναι το θεσμικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν επιχειρήσεις και κέντρα 

έρευνας; Αυτή είναι μια πρώτη σειρά ερωτήσεων, οι απαντήσεις 

στις οποίες 8α χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό των προβλη

μάτων της ανάπτυξης της παραπάνω βιομηχανίας. Αυτά είναι προ

βλήματα που έχουν σχέση με τη σύσταση του βιομηχανικού και 

ερευνητικού μηχανισμού, αλλά και προβλήματα που απορρέουν από 

την ανεπαρκή συνεργασία μεταξύ παραγωγικών και επιστημονικο-

τεχνικών φορέων. Προβλήματα, τέλος, που απορρέουν από τον 

τρόπο και βαθμό εισχώρησης της χώρας μας στο διεθνή καταμε

ρισμό της εργασίας. Για το τελευταίο αυτό σημείο, θα ήταν ιδι

αίτερα χρήσιμο να λάβουμε υπόψη ορισμένα στοιχεία παραλ

ληλισμού με τις εμπειρίες άλλων υπό εκβιομηχάνιση χωρών. 

Α. Σύντομο πανόραμα της βιομηχανικής υποδομής προϊόντων 

πληροφόρησης στην Ελλάδα 

Το ποιόν της αγοράς (εθνική, διεθνής) είναι αυτό που 

καθορίζει πρώτιστα την παραγωγική δυνατότητα μιας χώρας. Οι 

εξαγωγικές επιδόσεις και, κύρια, καθότι νέος τομέας για την 

Ελλάδα, η προοδευτική υποκατάσταση των εισαγωγών είναι δείκτες 

της ποσοτικής (βλέπε παραγόμενη αξία) και της ποιοτικής (βλέπε 

ανταγωνιστικότητα) ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας. Οι επι

δόσεις στην αγορά (πραγματοποίηση κερδών) καθορίζουν μετέπειτα 

τις εξελίξεις των παραγωγικών επενδύσεων (αξιοποίηση του εθνι

κού κεφαλαίου). 
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α. Οι ποιοτικές και ποσοτικές ανακατατάξεις της εγχώριας 

αγοράς "αυτόματων μηχανών επεξεργασίας στοιχείων" 

Η εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων Η/Υ στην Ελλάδα 

γνώρισε θεαματική αύξηση στο πρώτο ήμισυ της ΙΟετίας του 1980 

(Πίνακας Π.9). Η μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των Η/Υ ήταν 

78,5% χάρη στην εμφάνιση και ταχεία διάδοση των μικροϋ

πολογιστών στην αγορά, και αυτή της αξίας τους ήταν 98,5%. 

Συμπεραίνουμε πως, εκτός από τις μεταβολές του δολαρίου, η 

ζήτηση κατευθύνθηκε προς τα πιο σύγχρονα, ανεξαρτήτως μεγέθους 

προϊόντα. Συνεπώς, οι εισαγωγές σε αξία αυξάνονται συνεχώς: 

από 30 εκατ. δολάρια το 1981 σε 84 εκατ. το 1986 (Διάγραμμα 

Π.2), ήτοι μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 23%. 

Αν πάρουμε υπόψη το ότι η Ελλάδα εισάγει το 99% του υλι

κού πληροφορικής (hardware) και το 65%-70% του λογισμικού 

(software), μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο τριπλασιασμός των 

εισαγωγών τα τελευταία χρόνια καθιστά την πληροφορική έναν 

καθαρά συναλλαγματοβόρο τομέα. Αυτό εξάλλου δείχνει το ότι ενώ 

η εθνική αγορά οη̂ στημάτων Η/Υ είναι της τάξης των 10 δισ. δρχ. 

η 11% της συνολικής αγοράς ηλεκτρονικών προϊόντων, η αξία των 

εισαγωγών τους φτάνει στο 23% του συνόλου των εισαγωγών του 

κλάδου. 

Ενας άλλος δείκτης της σπουδαιότητας της πληροφορικής 

στον εισαγωγικό τομέα είναι η θέση της στις συνολικές εισα

γωγές μηχανημάτων (Πίνακας Π.10). Σε αξία, ενώ το 1981 οι Η/Υ 

αποτελούσαν το 2,5% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών, το 

αντίστοιχο ποσοστό το 1986 ήταν της τάξης του 5,3%. 

Γίνεται επιπλέον φανερό το πόσο αδύναμη είναι ακόμη η 

βιομηχανία αυτή στην Ελλάδα, αφού η υποκατάσταση των εισαγωγών 
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για το υλικό είναι σχεδόν μηδαμινή, ενώ η προσπάθεια ανάπτυξης 

της βιομηχανίας λογισμικού άρχισε να καρποφορεί. Ενώ το 1983 

τα εισαγόμενα προγράμματα κάλυπταν το 80% των αναγκών της 

εγχώριας αγοράς, το 1986 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 65% με 70%. 

Η κατά χώρα μελέτη προέλευσης των εισαγωγών (Πίνακας 

Π.11) μας διδάσκει, από τη μια τις γεωγραφικές ανακατατάξεις 

των προμηθευτών, που απορρέουν από την εξέλιξη των δυνάμεων 

ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο, και από την άλλη τις ποιο

τικές μεταβολές της ελληνικής ζήτησης. Εντυπωσιακή αύξηση των 

εισαγωγών παρατηρείται από τη Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Ιαπω

νία και Ταϊβάν, ενώ σχετική μείωση παρουσιάζει το βάρος των 

ΗΠΑ, Δυτικής Γερμανίας και Γαλλίας. Δύο συμπεράσματα απορ

ρέουν: (α) Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας παράγωγης Η/Υ μετα

τοπίστηκε με την ταυτόχρονη μετατόπιση των παραγωγικών επεν

δύσεων των μεγάλων εταιρειών (π.χ. ζώνες επιχειρήσεων και τε-

χνοπόλεις στη Μεγάλη Βρετανία, δυναμικότητα της ολλανδικής 

Philips και των ιαπωνικών εταιρειών που με συνεργασία εισχώ

ρησαν στην ΕΟΚ) από όπου προέρχεται το κύριο μέρος των 

ελληνικών εισαγωγών, (β) Η κάποια "δημοκρατικοποίηση" του 

κομπιούτερ στην Ελλάδα
10
 απέφερε την αύξηση των εισαγωγών 

λιγότερο δυνατών Η/Υ από την Ταϊβάν η την Ιαπωνία. Τα συμπε

ράσματα αυτά ενισχύουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: (i) από την 

πλευρά της προσφοράς, η ελληνική αγορά των ισχυρότερων Η/Υ 

10. Με την έκφραση "δημοκρατικοποίηση του Η/Υ" εννοούμε τη 

διάδοση των Η/Υ μικρού μεγέθους (minis, micros) που 

χρησιμοποιούνται από το φορέα-χρηστη για την επίλυση ειδικών 

προβλημάτων (βλέπε Η/Υ-εργαλείο στο γλωσσάριο). 
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(mainframes και minis) παραμένει ολιγοπωλιακή με μονο-

πωλιστικές τάσεις (βλέπε θέση της IBM στον Πίνακα Π.12), (ϋ) 

από την πλευρά της ζήτησης, ιδιαίτερα για τους mainframes, η 

αγορά κυριαρχείται από τάσεις μονοψωνιστικές προς ολιγο-

ψωνιστικές, και ελέγχεται από το δημόσιο τομέα και τις μεγάλες 

επιχειρήσεις και (iii) πάλι από την πλευρά της ζήτησης, η 

αλματώδης αύξηση της χρήσης minis και κυρίως micros οφείλεται 

στην εξυπηρέτηση των αναγκών του ιδιωτικού τομέα (βλέπε 

"δημοκρατικοποίηση" του κομπιούτερ). Διαφαίνεται λοιπόν η τάση 

επεκτατικής διάδοσης της πληροφορικής στην ελληνική οικονομία. 

Ενώ το 83,9% των εγκατεστημένων στον ιδιωτικό τομέα Η/Υ είναι 

micros (Πίνακας Π. 13) και το 12,5% mainframes και minis, τα 

αντίστοιχα ποσοστά για το δημόσιο τομέα είναι 66,5% και 25,6%. 

Ακόμη, ενώ ο δημόσιος τομέας χρησιμοποιεί σε αριθμό μόνο το 

14,3% των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Η/Υ, σε αξία το ποσοστό 

ανέρχεται σε 47,7%, πράγμα που δείχνει την τάση γιγαντισμού 

που χαρακτηρίζει την πληροφορική στο δημόσιο. 

Εξάλλου, για τη χρήση των μεγαλύτερων συστημάτων (main

frames, minis) συμπεραίνουμε πως οι δύο περισσότερο ενδια

φερόμενοι τομείς είναι ο δευτερογενής ιδιωτικός και ο δημόσιος 

γενικά, και αυτό γιατί : (α) Είναι μεγάλη η ανάγκη των σπου

δαιότερων μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα να ανα

διοργανωθούν, ώστε να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό που 

οξύνθηκε επικίνδυνα μετά την επιλογή πολιτικής "ανοικτών 

θυρών" από το κράτος και την προοδευτική πορεία προς την 

ολοκληρωτική ένταξη της χώρας μας στην Κοινή Αγορά. Αλλά και 

στο χώρο της μεταποίησης η πληροφορική εφαρμόζεται κατά κύριο 

λόγο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών που περικλείει και 

ιδιαίτερα για τις διοικητικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης. 

60 



(β) Για κάθε χώρα, και ιδιαίτερα για τις λιγότερο βιομη

χανικές, ο δημόσιος τομέας, και πρωταρχικά ο εκσυγχρονισμός 

των δημόσιων υπηρεσιών, επιβάλλεται ως η μεγαλύτερη και σιγου

ρότερη αγορά τεχνολογιών πληροφόρησης. Στην Ελλάδα η ζήτηση 

του δημοσίου σε υλικό, ανταλλακτικά και λογισμικό γνωρίζει 

ταχύρρυθμη αύξηση: από 200 εκατ. δρχ. το 1980, σε 1.033 το 

1982 και σε 5.211 το 1986, δηλαδή μια ετήσια μέση αύξηση της 

τάξης του 72%. Σήμερα, το μερίδιο των Η/Υ ξεπερνά το 2% μέσα 

στο σύνολο των κρατικών προμηθειών, αλλά το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται αν ληφθεί υπόψη το ότι η πληροφορική είναι το κέντρο 

των οπλικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών ή των αυτοματισμών 

παντός τύπου
11
. 

Για τη σωστή αξιολόγηση της επεκτατικής διαδικασίας 

εισχώρησης της πληροφορικής στη χώρα, πρέπει να επιχειρηθεί 

ένας διαχωρισμός μεταξύ εισχώρησης στην ελληνική οικονομία από 

αυτή στον ελλαδικό - γεωγραφικό - χώρο. 0 χρόνιος πληθυσμια

κός και οικονομικός συγκεντρωτισμός στα μεγάλα αστικά κέντρα 

και κυρίως στην Αττική, έχει ως συνέπεια το γεωγραφικό 

συγκεντρωτισμό χρησιμοποίησης της πληροφορικής, και μάλιστα με 

συνεχή ενδυνάμωση. Ενώ το 1980, το 81% του αριθμού των Η/Υ 

ήταν εγκατεστημένοι στην Αθήνα και το 8% στη θεσσαλονίκη, το 

1985 τα ποσοστά αυτά ήταν αντίστοιχα 82,3% (ή 90,5% της αξίας) 

και 7,6% (ή 3,7% της αξίας). 

11. Για την καταρχήν χρήση των Η/Υ από το δημόσιο τομέα στις 

λιγότερο βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, βλέπε: M. Delapierre, 

J.Β. Zimmermann (No 9, 1986), J.Μ. Bennett, R.E. Kaiman 

(1981), J. Rada (1982), D. Ernst (No 3, 1985). 
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Η ελληνική οικονομία μπορεί να χαρακττριοτεί χρήστης 

Η/Υ, και μάλιστα νέος, και επομένως δίχως την απαραίτητη 

εμπειρία. Οι προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας ζήτησης είναι 

επιπλέον κάτι παραπάνω από ευοίωνες αφού, κατά το ΚΥΣΥΠ, 

σήμερα έχει καλυφθεί μόνο το 5%-7% της πραγματικής δυναμι

κότητας απορρόφησης της χώρας. Μόνο το 1987, η ελληνική αγορά 

πληροφορικής έφτασε στα 21 δισ. δρχ. - ήτοι +55% σε σχέση με 

το 1986: 14 δισ. δρχ. για το hardware (+72%) και 3 δισ. δρχ. 

για το software (+48%). Η σημαντικότερη αύξηση αφορά τους 

micros (+205% σε αριθμό και +93% σε αξία). 

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στα τέλη του 1987 ήταν: 

62.040 micros/super-micros, 1.913 minis/super-minis και 167 

mainframes. Ενώ οι μικρότεροι Η/Υ αποτελούσαν σε αριθμό το 97% 

της ισχύος, σε αξία (δισ. δρχ.) έφταναν μόλις στο 49% (έναντι 

18% σε αξία των μεγαλύτερων συστημάτων). Στα πλαίσια αυτά, 

πάντα κατά το ΚΥΣΥΠ, η εγχώρια Βιομηχανία μπορεί κάλλιστα να 

αναπτυχθεί και να επιβιώσει αφού έχει εκτιμηθεί πως, κάτω από 

προϋποθέσεις συναφούς αναπτυξιακής πολιτικής, της αντιστοιχεί 

το τρίτο της εγχώριας αγοράς, χωρίς να παραμεριστούν οι καλές 

εξαγωγικές προοπτικές, ιδιαίτερα λογισμικού και άλλων υπηρε

σιών. Πράγματι, ενώ το 1986, μαζί με τις επανεξαγωγές, οι 

εκροές υλικού πληροφορικής δεν αντιστοιχούσαν παρά στο 0,65% 

των εισαγωγών (η 541 χιλιάδες δολάρια), ορισμένες εταιρείες 

λογισμικού έχουν ηδη κάνει γνωστό το όνομα τους στις αγορές 

της Ευρώπης η των αραβικών χωρών. 
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β. Τα πρώτα βήματα της ελληνικής βιομηχανίας προϊόντων και 

τεχνολογιών πλτροφόρηοτις 

0 χώρος της πληροφορικής είναι νέος για την Ελλάδα, όχι 

τόσο γιατί η βιομηχανία τον "ανακάλυψε" τα τελευταία χρόνια, 

αλλά γιατί οι επιχειρήσεις δεν έδραξαν την ευκαιρία να 

επενδύσουν ενωρίτερα, τότε που 8α μπορούσαν να εισέλθουν 

ευκολότερα τα απαιτούμενα κεφάλαια. 

Πράγματι, οι ερευνητές του "Δημόκριτου", αφού απέκτησαν 

από το εξωτερικό την κατάλληλη τεχνογνωσία, την εφάρμοσαν για 

να δημιουργήσουν το 1970 το πρώτο πρωτότυπο ελληνικού Η/Υ 

("ΠΡΩΓΓΕΥΣ"). Ωστόσο, αυτός παρέμεινε βιομηχανικά ανεκμετάλ

λευτος, τόσο λόγω έλλειψης κρατικής πολιτικής σε Ε-Α-βιομηχα-

νία, όσο και λόγω της αβεβαιότητας για το επενδυτικό κρατικό ή 

ιδιωτικό κεφάλαιο άντλησης ανώδυνου και ικανού κέρδους. 

Σήμερα η κατάσταση μεταβλήθηκε σημαντικά. 

Είναι γεγονός πως ο νέος αυτός τομέας έλκει το ενδια

φέρον του Ελληνα επιχειρηματία. Ομως, εφόσον αυτός αποτελεί 

νέο επενδυτικό χώρο για την ελληνική πραγματικότητα, η αξιολό

γηση του δεν μπορεί παρά να περιοριστεί σε αυτήν των κίνητρων 

δημιουργίας των επιχειρήσεων, των πρώτων ποσοτικών και ποιοτι

κών τους μεγεθών και λιγότερο στα τεχνολογικά και βιομηχανικά 

τους επιτεύγματα. Μια ολική αξιολόγηση 9α γίνει δυνατή μόνον 

όταν η βιομηχανία πληροφορικής 8α καταστεί αναπόσπαστο - και 

πρωτοπόρο - τμήμα της ελληνικής βιομηχανίας και βιομηχανικής 

δυναμικής. Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως τα στοιχεία, που εί

ναι αρκετά διεσπαρμένα, δεν επιτρέπουν μια σύντομη χρονικά 

αξιολόγηση, και πως αρχίζοντας και επιλέγοντας την πραγματο

ποίηση μιας πρωτογενούς μελέτης εμβάθυνσης της κατάστασης και 
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των προοπτικών του τομέα στην Ελλάδα, η συγκέντρωση από μέρους 

μας των κατάλληλων δεδομένων (μέσα από ερωτηματολόγια και 

συνεντεύξεις υπευθύνων) είναι και αυτή αρκετά χρονοβόρα. 

Από τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι : 

Στο σύνολο τους σχεδόν οι υπάρχουσες σήμερα βιομηχανικές 

επιχειρήσεις παράγωγης υλικού και λογισμικού ιδρύθηκαν κατά τα 

5-6 τελευταία έτη (το 80* μετά το 1981). Αυτό δικαιολογεί την 

ύπαρξη πληθώρας εμπορικών εταιρειών, αφού το έναυσμα δίνεται 

συνήθως με τις δραστηριότητες ανάληψης αντιπροσωπειών ξένων 

οίκων, ως πιο σίγουρη τακτική εισχώρησης στον τομέα. Η σχέση 

εταιρείες εμπορίου/εταιρείες παράγωγης υλικού, κατά την Ελλη

νική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Υπολογιστών (ΕΠΥ), 

ήταν το 1985, 100 προς 8. Αντίθετα, αυτή του λογισμικού ήταν 2 

προς 74. Η σύγκριση αυτών των αναλογιών υπογραμμίζει το 

γεγονός ότι οι εντατικές σε φαιά ουσία παραγωγικές δραστη

ριότητες, που ταυτόχρονα είναι οι λιγότερο απαιτητικές σε 

μεγάλες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, προσδιορίζονταν από - και 

προσδιόρισαν - το αρχικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας 

στον τομέα αυτόν. Πράγματι, υπολογίζεται πως σήμερα λειτουρ

γούν στην Ελλάδα 10-12 επιχειρήσεις παράγωγης hardware και 

120-130 παράγωγης software. Για το 1986, οι πρώτες δεν αναλο

γούσαν παρά στο 4& του συνολικού αριθμού των εταιρειών του 

κλάδου ηλεκτρονικών, ενώ απασχολούσαν μόνο το 3* των εργα

ζομένων του κλάδου, ήτοι περί τα 500 άτομα. 

Παρατηρώντας το μέγεθος των επιχειρήσεων αυτών (αριθμός 

εργαζομένων, κύκλος εργασιών, πάγιο κεφάλαιο), συμπεραίνουμε 

εύκολα πως η βιομηχανία αυτή βρίσκεται, στην Ελλάδα, στο στά

διο της αναζήτησης τρόπων και μεθόδων σταθεροποίησης των 
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δραστηριοτήτων της. Σπάνιες είναι οι εταιρείες με προσωπικό 

πάνω από 15 άτομα και με τζίρο που ξεπερνά τα 20 εκατ. δρχ. 

Κατά την ΕΠΥ και για το τέλος του 1985, μόνο 2 επιχειρήσεις 

υλικού και 14 λογισμικού απασχολούσαν περισσότερα από 15 άτομα 

(βλέπε Πίνακα Π.14). Κατατάσσοντας τις επιχειρήσεις σύμφωνα με 

το μέγεθος τους (απασχόληση), βλέπουμε πως από τις 15 μεγαλύ-

ρες εταιρείες, οι 10 έχουν κύρια εμπορικό χαρακτήρα και οι 5 

κατασκευαστικό (ειδικευμένες περισσότερο στην ανάπτυξη λογι

σμικού και παροχής υπηρεσιών, συμβουλές, υποστήριξη, συντήρη

ση) . Πρέπει όμως να τονιστεί πως οι εμπορικές εταιρείες παρέ

χουν ένα σύνολο υπηρεσιών (συμβουλές μηχανοργάνωσης, βοήθεια 

στην επιλογή Η/Υ, σεμινάρια χρήστης Η/Υ, εκπαίδευση, λογισμικό 

εφαρμογών). Εντούτοις, οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν αδιά

σπαστο κομμάτι της γενικής στρατηγικής μάρκετινγκ της εται

ρείας. Οι πωλήσεις των δεδομένων Η/Υ αυξάνονται με την οργάνω

ση της υπάρχουσας ζήτησης (βλέπε προσπάθειες δημιουργίας απο

κλειστικής πελατείας), καθώς και με τη δημιουργία της ζήτησης 

(βλέπε διαφήμιση) αλλά κυρίως μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που στοχεύουν στη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού
131
. 

12. Οι εταιρείες πληροφορικής παγκόσμιας εμβέλειας (IBM, 

UNIVAC, DEC, Siemens κ.λπ.) ακολούθησαν πολύ νωρίς (από τη 

ΙΟετία του 1960) τη λεγόμενη "στρατηγική σταθεροποίησης της 

πελατείας", η οποία συνίσταται στο να πωλούν στους χρήστες 

Η/Υ, ταυτόχρονα, συστήματα πληροφορικής (hardware και 

software) και υπηρεσίες υποστήριξης και μηχανολογίας. Αυτό 

βέβαια ισχύει για τους "καθολικούς Η/Υ" (βλέπε Γλωσσάριο). Η 

ανάλυση της στρατηγικής αυτής επιχειρείται κατά τρόπο 

ικανοποιητικό σε έκθεση roneo του ΟΟΣΑ (CA. Michelet, M. 
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Η παρουσία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

είναι άμεση και έμμεση. Αμεση, με ΤΤΙ δημιουργία θυγατρικών π 

με την επιβολή της μάρκας τους μέσα από την αποκλειστική αντι

προσώπευση. Η πρώτη καθαρά ελληνική επιχείρηση παράγωγης λογι

σμικού βρίσκεται στην 8η θέση και αυτή της παράγωγης υλικού 

στη 14η. Εμμεση, κατά διάφορους τρόπους, όπως είναι οι διάφο

ρες μορφές συνεργασίας μεταφοράς τεχνολογίας προς τις ελληνι

κές επιχειρήσεις ή η ανάθεση εργασιών διεθνούς υπεργολαβίας σε 

αυτές. 

Οπως η αγορά, έτσι και η παράγωγη και η παροχή διάφορων 

υπηρεσιών είναι συγκεντρωμένη στην περιοχή της Αθήνας (62,5% 

των εταιρειών υλικού και 76% λογισμικού). Η κάποια - σχετική -

αποκέντρωση της παραγωγής, συγκρινόμενη με το συγκεντρωτισμό 

της αγοράς, οφείλεται στην πολιτική προσπάθεια βιομηχανικής 

αποκέντρωσης του κράτους μέσα από τα νομικά και πιστωτικά 

κίνητρα που παρέχει στη βιομηχανία (Βιομηχανικές Περιοχές ή 

ΒΙΠΕ, Ν.1262/82)
13
. 

Delapierre, ΟΟΣΑ, 1977). 

13. Το 1987, λειτουργούσαν στην Ελλάδα 500 εταιρείες 

πληροφορικής (υλικού και λογισμικού), από τις οποίες οι 180 

ιδρύθηκαν μεταξύ Ιουνίου 1986 και Ιουλίου 1987. Μόνο για τους 

micro-H/Y, ο τζίρος των 133 επιχειρήσεων που παράγουν ή/και 

εμπορεύονται micros στην Ελλάδα έφτασε στα 100 δισ. δρχ. 

περίπου. Κατά το έτος αυτό υπήρχαν στη χώρα 38.000 micros, 

έναντι 4.700 περίπου το 1984 ή 100% μέση ετήσια αύξηση * του 

συνόλου των εν ενεργεία micros. 
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Μερικοί συγκριτικοί δείκτες, σχετικοί με τη θέση τπς 

ελληνικής πληροφορικής στην Ευρώπη, κάνουν αντιληπτή την καθυ

στέρηση της χώρας μας σε έναν τόσο κρίσιμο για τη βιομηχανική 

της ανάπτυξη τομέα, αλλά και δικαιολογούν την προσπάθεια του 

κράτους για την προαγωγή και ενίσχυση της. Ενώ στην Ελλάδα 

αναλογεί το 4% του πληθυσμού της ΒΟΚ και το 2% του ΑΕΠ της, η 

χώρα μας δεν αντιπροσωπεύει παρά το 0,6% της αγοράς και το 

0,1% της παράγωγης της ευρωπαϊκής πληροφορικής. 

Β. Το κράτος, κινητήρια δύναμη προαγωγής των τεχνολογιών 

πληροφόρησης στην Ελλάδα: Προς ποια κατεύθυνση, για ποιους 

σκοπούς; 

Η ενδυνάμωση, η κινητοποίηση και η σπουδαιότητα του 

Εθνικού Επιστημονικού και Είργατο-Τεχνικού Δυναμικού (ΕΕΕΓΓΔ) 

βρίσκεται στο κέντρο της βιομηχανικής αυτοτροφοδοτούμενης 

ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής (και γενικό

τερα, της μικροηλεκτρονικής), όπου η ερευνητική δραστηριότητα 

και το αποτέλεσμα, δηλαδή η φαιά ουσία, είναι η πρώτη ύλη της 

ταχύρρυθμης ανανέωσης των επιτευγμάτων της και της διάχυσης 

της μέσα σε όλο το παραγωγικό σύστημα. Το ΕΕΕΓΓΔ απαρτίζεται 

από το σύνολο των επιστημόνων και τεχνικών και ειδικευμένων 

εργατών, από τα επιστημονικά όργανα, από το πιστωτικό κεφάλαιο 

που κατευθύνεται προς την έρευνα, από τις ήδη υπάρχουσες 

επιστημονικές γνώσεις που κυκλοφορούν (πληροφορία), που ιδιο

ποιούνται, αναλύονται, χρησιμοποιούνται από το προσωπικό Ε-Α 

και από το σύνολο των ερευνητικών θεσμών (κέντρα και ινστι

τούτα έρευνας). Το ΕΕΕΓΓΔ κινητοποιείται από τους κρατικούς 

υπεύθυνους φορείς (πανεπιστήμια, οργανισμοί) και τις επιχει-
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ρήσεις (δημόσιες, ιδιωτικές), αλλά και, κατά σύνθετο τρόπο, 

από τους δύο, χάρη στη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία. 

Οι αποκτώμενες η/και παραγόμενες γνώσεις, κινητοποιούμενες, 

τροφοδοτούν τη διαδικασία εφεύρεση - καινοτομία - βιομηχανική 

παράγωγη. Γίνεται λοιπόν κατανοητή η προτεραιότητα που δίνουμε 

στη μελέτη αυτή στην Ε-Ά. Ερευνα, που τονίζουμε, δεν περιλαμ

βάνει μόνο την παράγωγη νέων γνώσεων, αλλά, και την παράγωγη 

-εφαρμογή γνώσεων για την κατασκευή προϊόντων νέων για την ει

δική αγορά (περίπτωση της Ελλάδας), δηλαδή περιέχει την από-

κτησττπροσαρμογη-αναπαραγωγη γνώσεων που εισερχόμενες στη βιο

μηχανία διαμορφώνουν την ικανότητα καινοτομίας της εν λόγω 

οικονομίας
1
*. 

Η σπουδαιότητα που αποδίδεται στο ρόλο του κράτους 

δικαιολογείται βέβαια από τη μικρή ηλικία του τομέα για την 

Ελλάδα, αλλά και από τον, εκ των άνω, παρεμβατισμό ανάπτυξης 

του. Τέλος, από το ότι η κινητοποίηση του ΕΕΕΤΔ από τους κρα

τικούς φορείς πραγματοποιείται άμεσα και έμμεσα. Αμεσα, με τις 

δραστηριότητες έρευνας των επιστημονικών και τεχνολογικών 

θεσμικών οργάνων έμμεσα, με τη χρήση άλλων οικονομικών οργά

νων (χρηματοδότηση, προμήθειες) και μέσω της επιστημονικοτε-

χνικης του πολιτικής ως μέρους της βιομηχανικής πολιτικής, η 

οποία από την πλευρά της εντάσσεται στη γενικότερη κοινωνική 

και οικονομική πολιτική του κράτους. 

14. Για τον ορισμό του Εθνικού Επιστημονικού και Τεχνικού 

Δυναμικού, ιδιαίτερα στην πληροφορική, βλέπε CA. Michelet, M. 

Delapierre (1977), D. Uzunidis (1987) και μερικά στοιχεία στο 

Φ. Νικολάου (10/1988). 
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Προέχει λοιπόν η ανάλυση της κρατικής βιομηχανικής 

πολιτικές, που είναι δημιουργός του όλου επιχειρηματικού κλί

ματος, ώστε να γίνει δυνατή π αξιολόγηση μέσα από τις τάσεις 

της βιομηχανίας και του εμπορίου των κίνητρων προώθησης της 

εγχώριας παραγωγικής υποδομής στον τομέα των τεχνολογιών πλη

ροφόρησης. 

α. Το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής Βιομηχανίας 

τεχνολογιών πληροφόρτισης 

Η τεχνολογική και βιομηχανική πολιτική του κράτους 

διαμορφώνεται με τη νομοθετική επέμβαση του στην οικονομία και 

πραγματοποιείται με τη δημιουργία θεσμών στα πλαίσια των 

οποίων υλοποιείται η παραγωγική εργασία. 

Επομένως, η ειδική η η γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική 

συνεπάγεται : 

α. Τη δημιουργία του παραγωγικού κλίματος του πλέον 

κατάλληλου για την εμφάνιση και διακλαδικη και διατομεακη 

διάδοση της καινοτομίας (κράτος-θεσμοθέτης). 

β. Τον παρεμβατισμό στη βιομηχανία μέσω διάφορων φορέων 

(κρότος-επιχειρηματίας/κράτοκ^-αγοίραστης). 

Η αναφορά σε ορισμένες, γενικής φύσης, νομοθετικές 

διατάξεις των τελευταίων χρόνων είναι χρήσιμη για τον καθο

ρισμό του πλαισίου ανάπτυξης της ερευνητικής, τεχνολογικής και 

βιομηχανικής υποδομής στη χώρα μας. 

Το πρώτο εθνικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας που 

επεξεργάστηκε η σημερινή Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνο

λογίας (ΓΤΈΤ πρώην ΥΕΕΓ μέχρι το 1982 και ΥΠΕΤ μέχρι το 1985) 

χρονολογείται από το 1972. Ωστόσο, οι ουσιωδέστερες προσπά-
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8ει ες οργάνωσης και θεσμοποίτιστις των δρασττριοτητων Ε-A στην 

Ελλάδα έγιναν κατά την πορεία της εφαρμογής του Πενταετούς 

Προγράμματος Ανάπτυξης της Ερευνας και της Τεχνολογίας (ΠΆΕΓ) 

1983-1987. 0 Ν.1514/85 αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης των με

γάλων εθνικών κέντρων έρευνας και στην ίδρυση νέων (ΕΧΕΧ, Π Ύ 

για την πληροφορική), καθώς και στον καθορισμό του status των 

ερευνητών. Το Π.Δ. 558/85 θεσμοθετεί τα κίνητρα προώθησης της 

βιομηχανικής έρευνας. Σε συνδυσμό με τα Προγράμματα Ανάπτυξης 

της Βιομηχανικής Ερευνας (ΠΆΒΕ) και τα αρχικά Προγράμματα Προ

σανατολισμένης Ερευνας (ΠΡΟΓΕ) της ΠΈΓ, το παραπάνω Π.Δ. 

γίνεται το κλειδί επιλογών και οριοθέτησης των εγχώριων ανα

γκών σε τεχνολογία, προσδιορίζοντας τα κυριότερα οικονομικά 

προβλήματα, ενώ θεσμοποιεί επίσης τη συνεργία μεταξύ έρευνας-

ανάπτυξης-παρανωγης. 

Η ΠΈΓ εξελίχθηκε, ώστε να γίνει σήμερα ο κεντρικός φο

ρέας της Ε-A στην Ελλάδα. Μέλημα της ο ορισμός, η αξιολόγηση, 

η πραγματοποίηση, και η χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμ

μάτων. Από το 1987, προωθεί το Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνη

τικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) που απευθύνεται στα ΑΕΙ και TEI με 

σκοπό την ενδυνάμωση του εγχώριου ερευνητικού δυναμικού. 

Ακόμη, από το 1986, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και 

ανάλογους ξένους κρατικούς οργανισμούς, συγχρηματοδοτεί προ

γράμματα Ε-A σε συγκεκριμένους τομείς, επιχειρώντας τη σύνδεση 

εργαστηρίων με βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

Ειδικότερα, για την προώθηση της βιομηχανικής έρευνας 

και των σύγχρονης τεχνολογίας επενδύσεων (κάτι που αφορά άμεσα 

τη μικροηλεκτρονική), τα μέτρα που εφαρμόζει η ΠΈΓ μπορούν να 

ταξινομηθούν σε 4 υποσύνολα: 

-Επιχορήγηση μέχρι 45$-553> ερευνητικών διαδικασιών από 
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τα ΠΆΒΕ. 

-En ι χορήγησε ι ς για τη δημιουργία ή επέκταση εργαστηρίων 

Ε-A με το Ν.1262/82 που τροποποιήθηκε με το Ν.1360/83. Αυτός ο 

νόμος προβλέπει επίσης την πληρωμή από το κράτος μέρους της 

συνολικής επένδυσης και των τόκων των δανείων, αλλά και αυξη

μένες αποσβέσεις του επιπλέον παγίου κεφαλαίου. 

-Χρηματοδότηση κατασκευής προτύπων, όπως, για την πλη

ροφορική, προτύπου ελληνικών χαρακτήρων που αναπτύχθηκε σε 

συνεργασία από τον ΕΛΟΤ και το ΕΛΚΕΠΑ. 

-Εκπτωση ερευνητικών δαπανών και 3ετης απόσβεση επεν

δύσεων σε ερευνητικό εξοπλισμό (Ν.1731/87). Με την 12962/ΠΟΛ. 

2029/3.11.1987, το ΥΒΕΤ όρισε το περιεχόμενο των εννοιών 

"επιστημονική και τεχνολογική έρευνα" και καθόρισε τους διά

φορους τύπους των σχετικών δαπανών που βάσει του Ν.1731/87 

εκπίπτουν φορολογικά από το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων μιας 

επιχείρησης. Οι δαπάνες προαγωγής της γνώσης με την εκπόνηση 

αναγνωρισμένων πρωτότυπων εργασιών (επιστημονική έρευνα) και 

προεργασίας για την προαγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατά

ξεων και την κατάρτιση νέων παραγωγικών διαδικασιών (τεχνο

λογική έρευνα) συμπεριλαμβάνουν: (i) τους εργοστασιακούς εξο

πλισμούς (πάγιο κεφάλαιο), (ii) τις αμοιβές του επιστημονικού, 

τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού, τη μετακίνηση-ενημέρωση 

των ερευνητών και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έρευνας, τα 

διάφορα αναλώσιμα, τη χρήση Η/Υ και την αγορά λογισμικού, τις 

συμβάσεις ανάθεσης ερευνητικού έργου σε δημόσιους φορείς, τις 

δαπάνες συμμέτοχης της επιχείρησης σε ερευνητικά προγράμματα 

(π.χ. ΠΆΒΕ ή της ΕΟΚ) και τα έξοδα για άδειες εκμετάλλευσης 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τεχνογνωσίας. Τελευταία, συστήθηκε 

το Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ερευνας, ρόλος του οποίου 
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είναι να εισηγείται τις βασικές επιλογές για τον προγραμ

ματισμό της πολιτικής έρευνας της χώρας, αλλά και να γνωμο

δοτεί σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, όπως προβλέπεται από 

το Ν.1514/85 για τπν "Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολο

γικής έρευνας". 

Το τραπεζικό σύστημα είναι ένας άλλος κύριος μοχλός 

κρατικού παρεμβατισμού στην Ε-A και στη βιομηχανία. Οι ΒΙΠΕ, 

που ιδρύθηκαν από την ΕΓΒΑ, σκοπεύουν στο γεωγραφικό συγκε

ντρωτισμό των παραγωγικών επιχειρήσεων σε κάθε νομό της χώρας, 

δημιουργώντας τα κατάλληλα επιχειρησιακά πλαίσια. Επομένως, η 

εγκατάσταση μονάδων στις περιοχές αυτές αποκτά πρωταρχική 

σημασία και διευκολύνεται χάρη στην προσφορά διάφορων φορολο

γικών και χρηματοδοτικών (βλέπε Ν.1262/82) κίνητρων. 

Το θεσμικό πλαίσιο συμπληρώνεται με το ρόλο των δημόσιων 

φορέων συλλογής, επεξεργασίας, διάχυσης και εφαρμογής των επι-

στημονικοτεχνικών και βιομηχανικών πληροφοριών. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υπό την αιγίδα της 11ΕΓ 

(που ιδρύθηκε σε συνεργασία με την UNESCO) έγινε η βάση ανά

πτυξης του Εθνικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Ε̂ ρευνα και 

Τεχνολογία. 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ελληνικού 

Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), εκτός από την εκπαίδευση που 

παρέχει, η οποία είναι σχετική με τη χρήση των τεχνολογιών 

πληροφόρησης, τείνει να καθιερωθεί ως ο κύριος αγωγός διοχέ

τευσης πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις, καθώς συνεργάζεται 

με 7 ξένους σημαντικούς φορείς παροχής επιστημονικών και 

τεχνολογικών πληροφοριών. 

0 ΟΥΕ χάρη στη σύνδεση του με το EURONET και τα δίκτυα 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας που αναπτύσσει έχει, επιπλέον, την 
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τεχνολογική ευθύνη διάδοσης πληροφοριών μέσα στο οικονομικό 

σύστημα της χώρας. 

Από το 1986, η Ελλάδα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανι

σμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Επίσης, το 1987 τροποποιήθηκε η 

εθνική νομοθεσία στον τομέα αυτόν (Ν.1733/87), δημιουργώντας 

παράλληλα την οργανωτική υποδομή παροχής τεχνολογικών πληρο

φοριών στη βιομηχανία και στους ερευνητικούς οργανισμούς. Οι 

διαδικασίες αυτές οδήγησαν στην ίδρυση, το Σεπτέμβριο του 

1987, του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI), ο οποίος 

είναι επιπλέον υπεύθυνος για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσι

τεχνίας και την αξιολόγηση και καταχώρηση των συμβάσεων μετα

φοράς τεχνολογίας. 

Ομως η οργανωμένη βιομηχανική εφαρμογή των κεκτημένων 

ή/και παραγόμενων πληροφοριών περνά από την τυποποίηση. 0 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΓ) είναι λοιπόν αρμόδιος 

για την κατάρτιση-δημοσίευση προτύπων, καθώς και για την απο

νομή σημάτων και τη χορήγηση πιστοποιητικών. Από την 1.1.1988, 

ο ΕΛΟΓ έγινε μέλος της Διεθνούς Ηλεκτρονικής Επιτροπής, έργο 

της οποίας είναι ο καθορισμός προτύπων στον τομέα των τεχνο

λογιών πληροφόρησης. Στο ενεργητικό του ΕΛΟΓ εντάσσεται η 

δημιουργία τριών προτύπων: Το 926 (ελληνικό σύνολο χαρακτή

ρων, κωδικοποιημένο σε 7 δυαδικά ψηφία για χρήση σε περιβάλλον 

7 και 8 δυαδικών ψηφίων στο Videotex), το 917 (επεξεργασία 

πληροφοριών - σύνολο γραφικών χαρακτήρων - θψήφια παράσταση 

ελληνικού και λατινικού αλφάβητου για telex), το 918 (το ίδιο 

με το προηγούμενο). Ιδρυσε επίσης ένα Κέντρο Πληροφόρησης, 

προορισμός του οποίου είναι να δίνει πληροφορίες για τα 

ελληνικά πρότυπα στη χώρα και στο εξωτερικό, όπως και να ενη

μερώνει τους Ελληνες ενδιαφερομένους για ξένα πρότυπα. 
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Τέλος, ο ΕΟΜΜΕΧ είναι ο κύριος αρμόδιος κρατικός φορέας 

προώθησης της καινοτομίας στην Ελλάδα. Παρέχει συμβουλευτικές 

και τεχνικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, επιχορηγεί τη δημιουρ

γία προτύπων από ευρεσιτέχνες, αξιολογεί προγράμματα και 

δανειοδοτεί καινοτόμες επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. 

0 ρόλος του κράτους-επιχειρηματία είναι διπλός. Είναι 

πρώτα μακροκοινωνικός και οικονομικός, αφού ελέγχοντας αριθμό 

επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας και υποδομής, αλλά 

και κλαδικές μεταποιητικές εταιρείες-κλειδιά, παίζει το ρόλο 

του τροφοδότη διάφορων inputs (ενέργεια, πρώτες ύλες, ενδιά

μεσα προϊόντα, υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα) για τον οικονο

μικοκοινωνικό εθνικό μηχανισμό. 0 ρόλος του είναι επιπλέον 

συντονιστικός, αφού οι υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες αναπτύσ

σουν τις εμπορικές και παραγωγικές τους δραστηριότητες άμεσα ή 

έμμεσα, αλλά πάντα σε σχέση με τους δημόσιους φορείς. 

Οι κρατικοί φορείς ελέγχου - οι οποίοι μεταβάλλονται 

ανάλογα με τις οικονομικές εθνικές ή διεθνείς συγκυρίες που 

επηρεάζουν την όλη αναπτυξιακή πολιτική - είναι το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΒΘΟ), οι δημόσιες τράπεζες, ο Οργανισμός 

Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ), η ΓΠΕΤ, ο ΕΟΜΜΕΧ. 

-Το ΥΠΒΘΟ ελέγχει πάνω από 20 επιχειρήσεις, στις οποίες 

συγκαταλέγονται και οι μεγαλύτερες μονάδες της χώρας (ΔΕΗ, 

ΟΙΕ, ΟΑ, ΟΣΕ, ΕΑΒ, ΕΒΟ). 

-Η ΕΓΒΑ, είτε μόνη είτε με άλλες τράπεζες (Αγροτική, 

Εθνική) ή οργανισμούς (πολεμική βιομηχανία, ΟΓΕ), συμμετέχει ή 

ελέγχει Θ7 εταιρείες. Στη μικροηλεκτρονική, ελέγχει την 

"ΑΛΦΑ", με τον ΕΟΜΜΕΧ ίδρυσε την "ΕΛΣΥΠ" και με τον ΟΓΕ την 

ΕΛΕΗΛ. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συμμετέχει σε 100 εται

ρείες περίπου, η Αγροτική Τράπεζα σε 40, η Εμπορική Τράπεζα σε 
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17 (cenò τις οποίες η μεγάλη εταιρεία λογισμικού "Γερανός"), 

ενώ με πρωτοβουλία της Τράπεζας Εργασίας ιδρύθηκε η "Πληρο

φορική Εργασίας" η Ergodata. 

-Η ΪΤΕΤ και ο ΕΟΜΜΕΧ ιδρύουν με τη συνεργασία ιδιωτικών 

κεφαλαίων κλαδικές εταιρείες βιομηχανικής έρευνας και τεχνο

λογικής ανάπτυξης, καθώς και Γραφεία Καινοτομιών (EDMMEX). 

Οι κρατικές αγορές περιλαμβάνουν βέβαια τη ζήτηση 

εξοπλισμών από τις κρατικές επιχειρήσεις, υπηρεσίες, οργανι

σμούς, αλλά οι κρατικές προμήθειες μετατρέπονται επίσης σε 

μοχλό στήριξης της εγχώριας παράγωγης τέτοιων τεχνολογιών. 

Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού κράτους είναι, όπως 

και στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, αλλά και στις πλέον δυναμικές 

υπό εκβιομηχάνιση χώρες, η κινητήρια δύναμη της κατανάλωσης 

(παραγωγικής η όχι) της χώρας. 

Η συνολική κρατική ζήτηση, της τάξης των 10-15 δισ. δρχ. 

(η περί το 20% του ΑΕΠ), απαρτίζεται από 5 κύρια υποσύνολα. 

Εκτός του Ετήσιου Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ), περι

λαμβάνει τις επενδύσεις των δημόσιων επιχειρήσεων και υπηρε

σιών, τις προμήθειες των 125 δημόσιων φορέων, αυτές των Ενό

πλων Δυνάμεων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2τις 

αρχές της ΙΟετίας του 1980, εμφανίζονται οι πρώτες προσπάθειες 

"ελληνοποίησης" των κρατικών προμηθειών, ιδιαίτερα σε ορισμέ

νους χώρους-+λειδιά (βλέπε τηλεπικοινωνίες) με την προώθηση 

της εγχώριας Ε-A και τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων. Και 

αυτό γιατί έχει εκτιμηθεί πως η εγχώρια συμμέτοχη στις συνο

λικές επενδύσεις του ΕΠΠ είναι πολύ αδύνατη (λιγότερο από 

50%). Πράγματι, ελλείψει ελληνικών καθετοποιημένων παραγωγικών 

μηχανισμών, το κράτος καταφεύγει άμεσα (διεθνείς διαγωνισμοί) 

η έμμεσα (όταν οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν υψηλό βαθμό 
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περιεκτικότητας σε ξένα ενδιάμεσα προϊόντα, εξοπλισμούς και 

πρώτες ύλες) στις εισαγωγές τεχνολογιών χωρίς τη δέουσα αύξηση 

της απορροφτητικότητας της ελληνικής βιομηχανίας. 

β. Ειδικοί στόχοι και θεσμικά εργαλεία προαγωγής των τεχνολο

γιών πληροφόρησης στην Ελλάδα 

Η ενοποίηση των αγορών των χώρων της ΒΟΚ το 1992 είναι 

μια πολυσυζητημένη πρόκληση για την ελληνική βιομηχανία. Η 

υποχρεωτική αύξηση της παραγωγικότητας της, και κατά συνέπεια 

της ανταγωνιστικότητας της, έγινε η κύρια και ουσιαστικότερη 

παράμετρος του αναπτυξιακού προγράμματος του κράτους και γενι

κότερα της εθνικής βιομηχανικής και επιστημονικοτεχνικης 

πολιτικής. Οι στόχοι δημιουργίας ενός εγχώριου τομέα τεχνο

λογιών πληροφόρησης, όπως και η διάδοση και η ευρεία εφαρμογή 

τους στην ελληνική οικονομία, αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα 

εφόσον ο ραγδαίος ρυθμός εξέλιξης των τεχνολογιών αυτών προ

ϋποθέτει σε εθνικό επίπεδο μιαν αυξανόμενη οργανωτική προσπά

θεια δημιουργίας του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου παραγωγης-

αναπτυξτ^-τιροσαρμογης και χρήσης προϊόντων μικρο-ηλεκτρονικης. 

Για την κατάρτιση μιας εθνικής στρατηγικής στην πληροφο

ρική, συγκροτήθηκε το Μάρτιο του 1986 το Κυβερνητικό Συμβούλιο 

Πληροφορικής (ΚΥΣΥΠ) με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό. Η Υπηρεσία 

Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Προεδρίας καταρ

τίζει το 3ετές κυλιόμενο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Πληροφορικής και τον ετήσιο απολογισμό υλοποίησης του προηγού

μενου προγράμματος, τα οποία υποβάλλει στο ΚΥΣΥΠ. Επίσης, και 

σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους, υποβάλλονται στο ΚΥΣΥΠ ειδι

κά προγράμματα από άλλα Υπουργεία: Εθνικής Οικονομίας και 
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Οικονομικών (οικονομικό πρόγραμμα), Παιδείας (εκπαίδευση). 

Ενέργειας, Βιομηχανίας και Είρευνας και Τεχνολογίας (δομές 

τεχνολογικής βιομηχανικής έρευνας). Μεταφορών και Επικοινωνιών 

(υποδομή και τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη), Εθνικής Αμυνας 

κ.λπ. 

Η επιστημονική υποστήριξη του έργου του ΚΥΣΥΠ ανατέθηκε 

στο Τεχνικό Συμβούλιο Πληροφορικής (ΤΕΣΥΠ), τα μέλη του οποίου 

έχουν γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες σε θέματα 

ανάπτυξης της πληροφορικής. 

Στο χώρο αυτόν, το ΚΥΣΥΠ έγινε το συντονιστικό όργανο 

του τρισδιάστατου ρόλου του κράτους: θεσμοθέτης, επιχειρημα

τίας, αγοραστής. 

Το παραπάνω πλαίσιο οργάνωσης, προσανατολισμού και επο

πτείας της ανάπτυξης και διάδοσης των τεχνολογιών πληροφό

ρησης στην Ελλάδα διαμορφώθηκε αρκετά πρόσφατα, μετά από 

μελέτες και εισηγήσεις ειδικών. Το Συνέδριο που οργανώθηκε από 

το Υπουργείο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΥΠΕΤ), το Μάιο του 1983, 

έδωσε το εναρκτήριο σάλπισμα μιας αξιόλογης πολιτικής δημιουρ

γίας, ενδυνάμωσης και κινητοποίησης των επιμέρους φορέων έρευ

νας, τεχνολογίας, βιομηχανίας, εκπαίδευσης. Παράδειγμα, οι 6 

εξειδικευμένες ομάδες εργασίας της ΓΓΈΤ. 

Συνοπτικά, οι μέχρι τώρα πολιτικές αποφάσεις μπορούν να 

κατανεμηθούν ως ακολούθως: 

-0 εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών είναι όχι μόνον 

αναγκαίος, αλλά και χάρη στον πολύμορφο χώρο που καταλαμβά

νουν, αυτές κλήθηκαν να γίνουν - ως αγορά - ο κεντρικός φορέας 

των αναπτυξιακών εξελίξεων των νέων τεχνολογιών. 

-Το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα, εκτός από χρήστης Η/Υ, 

κλήθηκε να στραφεί προς τη δημιουργία του απαραίτητου στελε-
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χιακού δυναμικού (χρήση Η/Υ), ΟΛΛΟ και επιστημονικοτεχνικού 

δυναμικού για την επάνδρωση της έρευνας στην Ελλάδα και τη 

συμμέτοχη της σε διεθνή προγράμματα απόκτησης, εφαρμογής, προ

σαρμογής, αναπαραγωγής γνώσεων στον τομέα. 

-Αναγκαία κρίθηκε η ανάπτυξη-παραγωγή προϊόντων πληροφο

ρικής, και ιδιαίτερα λογισμικού και ''χαμηλής στάθμης" εξειδι

κευμένων προϊόντων υλικού, που να ανταποκρίνονται στις εθνικές 

ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, αλλά και να 

είναι εξαγώγιμα. Το κράτος, λοιπόν, λειτουργεί ως αγοραστής 

μέσω των προμηθειών του, αλλά και ως επιχειρηματίας με την 

ενεργό συμμέτοχη και συμβολή του (προώθηση επενδύσεων υψηλού 

εμπορικοτεχνολογικού κινδύνου, χρηματική και τεχνική υποστή

ριξη πρωτοπόρων επενδύσεων, την αξιοποίηση των Μεσογειακών 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ) - Πληροφορικής και Βιομηχα

νίας στραμμένα προς τη μικροηλεκτρονική κ.λπ.). Πρέπει να 

σταθούμε ιδιαίτερα, στις πρώτες προσπάθειες δημιουργίας τεχνο

λογικών και βιομηχανικών πόλων με την ίδρυση από τους κρατι

κούς, τραπεζικούς και άλλους βιομηχανικούς φορείς εταιρειών 

κρίσιμου μεγέθους. Και αυτό με στόχους δημιουργίας: (α) των 

κατάλληλων αγωγών εισροής ξένης προηγμένης τεχνογνωσίας, (β) 

των δομών (βλέπε ΕΕΕΓΔ) απορρόφησης, αφομοίωσης και ελέγχου 

των ξένων τεχνολογιών, συνδέοντας την intra- και extra-muros 

έρευνα με την παραγωγή, (γ) των εγχώριων ικανοτήτων αναπα

ραγωγής των ξένων γνώσεων, υλοποιημένης μέσα στη διαδικασία 

ανάπτυξης ανταγωνιστικών προϊόντων. 

-Ειδική μνεία έγινε στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και 

της εθνικής άμυνας. Οι πολιτικοστρατιωτικοί λόγοι καθιστούν 

τους τομείς αυτούς σπουδαίες αγορές προϊόντων μικροηλεκτρο

νικής, αλλά και χάρη στη συγκλίνουσα πορεία του Η/Υ με την 
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τηλεμετάδοση και τον έλεγχο οπημάτων καθίστανται επίσης σπου

δαίοι χώροι επενδύσεων (βλέπε δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων 

Η/Υ για τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση κάθε μορφής πληρο

φορίας) . 

Οι παραπάνω πολιτικές επιλογές συμβαδίζουν με τις εμπει

ρίες των άλλων αναπτυγμένων και υπό ταχεία εκβιομηχάνιση χω

ρών. Η διαφορά έγκειται στο ότι για την ελληνική πραγματικό

τητα αυτές αποτελούν κάτι το πολύ νέο ώστε να καταλήξουμε σε 

κατασταλαγμένα συμπεράσματα. Οι τρόποι όμως κινητοποίησης του 

ΕΕΕΓΓΔ σήμερα, από το κράτος και τις επιχειρήσεις, αφήνουν να 

διαφαίνονται οι τάσεις ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφόρησης 

στη χώρα μας. Επιτρέπουν επίσης τη δημιουργία ενός ευρύτατου 

φάσματος ανάλυσης και εντοπισμού των προβλημάτων εκείνων που 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο κάθε ειλικρινή προσπά

θεια. 

Γ. Κινητοποίηση του ΕΕΕΓΔ και τάσεις ανάπτυξης των τεχνολο

γιών πληροφόρησης στην Ελλάδα 

Η δημιουργία και ανάπτυξη της δεδομένης βιομηχανίας στη

ρίζονται σε μια δίχως προηγούμενο εξειδικευμένη εργασία. Η 

ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση αυτής της τελευταίας σε όλες 

τις βαθμίδες πραγματοποίησης της, σε συνδυασμό με τους τρόπους 

κινητοποίησης της, από τη μια μεριά και με τις πιθανότητες 

ανάπτυξης της από την άλλη (βλέπε επενδύσεις στον τομέα), 

αποσαφηνίζει τις τάσεις ανάπτυξης της ελληνικής πληροφορικής. 
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α. Το ΕΕΕΓΔ πληροφορικής 

Καταρχήν είναι αναγκαία η αξιολόγηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώς επίσης και των χώρων, των δομών και των πε

δίων έρευνας. 

- Συνολικά, η εθνική Ερευνα-Ανάπτυξη (Ε-A) στην πληρο

φορική απασχολεί περί τα 200 άτομα. Δυναμικό ποσοτικά μικρό, 

διότι: (α) η εγχώρια αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από μια 

αδύναμη προσφορά σε επιστημονικό προσωπικό υψηλής στάθμης και 

ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εμπειρική τεχνογνωσία στη μικρο

ηλεκτρονική, (β) σε γενικότερο επίπεδο, το συνολικό επιστη-

μονικοτεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα δεν αντιπροσωπεύει παρά το 

0,15% του ενεργού πληθυσμού της. 

- Οι χώροι έρευνας δύνανται να είναι κρατικοί (πανεπι

στήμια, ινστιτούτα) η ιδιωτικοί (επιχειρήσεις). 

- 0 ρόλος της πανεπιστημιακής έρευνας είναι διπλός: (i) 

Μορφωτικός-εκπαιδευτικός: δημιουργία ειδικοτήτων όλων των 

βαθμίδων στην πληροφορική, ώστε να διαδοθεί η χρήση Η/Υ (προ

γραμματισμός, συντήρηση), αλλά και να επανδρωθεί η εφαρμοσμένη 

έρευνα και η ανάπτυξη προτύπων από τη βιομηχανία, όπως επίσης 

και η βασική έρευνα, ως μόνος τρόπος προαγωγής νέων γν*Ι)σεων. 

(ii) Παραγωγικός: ως αυτοτροφοδοτούμενοι θεσμοί, τα κέντρα αυ

τά μετατρέπονται σε πρωταρχικό στάδιο ors/άπτυξης προϊόντων και 

διαδικασιών χάρη στη σύνδεση τους με τις παραγωγικές μονάδες. 

Τα ΑΕΙ της χώρας ανέπτυξαν μέχρι σήμερα (και πρόσφατα) 

μικρής κλίμακας αλλά αξιόλογες προσπάθειες προαγωγής της 

γνώσης: Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος 

Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Η/Υ, αυτοματισμοί, δίκτυα), 

ο Τομέας Ηλεκτρονικής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου 
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Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (αρχιτεκτονική Η/Υ. συστήματα 

εμπειρογνώμονες), ο Τομέας Η/Υ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων-

Μηχανικών του ΑΠΘ (αυτοματισμοί, Η/Υ, λογισμικό, εφαρμογές), ο 

Τομέας Τηλεπικοινωνιών του ίδιου τμήματος του ΑΠΘ, ο Τομέας 

Επιστήμης Υπολογιστών και Αριθμητικής Ανάλυσης (αρχιτεκτονική 

Η/Υ, λογισμικό) του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ, ο Τομέας 

Πληροφορικής του Τμήματος .ΗΙλεκτρολόγων-Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (EMI) (εφαρμογές, συστήματα εμπειρο

γνώμονες), το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (δίκτυα Η/Υ) του ΕΜΠ, 

το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του ΕΜΠ (αυτοματισμοί, έλεγχος), ο 

Τομέας Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων (συστήματα επε

ξεργασίας και αναγνώρισης σημάτων) του EMI, όπως και ανάλογα 

τμήματα στα Πανεπιστήμια Πάτρας» Κρήτης και Θράκης απασχολούν 

το κύριο μέρος των καθηγητών-ερευνητών-επιστημόνων. 

Στο δυναμικό αυτό, και ιδιαίτερα για την επιμόρφωση, 

πρέπει να προστεθούν τα ανάλογα τμήματα των TEI (Αθήνας, Κοζά

νης, Χαλκίδας), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα προ

γράμματα του ΕΛΚΕΠΑ και άλλων κρατικών φορέων εκβιομηχάνισης. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός αποφοίτων από τα ΑΕΙ 

και ΊΕΙ στο χώρο αυτόν θα φτάσει στο όπτιμούμ του το 

ακαδημαϊκό έτος 19Θ9-1990 και θα είναι, περιορισμένος (400-450 

ειδικοί) σε σχέση με τις δυνατότητες απαιρρόφησης προϊόντων 

πληροφορικής της χώρας. Σήμερα, οι 3.000 ειδικοί ανάπτυξης 

λογισμικού και χρήσης Η/Υ που απασχολούνται στην Ελλάδα έρχο

νται με πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές από τη Δυτική Ευρώπη 

και Βόρεια Αμερική. 

- Τα μη άμεσα πανεπιστημιακά κρατικά ερευνητικά κέντρα 

λειτουργούν παράλληλα με τα πανεπιστημιακά κέντρα, αλλά οι 

δραστηριότητες τους είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς 
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την εφαρμοσμένη έρευνα: το Ινστιτούτο Τηλ επικό ινών ι ών-Πλτροφο-

ρικής (οπτικές και ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, δορυφορική τηλεό

ραση) και το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής (ολοκληρωμένα κυκλώ

ματα) του "ΕΧΕΦΕ Δημόκριτος", το Ινστιτούτο Πληροφορικής (τε

χνητή νοημοσύνη, επεξεργασία σημάτων και εικόνων, CAD. δίκτυα 

Η/Υ, δίσκοι) και το Ινστιτούτο Δομής και Λέιζερ (ημιαγωγοί 

CaAs) του Κέντρου Ερευνας Κρήτης (ΕΚΕΚ), το Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πάτρας (ΙΤΥ: αρχιτεκτονική Η/Υ, 

λογισμικό, βάσεις δεδομένων, ρομποτική, τηλεπικοινωνίες) απα

σχολούν περί τους 200 ερευνητές, τεχνικούς και μεταπτυχιακούς 

υπότροφους. Παράδειγμα: το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών- Πληρο

φορικής του "Δημόκριτου" απασχολεί 20 ερευνητές, 10 τεχνικούς 

και 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ανθρώπινο αυτό δυναμικό 

δραστηριοποιείται στα τμήματα: (α) Μικρο-υπολογιστικών Συστη

μάτων, που συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών 

Ερευνών (CERN) και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα Φυσι

κής Υψηλών Ενεργειών, (β) Τεχνολογίας Γνώσεων (τεχνητή νοημο

σύνη) , (γ) Τηλεπικοινωνιών, που έχει αναπτύξει αξιόλογες συ

νεργασίες τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο (Εργα

στήριο Ηλεκτρονικής Πανεπιστημίου Πάτρας, Πολυτεχνείο Πάτρας, 

ΚΕΕΒΑ, Πολυτεχνείο Τουλούζης, ESPRIT). 

Το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του "Δημόκριτου" ιδρύθη

κε το 1986 ως αποτέλεσμα των ανταλλαγών επιστημόνων μεταξύ Ελ

λάδας και Γαλλίας. Οι 6 ερευνητές και οι 5 μεταπτυχιακοί φοι

τητές αποκτούν το μεγαλύτερο μέρος της τεχνογνωσίας μέσα από 

τη συνεργασία του Ινστιτούτου με το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο 

Ηλεκτρονικής (CIME) της Γκρενόμπλ. 

Το Υπολογιστικό Κέντρο, τέλος, του "Δημόκριτου" ανα

πτύχθηκε για την ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων του 
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ιδρύματος. Ομως, οι διεθνείς του προεκτάσεις (CERN, EARN) 

εγγυώνται τη μετατροπή του σε κορυφαίο υπολογιστικό κέντρο της 

-χώρας. 

- Επίσης, άλλοι κρατικοί φορείς που ανέπτυξαν κάποια 

ενδιαφέρουσα ερευνητική υποδομή είναι : π Μονάδα Ηλεκτρονικής 

Τεχνολογίας - Τεχνολογίας Πληροφοριών του Ινστιτούτου Τεχνο

λογιών Εφαρμογών του ΕΛΚΕΠΑ (σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκ

τρονικών προτύπων τηλεπικοινωνιακών, βιομηχανικών, πληροφορι

κής, οργάνων), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύ

ματος Ερευνών (βάσεις-τράπεζες επιστημονικών δεδομένων, λογι

σμικό), καθώς και τα 3 ερευνητικά κέντρα του στρατού (ΓΈΧΕΝ, 

ΚΕΤΑ, ΚΕΕΒΑ), που κινητοποιούν "πλειάδα Ελλήνων επιστημόνων", 

ειδικευμένων στην ανάπτυξη μικροηλεκτρονικών εφαρμογών (συντο-

νισμός, έλεγχος, επεξεργασ ία). 

Η διαδικασία προαγωγής της καινοτομίας μπορεί να 

κατανοηθεί καλύτερα, παίρνοντας το παράδειγμα του ΕΛΚΕΠΑ. Οι 6 

επιστήμονες του, συνεργαζόμενοι με πανεπιστημιακούς ερευνητές, 

εφαρμόζοντας την τεχνογνωσία τους και εξοπλισμένοι με εισαγό

μενη τεχνολογία (επιστημονικά όργανα, εξοπλισμός), ανέπτυξαν 

ηδη ένα τηλεφωνικό κέντρο, ένα βιομηχανικό αυτοματισμό ελέγχου 

θερμικών διαδικασιών, έναν ηλεκτροκαρδιογρόχρο και διάφορες 

εκπαιδευτικές συσκευές (micro-H/Y, κιτς), ενώ πραγματοποιούν 

μελέτες μηχανοργάνωσης. 

Τα πρωτότυπα αυτά και οι υπηρεσίες διοχετεύονται επεν

δυόμενα σε επιχειρήσεις μετά από αίτηση τους, οι οποίες και τα 

αναπτύσσουν βιομηχανικά (παράγωγη). Η μεταφορά αυτή τεχνολο-

γίας-τεχνογνωσίας γίνεται με συμφωνίες licensing. Οι επιχειρή

σεις πληρώνουν ένα ποσό εφάπαξ συν royalties (5%-10%), ποσά 

που καθορίζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιχείρησης-
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αποδοχέα και το κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκε το ΕΛΚΕΠΑ
13
. 

Από τπν άλλπ πλευρά, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για 

έρευνα στο χώρο των επιχειρήσεων. Από τα στοιχεία που συγκεν

τρώσαμε, μπορούμε να υποστηρίξουμε την άποψη πως η intra-muros 

βιομηχανική έρευνα στο χώρο των επιχειρήσεων περιορίζεται: (α) 

για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στην προσαρμογή ορισμένων 

τεχνολογιών για την ανάπτυξη προϊόντων τα οποία κατευθύνονται 

σε σίγουρες κρατικές αγορές και ειδικά στην απορρόφηση τμημά

των τεχνολογιών από το εξωτερικό, (β) στις καινοτόμες μικρές 

εταιρείες που ιδρύθηκαν από επιστημονικό προσωπικό, "με ιδέ

ες", οι οποίες και στηρίζονται στο "έμφυτο" τους know-how. 

Μερικά συγκεντρωτικά στοιχεία 8α δοθούν παρακάτω. Προη

γουμένως όμως είναι χρήσιμη η αναφορά στο ρόλο του κράτους ως 

κινητήριας δύναμης του ΕΕΕΤΔ αλλά και βιομηχανικού δυναμικού 

μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης. Η αναφορά αυτή θα επι

κυρώσει, επιπλέον, τα παραπάνω συμπεράσματα. 

β. Ερευνητικά προγράμματα, χρτρατοδότηση και προσανατολισμός 

των δροσττριοτητων του ΕΕΕΓΔ πληροφορικής 

Τρεις είναι οι πηγές χρηματοδότησης της επιστημονικής 

και τεχνολογικής έρευνας (ETE). Το κράτος (κύρια η ΠΈΤ), 

εξωτερικοί-διεθνείς δημόσιοι η/και ιδιωτικοί φορείς και, για 

15. Τα ποσοτικά στοιχεία του ΕΕΕΓΔ που καταγράφονται εδώ συ

γκεντρώθηκαν μετά από επιτόπια έρευνα με επισκέψεις στα εθνικά 

κέντρα έρευνας και επαληθεύτηκαν και συμπληρώθηκαν συγκρι

νόμενα με τα στοιχεία που συλλέγει και κοινοποιεί η ΓΓΕΤ. 
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τις επιχειρήσεις, π συτοχρημστοδόττρη (που όταν κατευθύνεται 

προς την προσαρμογή και την πρόσθεση μικρών καινοτομιών στις 

εισαγόμενες τεχνολογίες, συγχέεται εύκολα με τις συνολικές 

παραγωγικές επενδύσεις). 

Η ύπαρξη και μόνο των κρατικών ινστιτούτων και κέντρων 

έρευνας στην πληροφορική και μικροηλεκτρονική γενικότερα, 

δείχνει τη μοναδικότητα της κρατικής χρηματοδότησης για την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό 

πρέπει να συνδυαστεί με το ότι η συνολική ETE που χρηματοδο

τείται από τη βιομηχανία ανέρχεται μόλις στο πέμπτο των ολικών 

εγχώριων δαπανών. 

Επίσης, αν και το ποσοστό των κρατικών κονδυλίων για Ε-Α 

στην Ελλάδα παραμένει μικρό σε σχέση με το ΑΕΠ και με αυτό των 

άλλων χωρών (μεγάλων και ανταγωνιστικών), πρέπει όμως να 

σημειωθεί πως οι τεχνολογίες πληροφόρησης, τουλάχιστον για τις 

ηδη πραγματοποιημένες δαπάνες, απορροφούν ένα όλο και μεγαλύ

τερο μέρος του προϋπολογισμού για έρευνα και τεχνολογία: κατά 

μέσο ετήσιο όρο οι Κρατικές Χορηγήσεις ETE (ΚΧΕΓΕ) για τις 

τεχνολογίες αυτές αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια με πολύ ταχύ

τερο ρυθμό από τη μέση αύξηση των ΚΧΕΓΕ (33,5% και 24,5% αντί

στοιχα, βλέπε Πίνακα Π.15). 

Τα καθαρά ερευνητικά προγράμματα και τα προγράμματα 

βιομηχανικών εφαρμογών της ΠΠΕΓ δείχνουν: (ί) πως οι δραστη

ριότητες αυτές κάνουν τα πρώτα τους βήματα, αφού οι "παραδο

σιακοί" χώροι έρευνας στην Ελλάδα συνεχίζουν να απορροφούν το 

κύριο μέρος των ΚΧΕΓΕ, (ii) το αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον μερι

κών (λίγων είναι αλήθεια) δυναμικών επιχειρήσεων που διακιν

δυνεύουν την είσοδο τους σε υψηλής στάθμης τεχνολογικές δρα

στηριότητες, (iii) την πρώιμη κατάσταση της σύνδεσης έρευνας-

Θ5 



παραγωγή. 

Στα πλαίσια των προγραμμάτων ΠΡΟΠΕ, η πανεπιστημιακή 

προσανατολισμένη έρευνα στην περιοχή ''Ηλεκτρονικη-Πλτροφορικιη 

-Λέιζερ" αντιστοιχεί κατά μέσον όρο, και για την περίοδο 1979-

1986, μόλις στο 4,5* των συνολικών χρηματοδοτήσεων, πολύ πιο 

πίσω από τη "Γεωργία" (14*) και την "Ενέργεια" (13*). Αντί

θετα, τα δύο τελευταία χρόνια στα πλαίσια των ΠΆΒΕ η μικρο

ηλεκτρονική - προσαρμογή + ανάπτυξη πρωτοτύπων + εφαρμογές 

χρήσεων - παίρνει κάποιες διαστάσεις. Το 1986, αν και ο 

αριθμός των επιχειρήσεων πληροφορικής ήταν μόλις το 12* του 

συνόλου των εταιρειών (ήτοι : 5 εταιρείες έναντι 2 το 1985) που 

ωφελήθηκαν από τα ΠΑΒΕ, το ύφος των επιχορηγήσεων προς αυτές, 

αντίθετα, πλησίασε το 15* του συνόλου των εγκεκριμένων 

κονδυλίων (έναντι 12,5* το 1985). Το γεγονός αυτό δείχνει 

κάποιες τάσεις μεγαλύτερου ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις 

γι' αυτή τπ μορφή χρηματοδότησης, καθώς και τη βελτίωση της 

ποιότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων (βλέπε Πίνακα Π.16). 

Συμπερασματικά πρέπει να τονιστεί πως π κρατική χρημα

τοδότηση για έρευνα και τεχνολογία είναι ακόμη ανεπαρκής, και 

αυτό όχι τόσο σε σχέση, στατικά, με το σημερινό βαθμό ανά

πτυξης των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων στον τομέα της πληρο

φόρησης, όσο με τη μελλοντική επιτάχυνση του ρυθμού προόδου 

των τεχνολογιών αυτών στη χώρα μας. Η ανεπάρκεια αυτή καλύ

πτεται όμως σε ένα βαθμό από τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό 

(ΕΟΚ) και τη συμμέτοχη των ελληνικών ερευνητικών και παραγω

γικών φορέων σε διεθνή προγράμματα, γεγονός που επιτρέπει, 

επιπλέον, τη μεταφορά σύγχρονων γνώσεων προς την Ελλάδα. 

Μέσω των ΜΟΠ Πληροφορικής και Βιομηχανίας ισχυροποιείται 

και αξιοποιείται το ΕΕΕΓΓΔ ενώ με τη συμμέτοχη του σε κοινά 
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διεθνή προγράμματα (ΒΟΚ, NATO) τροφοδοτείται με νέες γνώσεις 

υιμηλού επιπέδου και του επιτρέπεται η αξιοποίηση των ηδη ανα

πτυγμένων ερευνητικών του αποτελεσμάτων. 

Στο ΜΟΠ Πληροφορικής περιλαμΒάνονται κονδύλια για την 

ερευνητική δραστηριότητα, όπως επίσης και, κατά το πρώτο 

στάδιο, κονδύλια για τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής 

(κέντρα έρευνας, εξοπλισμοί). Τις ευοίωνες προοπτικές για μια 

χρήσιμη εκμετάλλευση της φόρμουλας αυτής εγγυάται το ίδιο το 

καταστατικό της Κοινότητας που επιτρέπει σε κάθε ερευνητικό-

τεχνολογικό φορέα να απορροφά κονδύλια από το Περιφερειακό 

Ταμείο για την ανάπτυξη η/και μεταφορά τεχνολογιών-

τεχνογνωσίας και για τη συνεργασία του με άλλους Κοινοτικούς 

οργανισμούς. 

Τους πόρους αυτούς τους διαχειρίζεται η ΠΈΓ. Η εξωγενής 

χρηματοδότηση ενισχύεται με πιστώσεις του ελληνικού κράτους 

και το συνολικό ποσό κατευθύνεται για την πραγματοποίηση των 

εγκεκριμένων προγραμμάτων ενίσχυσης της εγχώριας υποδομής σε 

έρευνα και τεχνολογία. Σήμερα 7 μεγάλα τέτοιου είδους προγράμ

ματα μπήκαν στα σκαριά, κόστους 2,5 δισ. δρχ., προς όφελος των 

6 κυριότερων ερευνητικών φορέων της χώρας. 

-Στα ΜΟΠ Βιομηχανίας, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση 

μέσω του Ν. 1262/82, η θέση των τεχνολογιών πληροφόρησης (πλη

ροφορική, τηλεπικοινωνίες, αυτοματισμοί, κυκλώματα, εξαρτή

ματα) είναι επίσης σχετικά αδύνατη. Από τα 97 επενδυτικά προ

γράμματα και μέχρι τέλος Μαΐου 1988, μόνο τα 13 αφορούσαν το 

χώρο αυτόν η το 13,4% του συνόλου η ακόμη 2,8 δισ. δρχ. (6,5% 

του συνόλου των 42,68 δισ. δρχ.). Από τα 2,8 δισ. δρχ., 1,55 

δισ. απορροφήθηκε από τη μεγάλη, υπό άμεση κρατική υποστήριξη, 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών (Intrecom). 
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Στο σύνολο των ΜΟΠ Βιομηχανίας, δεσπόζουσα θέση κατέχουν 

ως συνήθως οι μεταποιητικές μονάδες πρώτων αγροτικών υλών και 

επεξεργασίας ορυκτών. 

Τα κοινά διεθνή προγράμματα ανάπτυξης τεχνολογιών είναι 

μοχλοί δημιουργίας συνεργιών μεταξύ της έρευνας και της βιομη

χανίας, αλλά, σε εθνικό επίπεδο, και ειδικότερα για τις μικρό

τερες χώρες - νέοι εισερχόμενοι στο χώρο - οδηγούν σε πολλα

πλασιαστικά φαινόμενα προς το εξωτερικό. Δηλαδή, παρατηρούμε 

πως συνήθως εκείνο που συνδέει μια ελληνική επιχείρηση και ένα 

εγχώριο κέντρο έρευνας είναι το γεγονός ότι συμμετέχουν σε ένα 

εξωγενές πρόγραμμα και όχι οι αυτόματοι και συναςοείς μεταξύ 

τους δεσμοί. Αυτό, επιπλέον, γίνεται εμπόδιο στην ανάπτυξη 

οργανικών δεσμών μεταξύ ελληνικών φορέων, που είναι οι μόνοι 

υπεύθυνοι της αυτοτροφοδοτούμενης προαγωγής των υψηλών τεχνο

λογιών στη χωρά, αλλά και της συνειδητοποιημένης και προσαρ

μοσμένης ευρείας εφαρμογής τους
1
*. 

Τα τρία όμως επιμέρους προγράμματα της ΒΟΚ που αφορούν 

ιδιαίτερα τις τεχνολογίες πληροφόρησης - ESPRIT (πληροφορική), 

BRITE (βιομηχανικοί αυτοματισμοί), RACE (τηλεπικοινωνίες) -

δεν παύουν να είναι αγωγοί τεχνολογιών προς τη χώρα μας. Τα 

συμπεράσματα της ελληνικής συμμέτοχης, είναι: (α) για την 

περίοδο 19Θ5-19Θ7, αν και η ελληνική συμμέτοχη είναι μικρή, 

παρουσιάζει ανοδική τάση, (β) οι τεχνολογίες πληροφόρησης 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής παρουσίας στα 

16. Για μια κριτική προσέγγιση της γενικότερης τεχνολογικής 

προσπάθειας στην Ελλάδα, βλέπε Γ. Πρωτονοτάριος (No 39, 1988) 

Φ. Νικολάου (10/1988) και Μπ. Αγγουράκης (No 32, 1987). 
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διάφορα προγράμματα της Κοινότητας, (γ) και πάλι, οι κύριοι 

συμμετέχοντες ελληνικοί φορείς είναι τα πανεπιστημιακά n 

αυτόνομα κρατικά κέντρα έρευνας ενώ, εκτός από τις κρατικές 

εταιρείες παραγωγής πολεμικού υλικού, μόνον 6-7 επιχειρηθείς 

συμμετέχουν, (δ) παίρνοντας το παράδειγμα του ESPRIT, παρα

τηρούμε πως το αυξημένο ενδιαφέρον συνεργασίας των ελληνικών 

φορέων δεν προκάλεσε μέχρι σήμερα μεταφορά πόρων προς τη χώρα, 

αφού η ελληνική συμμέτοχη είναι της τάξης του 1,1%, όσο 

περίπου δηλαδή και η ελληνική συνεισφορά στον Κοινοτικό 

Προϋπολογισμό (βλέπε Π ί νάκα Π.17). 

Εχουμε ακόμη τις πρώτες προσπάθειες συμμέτοχης ελληνικών 

φορέων στα προγράμματα του ΕΥΡΗΚΑ, των οποίων το κύριο χαρα

κτηριστικό είναι το ότι η ανάπτυξη και πραγματοποίηση τους 

αφήνεται στη βούληση και κάτω από την κρατική εποπτεία των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτές συγκροτούν ομίλους και μοιρά

ζονται την ευθύνη και τις δραστηριότητες Ε-A διαδικασιών και 

προϊόντων. Αν και η ΓΓΕΓ συμμετέχει στο πρόγραμμα C05INE, που 

είναι προσανατολισμένο στις εφαρμογές Η/Υ (ηλεκτρονική διάχυση 

πληροφοριών), στην αρχή μόνο μία εταιρεία (και εκείνη θυγα

τρική μιας πολυεθνικής) δήλωσε συμμέτοχη σε έναν όμιλο, ενώ 

στα τέλη του 19Θ7 προστέθηκε μία ακόμη συμμέτοχη (στα Λέιζερ). 

Οι τάσεις αυτές εξειδίκευσης του κινητοποιημένου ΕΕΕΓΓΔ μέσα σε 

κοινά διεθνικά προγράμματα προς την έρευνα ανάπτυξης των 

εφαρμογών της πληροφορικής εντείνονται με το πρόγραμμα STAR 

του οποίου οι στόχοι είναι ο εκσυγχρονισμός των τηλεπι

κοινωνιακών υπηρεσιών με τη δημιουργία δικτύων Η/Υ - συλλογή, 

επεξεργασία, διάδοση πληροφοριών. Κύριος μοχλός των δραστηριο

τήτων αυτών είναι ο ΟΤΕ. 

Το ποιόν της συμμέτοχης της Ελλάδας στα προγράμματα 
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υψηλής τεχνολογίας της ΕΟΚ αφήνει και πάλι να διαφανεί π 

έντονη τάση προς τη χρήση των μοντέρνων εξοπλισμών και λιγό

τερο της βιομηχανικής παράγωγης τους. 

Το ποσοστό συμμέτοχης της Ελλάδας στο πρόγραμμα COMMET 

(ενίσχυση της εκπαίδευσης και "εκλαίκισμός" του Η/Υ) μέχρι το 

Μάιο του 1988 υπερέβη το 10% του συνόλου των αιτήσεων (ενώ 

είναι μόλις 1,1* για το ESPRIT). Στο COMMET συμμετέχουν 

βιομηχανικές επιχειρήσεις (Αλουμίνιον της Ελλάδος, Χαρτοποιία 

Θράκης), τράπεζες (ΕΤΒΑ, Τράπεζα Μακεδονίας-θράκης), δημόσιοι 

φορείς (ΔΕΗ, ΕΌΜΜΕΧ, πανεπιστήμια, TEI). 

Στα προγράμματα του NATO, όπου η μικροηλεκτρονική είναι 

στο κέντρο τους, η ελληνική συμμέτοχη περιορίζεται στην 

παρακολούθηση τους η, ενεργητικά, στην ανάπτυξη ερευνητικών 

δραστηριοτήτων των οποίων τα αποτελέσματα επικαρπώνονται ξένα 

βιομηχανικά συμπλέγματα μετατρέποντας τα σε εμπορεύσιμα 

προϊόντα. Παράδειγμα, το ΕΚΕΚ του οποίου ο προϋπολογισμός 

καλύπτεται κατά 48* από πόρους του NATO και κατά 22* από 

πόρους της ΕΟΚ. 

Είναι λοιπόν γεγονός πως η αδυναμία της Ε-A συνδυάζεται 

με την οφθαλμοφανή αποκοπή των ερευνητικών φορέων της χώρας 

από τους εθνικούς βιομηχανικούς φορείς, καθώς: (α) η αξιο

ποίηση του ΕΕΕΓΔ πραγματοποιείται από την εξωγενή ζήτηση 

(διεθνή προγράμματα), (β) διαφαίνεται μια βραδυπορεία στην 

ανάπτυξη της βιομηχανίας σε σχέση με την έρευνα, κάτι που 

είναι και αιτία και αιτιατό της έλλειψης οργανικών δεσμών 

μεταξύ των δύο και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα σε μια 

πολιτική διασύνδεσης τους. Για παράδειγμα, το ΙΤΥ ανέπτυξε ένα 

δίκτυο διμερών σχέσεων με άλλα ελληνικά κέντρα έρευνας 

("Δημόκριτος", ΕΚΕΚ) και ξένα (των ΗΠΑ, Πορτογαλίας, Γαλλίας), 
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ενώ τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα των δρασττριοτητων του 

κατευθύνονται προς τα έξω. Μέσα από τα προγράμματα της ΒΟΚ, 10 

επιχειρήσεις, όλες ξένες, ωφελούνται από τις μελέτες του για 

βιομηχανικές εφαρμογές παραγωγικών γνώσεων ενώ, αντίθετα, 

ορισμένοι εθνικοί φορείς (ΟΓΕ, δήμοι, νοσοκομεία, πανεπιστή

μια) ανατρέχουν στις υπηρεσίες που χορηγούνται από το ΙΊΎ 

(τεχνικές συμβουλές εγκατάστασης και συντήρησης Η/Υ). 

Είναι επόμενο λοιπόν, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) το 

μικρό μέγεθος και, άρα, τη μικρή δυνατότητα κινητοποίησης 

κεφαλαίων και ανθρώπινου ειδικευμένου δυναμικού των επιχει

ρήσεων και (ii) το ολιγάριθμο ΕΕΕΓΔ, οι τάσεις ανάπτυξης της 

ελληνικής βιομηχανίας τεχνολογιών πληροφόρησης να χαρακτη

ρίζονται από ένα μικρό βαθμό δημιουργίας των κατά βάθος και 

κατά πλάτος, έσω η/και δια-επιχειρησιακών σχέσεων. Κατ' αυτόν 

τον τρόπο γίνεται κατανοητή επίσης η έλλειψη σπουδαίων συνερ

γιών τόσο με το χρηματοδοτικό σύστημα, όσο και με τους 

ερευνητικούς μηχανισμούς. Η έλλειψη αυτή ενισχύει και πάλι τις 

προς τα έξω τάσεις των πολλαπλασιαστικών φαινομένων, αυτή τη 

φορά για την απόκτηση-χρηση των απαραίτητων τεχνολογιών. 

Συνεπώς, η Ε-A που χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία 

περιορίζεται στην απόκτηση, προσαρμογή και εφαρμογή τεχνολο

γιών, ενώ για τις μικρές καινοτόμες εταιρείες οι δραστηριό

τητες Ε-A είναι input και output των παραγωγικών διαδικασιών 

τους. Αυτό εξάλλου δείχνουν τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτε

λέσματα της μελέτης αυτής. 
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Δ. Το ποιόν της κινητοποίτρης του ΕΕΕΓΔ από τις επιχειρήσεις: 

Τρόποι απόκττρτν;-εφορμ€τντ>;-<χξιοηιο1τρτις της απαραίτητης 

τεχνογνωσίας 

Το 1986, και με βάση την τελευταία έρευνα της ΓΠΕΓ, οι 

44 κυριότερες εταιρείες πληροφορικής (Η/Υ, δίκτυα, λογισμικό 

εφαρμογών και ο\χττημάτων) επένδυσαν σε Ε-A περί τα 380 εκατ. 

δρχ. Αν προσθέσουμε σε αυτές άλλες 44 επιχειρήσεις των χάρων 

των ηλεκτρονικών συστημάτων και εργαλείων, των τηλεπικοινωνιών 

και των Βιομηχανικών αυτοματισμών, ώστε να καλυφθεί όλο το 

φάσμα των μικροηλεκτρονικών τεχνολογιών προϊόντων και υπη

ρεσιών, το ποσό αυτό ανέρχεται σε 700 εκατ. δρχ. ή στο 16,8% 

της έρευνας που πραγματοποιεί το σύνολο των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. Η συμβολή των επιχειρήσεων των τεχνολογιών πληροφόρη

σης, μόνο, στη συνολική επένδυση του ιδιωτικού τομέα και για 

όλους τους κλάδους (4,14 δισ. δρχ. ή 23* της Ακαθάριστης Εγχώ

ριας Δαπάνης σε ΕΊΠΕ) είναι της τάξης του 9,7%. Το ποσοστό αυτό 

είναι σημαντικότερο από αυτό των κρατικών χρηματοδοτήσεων σε 

Ε-A για τις τεχνολογίες πληροφόρησης στο σύνολο της κρατικής 

χρηματοδότησης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (περί τα 

5,3% ή 722 εκατ. δρχ., βλέπε Πίνακα Π.18). Αυτό οφείλεται στο 

ότι υπάρχει ένας καταμερισμός εργασίας μεταξύ κράτους και επι

χειρήσεων. Το κράτος χρηματοδοτεί τα μεγάλα έργα υποδομής σε 

Ε-A και δραστηριοτήτων των κέντρων και ινστιτούτων που ελέγχει 

("Δημόκριτος", ΕΚΕΧ,ΠΎ κ.λπ.). Οι δεύτερες προσανατολίζουν 

τις δραστηριότητες τους στην αφομοίωση-ιτροσαρμογή εισαγόμενης 

τεχνολογίας ή/και αξιοποίησης του ειδικού πλεονεκτήματος τους 

σε υψηλή τεχνολογία. 
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Η ανάπτυξη και κινητοποίηση των εγχώριων παραγωγικών 

δυνάμεων στπν πληροφορική και γενικότερα στη μικρο-ηλεκτρονικη 

επιχειρείται κατά τέτοιο τρόπο που η ιδιαιτερότητα του έγκει

ται στις δυίκές τάσεις αναπαραγωγής του. Από τη μια έχουμε 

μεγάλες μονάδες σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα παράγωγης 

υλικού, λογισμικού και άλλων συναφών υπηρεσιών που φαίνονται 

σταθερά εγκατεστημένες στην ελληνική αγορά. Το ειδικό τους 

πλεονέκτημα απορρέει : (α) από την ιδιοκτησία του μετοχικού 

τους κεφαλαίου, που δεν είναι άλλο από το ηδη συγκεντρωμένο 

στα χέρια είτε του κράτους είτε μεγάλων υπό διαφοροποίηση 

χρηματιστικών ομίλων (κρατικών η ιδιωτικών), (3) από τις 

ειδικές σχέσεις - εμπορίου και παράγωγης - που δημιουργούν με 

τους κύριους χρήστες και κυρίως με τους κρατικούς φορείς, αλλά 

και με τον όμιλο στον οποίο υπάγονται και ο οποίος αποτελεί 

την πρωταρχική και κύρια αγορά τους. Χάρη στην ευκολότερη 

κινητοποίηση (αυτοχρηματοδότηση, εξεύρεση) ποσοτήτων κεφα

λαίου, οι επιχειρήσεις αυτές επιβάλλονται, αν και είναι αρκετά 

εξειδικευμένες και αποκομμένες από το υπόλοιπο του τομέα και 

της βιομηχανίας γενικότερα, ως τα πρότυπα της ελληνικής παρά

γωγης μικροηλεκτρονικών προϊόντων. Από την άλλη μεριά, μικρές 

εταιρείες, καινοτόμες στον πυρήνα των δραστηριοτήτων τους, 

προσπαθούν να βρουν μια θέση στη βιομηχανία αυτήν, αναζητώντας 

τρόπους εξαρτοποιημένης ανάπτυξης είτε από το πιστωτικό είτε 

από το εμπορικό είτε από το βιομηχανικό μεγάλο, ελληνικό η 

ξένο κεφάλαιο είτε από τις κρατικές αγορές. Στο μέλλον, η 

εκμετάλλευση του ειδικού πλεονεκτήματος - η τεχνογνωσία - που 

διαθέτουν οι επιχειρήσεις αυτές (λογισμικού η υλικού) θα 

μπορέσει να πραγματοποιηθεί ολοκληρωτικά με την προαγωγή μιας 

κρατικής βιομηχανικής πολιτικής που στόχος της θα είναι η 
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δημιουργία οργανικών διαεπιχειρησιακών δεσμών. Επίτευγμα που 

εξαρτάται από τον προσανατολισμό των κρατικών αγορών και 

κεφαλαίων προς αυτές. 

Το κράτος, τα τελευταία χρόνια, επιχειρεί μιαν εκ του 

μηδενός δημιουργία τεχνολογικών-βιομηχανικών επιχειρησιακών 

πόλων ανάπτυξης στον τομέα. Αυτή η εμπειρία είναι πολύ γνωστή 

(και αποτελεσματική) στα μεγάλα υπό εκβιομηχάνιση κράτη 

(κυρίως Βραζιλία, Ισπανία, Ταϊβάν, Ινδία, και λιγότερο άμεσα 

Νότια Κορέα). Μετά από πολλές παλινδρομήσεις, που απορρέουν 

από πλήθος τεχνικο-οικονομικών εμποδίων, η Εταιρεία Ελληνικών 

Συστημάτων Πληροφορικής (ΕΛΣΥΠ) στην πληροφορική (ΒΟΜΜΕΧ, 

ΕΓΒΑ) και η Ελληνική Βιομηχανία Ηλεκτρονικών (ΕΛΒΗΛ) στη 

μικροηλεκτρονική τηλεπικοινωνιών (CTTE, ΕΓΒΑ) ιδρύθηκαν για την 

επίτευξη του παραπάνω στόχου. Σκοπός ήταν να λειτουργήσει η 

ΕΛΣΥΠ ως βιομηχανικός πυρήνας κατά τρόπο τρισδιάστατο: (i) 

προωθώντας τις παραγωγικές της σχέσεις (joint ventures) με 

ξένες εταιρείες, (ii) συνδέοντας τις δραστηριότητες της με 

αυτές των δυναμικών MME μέσα από σχέσεις υπεργολαβίας, (ili) 

αναπτύσσοντας ερευνητικές ικανότητες και χρησιμοποιώντας τις 

κρατικές δομές Ε-A. Η ΕΛΒΗΛ, στηριζόμενη στη μεγάλη αγορά που 

αντιπροσωπεύει μόνος του ο OTE, κλήθηκε να αναπτύξει την 

τεχνολογική και παραγωγική της βάση, ώστε να μεταβληθεί σε 

κατά προτεραιότητα προμηθευτή του ΟΤΈ αλλά και γενικότερα σε 

συντονιστή και προαγωγό των ελληνικών παραγωγικών ικανοτήτων 

σε συνεργασία με ξένους οίκους. 

Πράγματι, η επιλογή δύο μεγάλων ξένων ομίλων για την 

ανάπτυξη-παραγωγη ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων βασίστηκε στην 

αποδοχή από αυτούς να συνεργαστούν με εταιρείες εγκατεστημένες 

στον ελληνικό χώρο. 
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Η πολιτική αυτή ίδρυσης πυρήνων, γνωστή ως πολιτική 

δημιουργίας "εθνικών πρωταθλητών", δε φαίνεται να αποδίδει. Η 

ΕΛΣΥΠ παρέμεινε στο στάδιο της διοικητικής της σύστασης. Από 

το κεφάλαιο της ΕΛΒΗΛ αποσύρθηκε η ΕΓΒΑ. Η εταιρεία μετα

τράπηκε έτσι σε θυγατρική του ΟΤΕ, μέσα στα πλαίσια του οποίου 

θα πρέπει τώρα να κινηθεί, ενώ ο αρχικός στόχος ανάπτυξης της 

ΕΛΒΗΛ σε μοχλό παράγωγης και εκσυγχρονισμού των τηλεπικοι

νωνιακών μέσων της χώρας εγκαταλείφθηκε. Το θέμα τώρα είναι 

κατά πόσον η ΕΛΒΗΛ θα λειτουργήσει ως παραγωγικός φορέας 

υψηλών τεχνολογιών η αν θα παραμείνει στο ρόλο του μεσάζοντα 

ανάμεσα στο κράτος (προμήθειες του ΟΤΕ) και στα ξένα συμ

φέροντα που ανέλαβαν να το εφοδιάσουν με 3Θ2.000 ψηφιακά 

κυκλώματα για το διάστημα 198Θ-1992 και στα οποία η ελληνική 

προστιθέμενη αξία θα είναι της τάξης του 26%. 

Αντίθετα, πυρήνες τύπου καθαρά ιδιωτικών δρασττριοτητων 

αναπτύχθηκαν σχεδόν ακούσια αλλά με την πολύμορφη αρωγή του 

κράτους, καθώς και των πολυεθνικών εταιρειών παραδοσιακά 

εγκατεστημένων στη χώρα μας. Η μελέτη μας δείχνει πως δύο 

διαφοροποιημένες εταιρείες προάγονται στον αντίστοιχο ρόλο 

εισχωρώντας σε ένα ευρύ φάσμα παράγωγης προϊόντων μικρο

ηλεκτρονικής, ενώ κινητοποιούν ένα όχι ευκαταφρόνητο ΕΕΕΓΔ, 

προσανατολισμένο προς την απορρόφηση-προσαρμογη-εφαρμογη ξένης 

τεχνογνωσίας. Η πρώτη εταιρεία (ψηφιακά κέντρα, λογισμικό, 

micro-H/Y) ελέγχεται από την ΕΓΒΑ, συνεργάζεται με Βορειο-

ευρωπαϊκές εταιρείες, επενδύει το 8%-9% του τζίρου της σε Ε-Α 

και συμμετέχει σε προγράμματα της ECK, ενώ επωφελείται από τα 

ΠΑΒΕ της ΓΤΕΓ. Η δεύτερη, στενά συνδεμένη με μια μεγάλη ξένη 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών, αναπτύσσεται χάρη στην επιλογή της 

από την ΕΛΒΗΛ ως προμηθεύτρια του ΟΤΕ. Η ίδια εταιρεία 
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επενδύει 10% του τζίρου της σε Ε-A και οι δεκάδες των ερευ

νητών της έχουν να επιδείξουν μια σπουδαία απορροφητική και 

αναπαραγωγική ικανότητα της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί από 

την παραπάνω ξένη εταιρεία. 

Ακόμη, το κράτος-παραγωγός μικροηλεκτρονικών προϊόντων 

και υπηρεσιών κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα από τις 

αμυντικές βιομηχανικές εταιρείες (π.χ. την ΕΑΒ, που συνερ

γάζεται με τα Πανεπιστήμια Πάτρας και θεσσαλονίκης και συμμε

τέχει ενεργά στα προγράμματα RACE και ESPRIT) και τον OTE 

(π.χ. εγκατάσταση του δίκτυου Hellaspack σε συνεργασία με μιαν 

ισπανική εταιρεία). 

Παράλληλα, οι μεγάλες τραπεζικές, ασφαλιστικές και 

ορισμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται εισερ

χόμενες στο χώρο της πληροφορικής. Ιδρύουν θυγατρικές πληρο

φορικής που έχουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: Από Ε-A, βιο

μηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, λογισμικό, μέχρι τεχνική 

υποστήριξη Η/Υ, συμβουλές, συντήρηση, παροχή "ολοκληρωμένων 

λύσεων". Η ανάπτυξη και καθιέρωση των εξαρτημένων αυτών 

επιχειρήσεων βασίζεται πρώτιστα στην αγορά που τους ανοίγουν 

οι μητρικές τους εταιρείες. Το πλεονέκτημα για τον όμιλο, αλλά 

και για τη θυγατρική είναι διπλό. 0 όμιλος αναλαμβάνει με τα 

ίδια του τα μέσα τη μηχανοργάνωση των διάφορων υποκαταστημάτων 

ή εργοστασίων του - κάτι που δημιουργεί εξαρχής μια σίγουρη 

αγορά για τη θυγατρική. Αυτή, αναπτυσσόμενη, θα μπορέσει να 

αντιμετωπίσει νέες εμπορικές προκλήσεις αλλά και να εμβαθύνει 

και να διευρύνει τις εργασίες της εισχωρώντας σε νέες αγορές 

(κυρίως κρατικές) και συνάπτοντας συμβάσεις υψηλών στόχων με 

ξένες εταιρείες για τη διαφοροποίηση των δρασττριοτητων της 

(παραγωγικών και εμπορικών - αντιπροσωπείες). 
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Από την άλλη πλευρά, πολλές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους 

εισέρχονται στη βιομηχανία και την αγορά και, αν αφαιρέσουμε 

τις εμπορικές τους δραστηριότητες (αντιπροσωπείες), εξειδι

κεύονται, καταρχήν, στην κατασκευή λογισμικού εφαρμογών, στη 

συναρμολόγηση hardware διάφορων τύπων, ενώ τελευταία ανα

πτύσσονται τάσεις παράγωγης προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης 

αξίας ("πακέτα" λογισμικού, σχεδιασμός προσαρμοσμένων σε 

ειδικές ανάγκες προϊόντων). Η πλειονότητα των εγχώριων μικρών 

επιχειρήσεων είναι καινοτόμες επιχειρήσεις, η δυναμική ανά

πτυξη των οποίων εξαρτάται άμεσα από αυτήν του εγχώριου αλλά 

και του διεθνικού-διεθνούς χρηματοδοτικού συστήματος. 

Αναλύοντας τα προβλήματα σταθεροποίησης των δραστηριο

τήτων τους, αλλά και αναγνώρισης τους, μπορούμε να βεβαιώσουμε 

πως το αρχικό εμπόδιο απορρέει από την αοριστία του ορισμού 

του "Ελληνα κατασκευαστή πληροφορικής". Ενώ η επίσημη θέση 

θέλει ακόμη και ένα συναρμολογημένο προϊόν να παίρνει το 

ελληνικό label, οι φορείς του κλάδου έχουν συνείδηση του 

γεγονότος ότι "Made in Greece", πρέπει να θεωρείται το προϊόν 

του οποίου το ποσοστό της αξίας του που προστίθεται στην 

Ελλάδα ξεπερνά το 50%. Τούτο επιβάλλεται ως δείκτης αξιο

ποίησης του ΕΕΕ3ΤΔ που κινητοποιείται από αυτές τις καινοτόμες 

εταιρείες μικρού μεγέθους. Το μέσο "προφίλ" αυτών των τελευ

ταίων δείχνει τις δυσκολίες πραγματοποίησης της παραπάνω 

πρωταρχικής απαίτησης. Η καινοτόμος εταιρεία πληροφορικής στην 

Ελλάδα, εκτός από το ότι είναι μικρού μεγέθους, είναι επίσης: 

νέα επιχείρηση, ιδρυθείσα τα πρώτα χρόνια της ΙΟετίας του 19Θ0 

από νέους επιστήμονες και τεχνικούς. Απασχολεί ολιγάριθμο αλλά 

πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Ο τομέας της Ε-A είναι 

υπερτροφικός σε σχέση με αυτούς της παράγωγης και των 
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διοικητικών υπηρεσιών. Για να πραγματοποιήσει τους στόχους 

ανάπτυξης της, βρίσκεται σε συνεχή κινητικότητα για την 

ανεύρεση πιστωτικών πόρων αλλά και χώρων αξιοποίησης και 

αναπαραγωγής των επενδυτικών της κεφαλαίων (που συχνά 

περιορίζονται στην τεχνογνωσία της). Τα αρχικά της κεφάλαια 

καταβλήθηκαν (σαν συνεισφορά) από τους κύριους μετόχους-

επιστημονες. Η επιβίωση τους οφείλεται στις (και μετά από 

έντονη αναζήτηση) σχέσεις εμπορικής, χρηματιστικής η/και 

παραγωγικής εξάρτησης. Εμπορικής εξάρτησης, γιατί αναλαμ

βάνοντας εμπορικές αντιπροσωπείες ξένων οίκων δύνανται εν 

συνεχεία να κινητοποιήσουν κάποια κεφάλαια που απορρέουν από 

αυτές ώστε να χρηματοδοτήσουν το ειδικό τους πλεονέκτημα 

αναπαράγοντας το (τεχνογνωσία για σχεδιασμό πρωτοτύπων). 

Παραγωγικής εξάρτησης, γιατί αναλαμβάνοντας υπεργολαβίες από 

ξένες εταιρείες η/και μεγαλύτερες ελληνικές που συνεργάζονται 

με τις ξένες, τροφοδοτούν με χρηματικούς πόρους τις κεντρικές 

τους δραστηριότητες. Από την άλλη, μερικές εξειδικεύονται 

άμεσα στις υπεργολαβίες υψηλής στάθμης συνεργαζόμενες με, 

κυρίως, τις μεγάλες εταιρείες των χωρών της ΕΟΚ στα πλαίσια 

των τεχνολογικών προγραμμάτων της. Οι καινοτόμες ελληνικές 

εταιρείες προσφέρουν στα κονσόρτσια την τεχνογνωσία τους, 

αφού, ως εταιρείες μικρού μεγέθους, δεν έχουν τη χρηματιστική 

δύναμη ανάπτυξης-παραγωγης νέων πρωτότυπων προϊόντων που θα 

μπορούσε να τις καταστήσει ανταγωνιστικές απέναντι στους 

εταίρους τους. Η πιστωτική εξάρτηση είναι, κατά τη γνώμη μας, 

ένα πρόβλημα που απαιτεί γρήγορη λύση. Εστω και αν οι 

επιχειρήσεις αυτές συγκεντρώνουν όλα τα επιχειρήματα που είναι 

απαραίτητα για την προώθηση νέων μορφών χρηματοδότησης στην 

Ελλάδα (capital venture, spin-off), οι αποφάσεις αργούν. 
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Σήμερα χρηματοδοτούνται από την ΕΓΒΑ η τη ΓΤΈΓΓ επιχειρήσεις 

σχετικά μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, ενώ με πικρία οι νέοι 

επιχειρηματίες μάς απάντησαν πως παραμελούνται ενώ μέσα στα 

συρτάρια τους υπάρχουν έτοιμα σχέδια για παραγωγική και εμπο

ρική εκμετάλλευση. Αυτή η εκμετάλλευση δυσκολεύεται από το 

γεγονός ότι στο πιστωτικό πρόβλημα έρχεται να προστεθεί ένα 

άλλο καθαρά βιομηχανικής πολιτικής φύσης. Η γνωστή και 

απαραίτητη για την ανάπτυξη και στερεοποίηση μιας εθνικής 

βιομηχανίας "πολιτική προστασίας του σε νηπιακή ηλικία τομέα" 

στην Ελλάδα, μετά από κάποιες πρώτες προσπάθειες, τείνει να 

επισκιαστεί από μιαν ενισχυμένη πολιτική "ανοικτών θυρών". 

Παράδειγμα, ο προοδευτικός παραμερισμός των προγραμμάτων "ελ

ληνικών ταμειακών μηχανών και Η/Υ". Και όμως, οι διεθνείς 

εμπειρίες δείχνουν (βλέπε Ινδία, Βραζιλία, Νότια Κορέα) πως η 

ανάπτυξη εγχώριων βιομηχανιών τεχνολογιών πληροφόρησης πριν 

αυτές αντιμετωπίσουν τον πολύμορφο διεθνή ανταγωνισμό, στη

ρίχτηκε στον προστατευτισμό και των εγχώριων επενδύσεων, αλλά 

και στην εξασφάλιση για τις ντόπιες εταιρείες χώρων-κλειδιά 

πώλησης των προϊόντων τους (βλέπε ρόλος του δημόσιου τομέα)
17
. 

17. Με τον όρο "πολιτική ανοικτών θυρών" δεν εννοούμε μόνον 

την ύπαρξη δασμολογικών φραγμών που να εμποδίζουν τις 

εισαγωγές προϊόντων ώστε να αναπτυχθεί μια αντίστοιχη εθνική 

βιομηχανία. Οι φραγμοί αυτοί μπορούν να αναπτυχθούν, εκτός από 

τα εμπορεύματα, και στις επενδύσεις. Οι εμπειρίες των "νέων 

βιομηχανικών χώρων" μάς διδάσκουν πως σε κάθε περίπτωση τέθηκε 

σε εφαρμογή μια αυσττρη επιλεκτική πολιτική τόσο από την άποψη 

τπς "ποσότητας" των ξένων επενδύσεων (βλέπε ποσοστώσεις), όσο 

και από την άποψη της "ποιότητας" (βλέπε επιλογή εταιρειών και 
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Οι παραπάνω επιλογές καθιστούν την Ελλάδα, όχι μόνο 

χρήστη Η/Υ και καταναλωτή υπηρεσιών, αλλά και παραγωγό υπη

ρεσιών με αντικείμενο τις εφαρμογές, βέβαια, της μικρο

ηλεκτρονικής, αλλά και τη σύλληψη-σχεδιασμό πρωτοτύπων από 

Ελληνες επιστήμονες και τεχνικούς είτε εργαζόμενους στα εθνικά 

κέντρα έρευνας είτε στις εγχώριες καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Υπηρεσίες υψηλής στάθμπς που συνήθως ιδιοποιούνται από ξένους 

χρηματιστικούς ομίλους (κυρίως της ECK) ενισχύοντας τα προς τα 

έξω πολλαπλασιαστικά φαινόμενα τα οποία και γίνονται οι μοχλοί 

κινητοποίησης του ΕΕΕΓΓΔ. 

τρόπων επενδύσεων: έμφαση στις κοινές εταιρείες). 
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από μια πρώτη επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώ

θηκαν, μπορούμε να διατυπώσουμε μερικές προτάσεις (συνοπτικές) 

Βιομηχανικής πολιτικής, ικανής να στρέψει τη φορά των πολλα

πλασιαστικών φαινομένων προς τις εγχώριες παραγωγικές δομές. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας πλτροφόρησης 

στην Ελλάδα, αρχίζει να διαφαίνεται η αναγκαιότητα προώθησης 

μιας τεχνολογικής και Βιομηχανικής στρατηγικής, η οποία πρέπει 

να συνδυάζει την υποκατάσταση εισανόιιενων προϊόντων και επεν

δύσεων με την τωρινή ανεξέλεγκτη και προς όλες τις κατευ

θύνσεις πολιτική των "ανοικτών θυρών". Και αυτό ώστε να γίνει 

εφικτή η αξιοποίηση των εγχώριων συντελεστών παράγωγης, όπως 

το λιγοστό κεφάλαιο και η σε άνοδο υψηλής στάθμης εργασία 

(τεχνογνωσία). 

0 ρόλος του κράτους είναι ουσιώδης και πρωταρχικής σημα

σίας στη διαδικασία ανάπτυξης των τεχνολογιών πληροφόρησης 

στην Ελλάδα, την οποία συνοψίζουμε παρακάτω: 

θεωρούμε δεδομένη την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική: 

άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς προϊόντων και συντελεστών σε μια 

αγορά (της ΕΟΚ) πολυπλοκότερη και ανταγωνιστικότερη. Αυτό 

δυσκολεύει την προστασία της σε νηπιακή ηλικία βιομηχανίας 

πληροφορικής με δασμολογικά μέσα, όπως δυσκολεύει και την 

προαγωγή εκ του μηδενός "εθνικών επιχειρησιακών πρωταθλητών" 

(βλέπε παραδείγματα ΕΛΒΗΛ και ΕΛΣΥΠ). 
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Αντίθετα, ο προστατευτισμός τρέπει να είναι μη δασμολο

γικής φύσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό 

οριξοντιοποιημένων και καθετοποιημένων επενδυτικών προγραμμά

των ακολουθώντας αντίθετα πορεία από αυτήν που επιβάλλεται ως 

μοντέλο μέσα από τις εμπειρίες συγκρίσιμων χωρών. 

Πρώτο: Ορίζουυε τις εθνικές ανάγκες σε τε-χνολογίες 

πληροφόρησης. Πέντε είναι οι κυριότεροι χώροι: άμυνα, τηλεπι

κοινωνίες, δημόσιες υπηρεσίες, εμπόριο-ναυτιλία, παιδεία. 

Καταρχήν, η οικονομία της χώρας έχει ανάγκη από μια 

αναπτυγμένη υποδομή απόκτπσης-επεξεργασίας-διάδοσης πληροφο

ριών. Η συντονισμένη ανάπτυξη των κλάδων και η προσφορά ενός 

ευρέος φάσματος γνώσεων (τεχνολογικών, εμπορικών, νομικών 

κ.λπ.) στις επιχειρήσεις είναι δύο θεμελιώδεις παράγοντες της 

βιομηχανικής πολιτικής. Τούτο προϋποθέτει την ύπαρξη συστη

μάτων και εθνικών δικτύων πληροφοριών, δηλαδή, την ύπαρξη 

αποτελεσματικών τηλεπικοινωνιακών αυτόματων συστημάτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς των χώρων αυτών πρέπει να 

διαμορφωθούν σε πόλους χρήσης μικροηλεκτρονικης-πληροφορικης 

και να στηρίξουν έτσι τη βιομηχανία. Σπουδαίο ρόλο λοιπόν θα 

παίξουν οι κρατικές προμήθειες και η στροφή τους προς τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, δίνοντας το έναυσμα της παραγωγικής 

τους και εμπορικής τους ευρύτερης δραστηριότητας. 

Δεύτερο: Αυτό θα επιτευχθεί με την επιλογή προϊόντων 

σχετικών με τους παραπάνω χώρους, των οποίων είναι σήμερα 

εφικτή η/και είναι δυνητικά πραγματοποιήσιμη. Εφικτή, όταν 

υπάρχουν ηδη εγκατεστημένες βιομηχανικές μονάδες. Δυνητική, 

όταν έχουν χαραχτεί επιχειρησιακά και τεχνολογικά σχέδια που 

δεν εφαρμόστηκαν για τους προαναφερθέντες λόγους παρεμπόδισης 

της καινοτομίας στην Ελλάδα. 
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σχετικών με τους παραπάνω χώρους, των οποίων είναι σήμερα 

εφικτή π/και είναι δυνητικά πραγματοποιήσιμη. Εφικτή, όταν 

υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες βιομηχανικές μονάδες. Δυνητική, 

όταν έχουν χαραχτεί επιχειρησιακά και τεχνολογικά σχέδια που 

δεν εφαρμόστηκαν για τους προαναφερθέντες λόγους παρεμπόδισης 

της καινοτομίας στην Ελλάδα. 

Η έρευνα μας δείχνει πως τέτοια προϊόντα είναι: ραντάρ, 

αυτόματος έλεγχος στις επικοινωνίες, αοη3ρματττ-ενσύρματη 

τηλεπικοινωνία, τηλεφωνικά κέντρα, συστήματα ψηφιακής μετά

δοσης, οπτικές ίνες, αυτοματισμοί ελέγχου βιομηχανικών δια

δικασιών, Η/Υ ειδικής χρήσης, μικροϋπολογιστές, chips (συναρ

μολόγηση), σχεδιασμός προϊόντων, μηχανοργάνωση, λογισμικό. 

Μια επιλεκτική πολιτική πρέπει να συμβάλλει στην 

αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών. Επομένως, 

πρωταρχικός σκοπός της τεχνολογικής πολιτικής 8α είναι η 

δημιουργία, μακροπρόθεσμα, των ανάλογων ειδικοτήτων και τεχνο

λογιών, ώστε να υποκατασταθεί προοδευτικά όσο δυνατόν 

μεγαλύτερο μέρος των εισαγόμενων. Το μέγεθος του "μέρους" 

αυτού εξαρτάται από τπν εξέλιξη του δυναμικού συγκριτικού 

πλεονεκτήματος της χώρας. 

Αφού πολλοί ξένοι κατασκευαστές προσφέρουν σύνολο, στοι

χείων, προϊόντων και υπηρεσιών σε χαμηλές σχετικά τιμές, η 

ελληνική βιομηχανία πρέπει να συμβάλλει στην προσπάθεια αρι

στοποίησης της σχέσης εισαγωγές-εγχώρια παραγωγή, αρχίζοντας 

από την ανάπτυξη προίόντων-υπηρεσιών για τα οποία διαθέτει το 

σχετικό πλεονέκτημα. Αναφέρουμε, για παράδειγμα, το λογισμικό 

εφαρμογών και τις υπηρεσίες συντήρησης Η/Υ που είναι χρήσιμες 

για την απόκτηση σημαντικής τεχνικής εμπειρίας. 

Το επόμενο βήμα είναι n κινητοποίηση του νεοεκπαι-
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τσν ιδιωτικό τουέα και ανάυεσα στις ξένες και τις ελληνικές 

επι-χε ι ρήσεις. 

Το κράτος τρέπει να επιβληθεί ως εργοδότης, εργολάβος 

και επιβλέπων του προγράμματος. Εναντι, ειδικά για την Ελλάδα, 

στις πολύ πιεστικές εξωτερικές ανταγωνιστικές τάσεις, η 

εμπειρία δείχνει πως πολύ δύσκολα μπορούν να δημιουργηθούν 

εξαρχής νέοι βιομηχανικοί πυρήνες (βλέπε ιστορική απειρία και 

σημερινή ένταξη στην ΕΟΚ που εμποδίζουν τη νόμιμη κάλυψη των 

"προφυλαγμένων αγορών και επενδύσεων"). 

Αντίθετα, πρέπει να κινητοποιηθούν οι υπάρχοντες φορείς 

χρήσης η/και παράγωγης, π.χ. ο ΟΊΈ και η πολεμική βιομηχανία. 

Το κράτος πρέπει ακόμη να ρίξει το βάρος στη δημιουργία 

ομοσπονδιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME) και στην άμεση 

συνεργασία τους με μεγαλύτερες εταιρείες και με τα ερευνητικά 

κέντρα, πανεπιστημιακά ή μη. Το σχΥρα αυτό θα λειτουργήσει 

σύμφωνα με τους κανόνες του καταμερισμού εργασίας και της 

εξειδίκευσης. Αυτό θα επιτευχθεί με την επιλογή των κριτηρίων 

αυτών για τη χρηματοδότηση και τους ευνοϊκούς όρους της 

(τράπεζες, ΓΤΕΓ, ΕΟΜΜΕΧ, ECK), όπως και με το άνοιγμα των 

κρατικών αγορών στις επιχειρήσεις που αποδέχονται τη συνερ

γασία και την ορθολογική εξειδίκευση μέσα στα πλαίσια του 

επενδυτικού προγράμματος. 

Οι ξένες επενδύσεις θα παίξουν ρόλο εκπαιδευτικό και θα 

στραφούν άμεσα προς τη υεταφορά-απορρόφηση τεχνολογίας και 

τε-χνογνωσίας. Τονίζουμε πως πρέπει να είναι, σίγουρα, επεν

δύσεις συυπληρωυατικές και κατά κανένα λόγο επενδύσεις αντι

κατάστασης των ελληνικών παραγωγικών δυνατοτήτων. Τα παραγω

γικά ξένα κεφάλαια πρέπει να προσανατολιστούν από την κρατική 

πολιτική κινήτρων προς τα παραπάνω προγράμματα με την υπο-
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χρέωση συνεργασίας και αυξάνουσας προστιθέμενης αξίας από τις 

ελληνικές εταιρείες. 

Στο πρώτο στάδιο, οι τελευταίες πρέπει να τοποθετηθούν 

σε σχέση με τις ξένες κατά 5ύο τρόπους: 

i. Στις πιο "ανειδίκευτες" δραστηριότητες: π.χ. ανάληψη 

υπεργολαβιών, εκμεταλλευόμενες την ηδη αποκτηθείσα εμπειρία 

συναρμολόγησης, υποκατασκευης, παράγωγης λογισμικού εφαρμογών. 

ii. Στις πιο "ειδικευμένες" δραστηριότητες, δίνοντας 

π.χ. την ευκαιρία στις ξένες εταιρείες και στους Ελληνες υπερ

γολάβους να αναπτύξουν τα ηδη σχεδιασμένα πρότυπα (εξειδίκευση 

στις υπηρεσίες πολύ υψηλής στάθμης) που για λόγους χρηματο

δοτικούς έμειναν στα συρτάρια τους. 

Η εγχώρια προστιθέμενη αξία θα αυξάνεται και μαζί της το 

ελληνικό συγκριτικό πλεονέκτημα χάρη στους δεσμούς έρευνας-

Βιοιιηκανίας. Ενδιαφέρουσα θα είναι η δημιουργία Επιστημονικών 

και Τεχνολογικών Πάρκων, που αυτά και μόνον αυτά θα μπορέσουν 

να καθιερωθούν ως θερμοκήπια καινοτόμων MME και να έλξουν τους 

Ελληνες επιστήμονες από το εξωτερικό (βλέπε περίπτωση της 

Ταϊβάν, Ινδίας και λιγότερο Νότιας Κορέας). 

Ομως, η πορεία αυτή υποκατάστασης (πραγματικής η/και 

δυνητικής) προϊόντων και επενδύσεων προϋποθέτει ένα σύνολο 

προστατευτικών μέτρων μη δασμολογικής υφής (όπως στις ΗΠΑ, 

μεγάλες χώρες της BUK, Ιαπωνία, αλλά και σε 4-5 νέα βιομη

χανικά κράτη). Αναφέραμε τις προμήθειες που είναι στραμμένες 

προς τις εγχώριες επιχειρήσεις. Το ίδιο θα γίνει με την 

τυποποίηση η οποία θα έχει στόχο τη συμβατότητα μεταξύ εθνικών 

αναγκών, ιδιαιτεροτήτων και παραγωγικών δυνατοτήτων. 

Η έλλειψη ενός κεντρικού ρυθμιστικού οργάνου στον τομέα 

των υψηλών τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής με άμεσο παρεμβατικό 
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ρόλο, αφήνει αναπάντητο το ερώτημα της εισαγωγής στη χώρα των 

τεχνολογιών αυτών ως συστήματος. 

Παράδειγμα, η καθυστέρηση της προώθησης του ΜΟΠ Πληρο

φορικής, στις apxéq του 1988 (22 δισ. δρχ.) οφείλεται στις 

χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες κατάρτισης των προδια

γραφών των Η/Υ που 8α εισαχθούν στο δημόσιο τομέα, όπως και 

της δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής ανάπτυξης του προγράμ

ματος STAR. Η καθυστέρηση αυτή συνεπάγεται για τη χώρα τη 

μείωση της απορροφητικότητας των πόρων της ΒΟΚ. Δημιουργεί 

επιπλέον αρνητικά πολλαπλασιαστικά φαινόμενα στην ελληνική 

βιομηχανία πληροφορικής, αφού η ανάπτυξη της εξαρτάται άμεσα 

από τις κρατικές προμήθειες. 

Συμπερασματικά: Αρχικά η μέθοδος ανάληψης υπεργολαβιών 

θα τροφοδοτεί με inputs το όλο επενδυτικό πρόγραμμα αλλά και 

θα καταλήξει στην παράγωγη εξαγώγιμων προϊόντων (συναρμολο

γημένα ολοκληρωμένα κυκλώματα χαμηλής στάθμης, εξαρτήματα, 

περιφερειακά, λογισμικό). Παράλληλα, θα προωθηθεί η καινοτομία 

από τις MME υψηλής τεχνογνωσίας στην εγχώρια αγορά. Κατόπιν, η 

αυξάνουσα εγχώρια προστιθέμενη αξία θα σηκώσει τη στάθμη των 

εξαγώγιμων προϊόντων και, γιατί όχι, η ελληνική βιομηχανία 

πληροφορικής θα μπορέσει να επιβληθεί σε πρωτοπόρο καινοτόμο 

για ειδικά εφαρμοσμένα προϊόντα, μεθόδους και, κύρια, υπη

ρεσίες μέσα στην ΒΟΚ και κατ' επέκταση σε διεθνές επίπεδο για 

χώρες με παραπλήσια κοινωνικά, οικονομικά, βιομηχανικά και 

τεχνολογικά προβλήματα (μεσογειακές χώρες. Μέση Ανατολή). 

Παραδείγματα: Πληροφορική εφαρμοσμένη στις ανάγκες των 

μικρών παραγωγικών μονάδων (βλέπε εξειδικευμένες τράπεζες 

δεδομένων, αυτοματισμοί), στη γεωργία (βλέπε λογισμικό για την 

κοινωνικοποιημένη διάδοση της χρήσης και διαχείρισης αγροτικών 
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inputs), στην εκπαίδευση εκ των άνω (βλέπε εμπλουτισμός με 

γνώσεις για την αναδιάρθρωση και εξειδίκευση της παρεχόμενης 

παιδείας), στις δημόσιες υπηρεσίες (βλέπε Η/Υ και πληροφόρηση 

για την ταχύρρυθμπ ανακύκλωση από υπηρεσία σε υπηρεσία του 

πλεονάζοντος προσωπικού). 

Επομένως, γίνεται φανερό το πόσο αναγκαίος είναι ο 

άυεσος κρατικός παοευβατισμός που όμως λίγη σχέση 9α έχει με 

τους παραδοσιακούς τρόπους και μορφές. Τώρα, πρέπει να αφορά 

πάνω από όλα την προμελέτη, το σχεδιασμό, τη συνεχή παρακο

λούθηση επενδυτικών προγραμμάτων που να αντιστοιχούν στις 

εγχώριες ανάγκες της οικονομικής πολιτικής. Και αυτό ώστε να 

καθοριστούν τα κίνητρα προώθησης της συνεργασίας για την 

αξιοποίηση των ηδη υπαρχουσών δυνατοτήτων και για την παράγωγη 

νέων, εκμεταλλευόμενοι την ένταξη στους δεσπόζοντες παραγω

γικούς μηχανισμούς της Ευρώπης. Γίνεται αναγκαία επίσης η 

προώθηση της εξειδίκευσης των ελληνικών τεχνολογιών πληρο

φόρησης στις υπηρεσίες προαγωγής και εφαρμογής γνώσεων 

(λογισμικό, σχεδιασμό ειδικού hardware, βασική προσανατολι

σμένη έρευνα). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ n.l 

Συγκέντρϋαη της παγκόσμιας βιομηχανίας 

και αγοράς τεχνολογιών πληροφόρησης 11986) 

Πληροφορική (1) 

κατά 

προϊόν-υπηρεσία 

Hainfraies 

Minis 

Micros 

Περιφερειακά 

Datacoi 

Λογισμικό 

Υπηρεσίες πληροφορ 

(υποστήριξη) 

Συντήρηση 

Αοιηά 

Σύνολο 

II) 

ικής 

Σε Sie.δολάρια 

28,1 

17,1 

19,3 

47,8 

13,5 

13,3 

11,9 

23,5 

2,5 

177,0 

(Ι)/Σύνολο 

της αγοράς 

15,91 

9,7Χ 

10,91 

27Χ 

7,61 

7,5Χ 

6,7Χ 

13,3% 

1,41 

1001 

Μερίδιο τ«ν 

10 npèiuv 

εταιρειών στο (Ι) 

92,01 

60,0Ϊ 

77,0Ϊ 

58,5Ζ 

62,01 

71,51 

74,31 

Μερίδιο της 

IBM στο (Ι) 

51,01 

17,5% 

29, ΟΧ 

23,01 

15,OH 

41, 52 

Πηγή: Fortune 15.6.1987 (ειδική επεξεργασία). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3 
Παραδείγματα κρατικής βοήθειας στπν Ε-A στην πληροφορική 

Χώρα 

Χρονική 
περίοδος Πρόγραμμα 

Ποσό 
(εκατ.δολ.) 

ΗΠΑ 1978-1984 Ε-A για VHSIC (α'φάση) 

1985-1989 Ε-A για VHSIC (Β
1
φάση) 

542,2 

340,3 

Ιαπωνία 1975-1981 Ολοκληρωμένα κυκλώματα LSI 180,0 

1976-1979 VLSI 121,2 

1980-1991 Οπτο-Τίλεκτρονική 77,5 

1982-1990 Super Η/Υ 92,3 

1982-1989 Νέα λειτουργικά στοιχεία 100,4 

ΒΟΚ 1983-1984 ESPRIT pilote 

1982-1985 Μικροηλεκτρονική 

1984-1989 Esprit 

11,4 

32,0 

744,0 

Γαλλία 1982-1986 2ο Πλάνο "στοιχεία" 487,0 

Δυτική 1974-1978 BMFT, στοιχεία 157,0 

Γερμανία 1981-1982 BMFT, στοιχεία 110,0 

1981-1984 BDI Ε-Α 0,9 

1984-1988 Τεχνολογία υπομικρονική 196,0 

Μεγάλη 

Βρετανία 1983-1988 Υψηλές τεχνολογίες 308,5 

Πηγή: 00ΣΑ, 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4 

Κορφές και τρόποι συνεργασίας μεταξύ τον επιχειρήσεων 

ατούς χάρους της έρευνας, της τεχνολογίας και της παραγωγής 

Ηορφές και τρόποι Παρατηρήσεις 

Ι. Συνεργασία ατην Ε-Α 

α. Πανεπιστημιακή έρευνα, χρηματοδοτούμενη Πολλοί συνεργαζόμενοι 

από συνεργαζόμενες εταιρείες 

Β. Προγράμματα Ε-A συνεργασίας κράτους- Πολλοί συνεργαζόμενοι 

επιχειρήσεων με συμμετοχή πανεπιστημίων και 

δημόσιων κέντρων έρευνας 

γ. Εταιρείες Ε-A δημιουργημένες βς joint- Λίγοι συνεργαζόμενοι 

ventures από μεγάλες επιχειρήσεις 

II. Τεχνολογική συνεργασία 

α. Εξαγορά ή συμμετοχή σε μια μικρή επιχείρηση 

υφηλής τεχνολογίας 

8. Συμφωνία Ε-A χωρίς συμμετοχή στο κεφάλαιο 

μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων 

γ. Τεχνολογικές συμφωνίες: ανταλλαγές τεχνο

γνωσίας, συμφωνίες licensing κ.λπ. 

III. Παραγωγική και ειιπορική συνεργασία 

α. Consortia γενικά σε Ε-A, τεχνολογία, Πολύ λίγοι συνεργαζόμενοι 

παραγωγή, εμπόριο 

Β. Συμφωνίες πελ&τη-προμηβευτή με συμμετοχή Πολύ λίγοι συνεργαζόμενοι 

στο κεφάλαιο 

γ. Συμφωνίες υπεργολαβιών Πολύ λίγοι συνεργαζόμενοι 

Πολύ λίγοι συνεργαζόμενοι 

Πολύ λίγοι συνεργαζόμενοι 

Πολύ λίγοι συνεργαζόμενοι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.5 

Βαβμός συμμετοχής τ«ν μεγάλ«ν πολυεονικόν επιχειρήσεις πληροφορικής 

σε μερικές υπό εκβιομηχάνιση χώρες 

Βραζιλία Μεξικό Ινδία Αργεντινή Νότια Κορέα Ταϊβάν 

IB« 

Burroughs 

NCR 

Sperry 

Apple 

Hewlett-Packard 

DEC 

ITT 

Sieiens 

Thoison-CSF 

Olivetti 

Philips 

ICL 

Fujitsu 

NEC 

100Z 

100X 

100X 

1001 

1007. 

100* 

100X 

73, 6X 

100X 

100Z 

1Ô0Ï 

1001 
10OX 

491 

1001 

1001 

100X 

100X 

100X 

100* 

100% 

100X 

67,81 

99,71 

100Z 

1001 

m 

49X 

50X 

51X 

39,7Z 

40X 

100X 

100X 

100X 

100X 

toox 

100X 
75X 

100X 

99X 

10OX 

100X 

100X 

100X 

100X 

100X 

25X 

100X 

100X 

20X 
14X 

100X 

100X 

100X 

100X 

100X 

Πηγές: Preliminary Report... (1982), Far Eastern Review. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.6 
Πηγές τεχνολογιών των 10 κυριότερων 

επιχειρήσεων πληροφορικής της Βραζιλίας 

Επιχείρηση 

Cobra 

SID 

LABO 

EDISA 

SI SCO 

61obu5 

Elebra 

Scopus 

Polyiax 

Microlab 

nnxéc: Στοιχεί 

Κυριότερα 
προϊόντα 

Τερματικά linis 
και licros-H/Y 

Micros και iinis-H/Y 

Micros και »inis-H/Y 

Micros και iinis-H/Y 

Micros και iinis-H/Y 

Εκτυπωτές, ταινίες 

Εκτυπωτές, δίσκοι 

Τερματικά iicros-H/Y 

Micros-H/Y 

Ταινίες, δίσκοι 

(α επεξεργασμένα από : Herrera ( 

Πηγές 

Ιδια 
Licensing: 
Sycor (ΗΠΑ) 
Ferranti (Μεγάλη 
Βρετανία) 

Ιδια 
Licensing: 
Logabax (Γαλλία) 

Ιδια 
Licensing: 
Nixdorf (ΰυτική 

Γερμανία) 

Ιδια 
Licensing: 
Fujitsu (Ιαπωνία) 

Ιδια 

Ιδια 
Licensing: 

Data Products (ΗΠΑ) 
Perfect (ΗΠΑ) 

Ιδια 
Licensing: 
Control Data (ΗΠΑ) 

Ιδια 

Ιδια 

Ιδια 
Licensing: Aipex (ΗΠΑ) 

] (1983), Ρ-Β Tigre (1982). 

Ετος της 
συμφωνίας 

1976 

1974 

1978 

1977 

1978 

1979 

1978 

1978 

1978 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.7 

Ινδία: Πηγές τεχνολογιών κατά χώρα προέλευσης 

Προϊόν 

Η/Υ ΗΠΆ, Μεγάλη Βρετανία, ΕΣΣΔ, Ολλανδία 

Περιφερειακά ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ιαπωνία, 

Δυτική Γερμανία 

Αυτόματοι εξοπλισμοί ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, 

Σουηδία, Δυτική Γερμανία 

Συστήματα ελέγχου και 

απόκτησης δεδομένων 

ΗΠΑ. Ιαπωνία, Γαλλία, Μεγάλη 

Βρετανία 

Εξοπλισμοί επικοινωνίας Γαλλία, ΗΠΑ, Ελβετία 

Ηλεκτρονικά εργαλεία ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, 

Δυτική Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.8 

Παραδείγματα συνεργασίας τιιν εθνικών και 

τον πολυεθνικών επιχειρήσεων πΛηροφορικής στη Νότια Κορέα 

Εβνικές 

επιχειρηθείς 

Saesung 

Goldstar 

Daewoo 

Hyundai 

Πολυεβνικές 

NEC (Ιαπωνία) 
Hazel ine (ΗΠΑ) 
Shughart (ΗΠΑ) 
ITT (ΗΠΑ) 
Sharp (ΗΠΑ) 
Johnson Control (ΗΠΑ) 
Intel (ΗΠΑ) 

Hewlett-Packard (ΗΠΑ) 
Hicron Teck (ΗΠΑ) 

Honeywell (ΗΠΑ) 
AND (ΗΠΑ) 
JVC (Ianuvlaç) 
Zi log (δυτική Γερμανία) 
Olivetti (Ιταλία) 
ATT (ΗΠΑ) 
ATT (ΗΠΑ) 
ATT (ΗΠΑ) 

Nothern Teìecoi 
(Καναδάς) 
Burroughs (ΗΠΑ) 
Ricoh (Ιαπυνία) 
Inios (Μεγάλη Βρετανία) 

Μορφπ 

συνεργασίας 

Licensing 
Licensing 
Licensing 
Licensing 
Licensing 
Licensing 
Licensing 

Κοινή επιχείρηση 
Κοινή επιχείρηση 

Licensing 
Licensing 
Licensing 
Licensing 
Κοινή επιχείρηση 
Κοινή επιχείρηση 
Licensing 
Licensing 

Κοινή επιχείρηση 

Licensing 
Licensing 
Licensing 

Τεχνολογία 

Hini-H/Y 
Τερματικά 
ΰίσκοι 
Ηεταλλάκτες 
Ημι αγωγοί 
Αυτόματα συστήματα 
Ηικρο-επεξεργαστές, 
περί|ερειακα, συ
στήματα wrifiaKCu 
ελέγχου 
Hini-H/Y 
Ημιαγωγοί 

Η/Υ (uinfraies) 
Ημιαγνγοί 
Video 
Hini-H/Y 
Hicro-H/Y 
Ημιαγι»γοί 
Οπτικές ίνες 
Καλώδια 

Ημι αγωγοί 

Η/Υ 
Ηυιαγογοί 
Ημι αγωγοί 

Hntéc; Στοιχεία επεξεργασμένα από : Far Eastern Econoiic Review« Financial Tiies. 

International Herald Tribune, The Wall Street Journal. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.2 

Αξύα ευσαγωγών (cif) Η/Υ καυ ανταλλακτικών (1981-1986) 

10 » 

29,3 

83,9 

54,6 

38,0 

22,5 

1981 1982 1983 1984 

Πηγή: ΕΣΥΕ (ευδυχη επεξεργασία). 

1985 1986 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.9 

Εγκατεστημένη ισχύς Η/Υ ανάλογα με το μέγεθος τους 

σε αριθμό και αξία το 1980 και το 1985 

(Σε εκατ. δολάρια) 

1980 1985 

Αριθμός Αξία Αριθμός Αξία 

Μεγάλοι Η/Υ 58 54,9 124 121,8 

Mini-tf/Y 393 31,4 1.099 102,9 

Supermicros 17 0,34 410 8,2 

Micro-H/Y - - 6.850 34,2 

Σύνολο 468 8,67 8.483 267,1 

Ετήσια μεταβολή κατά 

μέσον όρο του συνόλου (%) 78,5 98,5 

Πηγές: ΕΛΚΕΓΙΑ, ΕΠΥ (ειδική επεξεργασία). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π. 11 

Χώρες και περιοχές προέλευσης των ελληνικών εισαγωγών 

Η/Υ και ανταλλακτικών το 1982 και το 1986 (,%) 

Χώρες/Περιοχές 1982 1986 

Μεγάλη Βρετανία 

Ολλανδία 

Δυτική Γερμανία 

Γαλλία 

Ιταλία 

Ιρλανδία 

ΒΟΚ 

ΗΠΑ 

Ταϊβάν 

Ιαπωνία 

Αλλες χώρες 

8,7 

2,4 

27,1 

18,0 

4,3 

1,7 

65,6 

29,0 

Αμελητέο 

1,2 

4,2 

27,0 

13,6 

12,3 

8,3 

5,2 

3,3 

74,9 

13,5 

4,5 

2,4 

4,7 

Σύνολο 100,0 100,0 

Πηγή: E2VE (ειδική επεξεργασία). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.16 

Αριβμός προτσσευν και ύγος χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤ της περιοχής 

"Ηλεκτρονι*ή-Πληροφορική-LASER" (Η.Π.Λ.) 

1. Περιοχή Η.Π.Α. 

Προτάσεις υπο

βληθείσες (Ι) 

Προτάσεις εγκρι

θείσες (II) 

Χρηματοδότηση 

εγκριθείσα 

(εκατ.δρχ.) (III) 

2. Σύνολο περιοχών 

Προτάσεις υπο-

Βληβείοες (IV) 

Προτάσει ς 

εγκριθείσες (V) 

Χρηματοδότηση 

εγκριθείσα 

(εκατ.δρχ.) (VI) 

(I)/(IV) (Ι) 

(II)/(V) (Ι) 

(I11)/(VI) (1) 

1979-1983 

56 

13 

16 

936 

276 

378 

6,01 

4,71 

4,22 

1984 

19 

3 

4 

249 

100 

205 

7,6* 

3,01 

1,9Χ 

1985 

6 

7 

14 

223 

77 

197 

2,71 

9,01 

7,1Χ 

1986 

12 

9 

40 

373 

166 

605 

3,2Χ 

5,41 

6,61 

1979-1986 

93 

32 

74 

1.761 

619 

1.385 

5,2Χ 

5, Π 

5,3Χ 

1987 

11 

355 

3,3Χ 

Πηγή; ΓΓΕΤ (ειδική επεξεργασία). 
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ΓΛΩΣΣΆΡΙΟ 

1· Πληροφορική: Επιστήμη της λογικής και αυτόματης επεξεργασίας 

της πληροφορίας. 

2. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ): Το τεχνικό μέσο επεξεργασίας 

της πληροφορίας, αποτελούμενο από δύο μέρη: το υλικό μέρος 

(η hardware) και το λογισμικό (η software). 

3. Hardware : Το υλικό (απτό) μέρος του Η/Υ, αποτελούμενο από 

κεντρικά και από περιφερειακά όργανα. Τα κεντρικά όργανα 

διαμορφώνουν τον εσωτερικό χώρο του Η/Υ, όπου κυκλοφορεί η 

πληροφορία, πραγματοποιούνται οι λογαριασμοί και η λογική 

επεξεργασία (κεντρική μονάδα) και αποθηκεύονται οι πληρο

φορίες (εσωτερική μνηυη). Τα περιφερειακά όργανα αποτελούν 

για τον Η/Υ τα μέσα επικοινωνίας του με τον έξω κόσμο. Αυτά 

είναι οι περιφερειακές μνηαες (δίσκοι, δισκέτες κ.λπ.) και 

τα όργανα εισροών-εκροών (πληκτρολόγια, τερματικά, οθόνες 

κ.λπ.). Η εσωτερική μνήμη του Η/Υ, σε αντίθεση με την περι

φερειακή μνήμη, προσφέρει πολύ γρήγορη προσπέλαση και απα

ντάται σε δύο μορφές: μνήμη που διαβάζεται (ROM ή Read Only 

Memory) και μνήμη που διαβάζεται και γράφεται (RAM ή Random 

Access Memory). 

4. Λογισυικό ή software: Σύνολο πληροφορικών προγραμμάτων τα 

οποία επιτρέπουν να λειτουργεί ή μέσω των οποίων λειτουργεί 

το hardware. Από τη μια πλευρά, υπάρχει το σύνολο των προ

γραμμάτων που θα θέσει σε λειτουργία τον Η/Υ και θα επιτρέ

ψει την ανάπτυξη των μικροηλεκτρονικών του δυνατοτήτων 
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(συστήματα εκμετάλλευσης η συστήματα τπς μηχανής) και από 

την άλλη υπάρχουν τα προγράμματα τα οποία 3α χρησιμοποιηθούν 

για την επίλυση των ειδικών προβλημάτων των χρηστών (λογι

σμικό εφαρμογών). Ως "πρόγραμμα" εννοούμε ένα σύνολο εντολών 

τις οποίες ο Η/Υ εκτελεί για να πραγματοποιηθεί κάποιος 

συγκεκριμένος σκοπός. Η πρωτόγονη μορφή του προγράμματος 

είναι μια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 η 1), όπου το κάθε 

δυαδικό ψηφία (bite η binary digit) έχει κάποια ορισμένη 

τιμή την οποία αντιλαμβάνεται ο Η/Υ. Η ακολουθία η οκτάδα 

δυαδικών ψηφίων ονομάζεται BITE. Η δυαδική "γλώσσα" που 

καταλαβαίνει ο Η/Υ ονομάζεται "γλώσσα μηχανής" και διαφέρει 

από κατασκευαστή σε κατασκευαστή η/και από αρχιτεκτονική σε 

αρχιτεκτονική Η/Υ (Basic, Pascal, Fortran, Cobol κ.λπ. είναι 

μερικές γνωστές "γλώσσες"). 

5. Τάξεις Η/Υ: 0 καθολικός Η/Υ η Η/Υ μεγάλου μεγέθους είναι ο 

Η/Υ ο οποίος έχει κατασκευαστεί για να επιλύει οποιοδήποτε 

πρόβλημα, οποιουδήποτε χρήστη. Στην περίπτωση αυτήν, ο Η/Υ 

αποτελεί ένα σύστημα επειδή έχει τη δυνατότητα να επεξεργα

στεί οποιαδήποτε πληροφορία. Από την άλλη πλευρά, ο Η/Υ-

εργαλείο περιλαμβάνει τους minis-H/Y και τους micros-H/Y. 

Στην περίπτωση αυτήν, ο χρήστης εξοπλίζεται με Η/Υ για να 

βοηθηθεί στην επίλυση των προβλημάτων τα οποία τον χαρακτη

ρίζουν (ιδιαίτερες εφαρμογές). Κατατάσσουμε τους Η/Υ·σε τά

ξεις χρησιμοποιώντας ως κριτήρια, το μέγεθος τους, την τιμή 

πώλησης, τις τεχνικές ικανότητες και τον τρόπο εφαρμογής 

τους. Αν και η ισχύς των minis-H/Y έχει αυξηθεί κατακόρυφα, 

αυτοί ξεχωρίζουν από τους μεγάλους Η/Υ από το γεγονός ότι 

εφαρμόζονται για να επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα στη 

βιομηχανία η στις υπηρεσίες (π.χ. σύνδεση με πολλαπλά περι-
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φερειακά συστήματα). Το ίδιο ισχύει και για τους micros-H/Y 

n τους προσωπικούς Η/Υ (PC) που αν και π τεχνολογία τους 

είναι σχετικά απλή (ένας μικροεπεξεργαστής, μια μνήμη ελέγ

χου και ευκαιριακής αποθήκευσης και ένα ρολόι συγχρονισμού 

της λειτουργίας του Η/Υ και των περιφερειακών) είναι ανταγω

νιστικοί όταν πρόκειται για εξειδικευμένες και αποκεντρωμέ

νες εφαρμογές. 

6. Ολοκληρωμένα κυκλώματα: Σύνολο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων συν

τιθέμενα από μικροσκοπικά τρσνζίστορς και τοποθετημένα στην 

επιφάνεια μιας παστίλιας πυριτίου ("puce" η "chip" με εμβα

δόν 16mm
;
9. 

7. Μικροεπεξεργαστής : Ηλεκτρονικό στοιχείο το οποίο περιέχει τα 

διόχρορα "όργανα" ενός Η/Υ τοποθετημένα πάνω σε μια παστίλια 

πυριτίου 16mm
2
 (chip). Δύο όμως είναι οι διαφορές του μικρο

επεξεργαστή από τον Η/Υ: Ο μικροεπεξεργαστής (microproces

sor) έχει μιαν υποτυπώδη μνήμη και είναι εξειδικευμένος στην 

πραγματοποίηση μιας και μοναδικής λειτουργίας. Αυτή είναι ο 

"έξυπνος" έλεγχος και η λειτουργία μέσω ηλεκτρονικών εντολών 

της μηχανής, μέρος της οποίας είναι ο μικροεπεξεργαστής. 

8. Τράπεζες και βάσεις δεδομένων: Δημοσιεύσεις και βιβλιογραφι

κές αναφορές αποθηκευμένες σε συστήματα Η/Υ. Στη λειτουργία 

τους παρεμβαίνουν 3 φορείς: 0 παραγωγός (αυτός που διαθέτει 

τις πληροφορίες), ο δότης (η επιχείρηση που οργανώνει την 

πρόσβαση σε αυτές) και ο μεταφορέας (η επιχείρηση που δια

χειρίζεται τη διάδοση των πληροφοριών). 
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Τύπος 

Ενα μεγάλο μέρος των στοίχε ίων που χρησιμοποιήθηκαν για 

την σνάλυοτι της βιομηχανίας πληροφορικής τόσο στην Ελλάδα και 

σε άλλες χώρες, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αποκτήθηκαν μετά 

από συστηματική παρακολούθηση και επεξεργασία των παρακάτω 

εξειδικευμένων ή με προσεγμένες αναφορές στον τομέα αυτόν, 

εφημερίδων και περιοδικών: 

- Στα ελληνικά: 

1. Το Βηυα, Αθήνα. 
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- Ξενόγλωσσα: 
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3. Far Eastern Economic Review, Χονγκ Κονγκ. 
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5. Fortune. Ουάσιγκτον. 

6. International Management. Ζυρίχη. 

7. International Herald Tribune, Παρίσι. 

8. Le Monde, Παρίσι. 

9. L'Usine Nouvelle. Παρίσι. 

10. The Wall Street Journal. Ουάσιγκτον. 

11. 01 Informatique, Παρίσι. 

Πρωτογενής έρευνα 

Σύνολο πρωτογενών στοιχείων συγκεντρώθηκαν και επεξερ

γάστηκαν μετά από έρευνα πεδίου κατά δυο τρόπους: 

α. Σύνταξη και αποστολή ερωτηματολογίου σε περισσότερες 

από 30 επιχειρήσεις και κέντρα έρευνας. Ελήφθησαν απαντήσεις 

από 11 επιχειρήσεις και 3 κέντρα έρευνας. 

β. Επισκέψεις σε άλλες 6 επιχειρήσεις και δύο κέντρα 

έρευνας. 

Οι υποβληθείσες ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τρία μεγάλα 

θέματα: 

- Ιστορικό και αξιολόγηση των τωρινών δρασττριοτητων 

(π.χ. τομείς έρευνας-παραγωγης, προϊόντα, προσωπικό, κύκλος 

εργασιών, επενδύσεις). 

- Σύνδεση έρευνας-ανάπτυξης-παραγωγης--χρήσης (π.χ. από

κτηση, προσαρμογή, ανάπτυξη, εφαρμογή τεχνολογιών, προϊόντων, 

διαδικασιών και μεθόδων). 

- Προβληματισμός γύρω από το βιομηχανικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον της επιχείρησης και του ερευνητικού φορέα, όπως και 

γύρω από την απορροφητική ικανότητα της ελληνικής αγοράς. 
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