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Ζητείται Ελπίς 
 

Ο τίτλος, δανεισµένος από 

τον Αντώνη Σαµαράκη, ίσως 

περισσότερο γλαφυρός από το δέον, 

πάντως στην κατεύθυνση της 

διάθεσης της εποχής. Πληθαίνουν 

το τελευταίο διάστηµα οι αναφορές 

του τύπου στις επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες που θα δηµιουργηθούν 

στον τοµέα της πληροφορικής και 

των τηλεπικοινωνιών, κατά την 

επερχόµενη περίοδο. ∆ιατυπώσεις 

µε "trendy" ορολογίες, όπως "νέα 

οικονοµία", "ηλεκτρονικό εµπόριο", 

"κοινωνία της πληροφορίας", "νέες 

αγορές", "δυναµικές παρεµβάσεις", 

κ.ά., συνεντεύξεις, δηλώσεις, τίτλοι 

σε εφηµερίδες, µεταφράσεις και 

µεταφορές δελτίων τύπου. 

Μετά από την, κατά πολλούς 

βίαιη, εξοµάλυνση των υπερβολών 

της νεοελληνικής 

"χρηµατιστηριακής άνοιξης", η 

αγορά αναζητά κατεύθυνση στην οποία να διοχετεύσει την 

ενέργειά της, σε πολλές δε περιπτώσεις αναζητά απλά 

δραστηριότητες. Η εποχή που µπορούν να εγγράφονται 

κέρδη από χρηµατιστηριακές πράξεις πέρασε, οι αγελάδες 

έχουν αδυνατίσει, πολλοί δε προβληµατίζονται σχετικά µε 

το τι θα κάνουν όλες εκείνες τις εταιρίες που αγόρασαν µε 

τα χρήµατα του Άγνωστου Επενδυτή. Οι πρώτες ειδήσεις 

περί αποδέσµευσης τέτοιων εταιριών από τα άρµατα 

µεγάλων οµίλων έχουν ήδη δει το φως της ηµέρας, µε 

περισσότερο στρογγυλεµένες εκφράσεις από το "συγνώµη, 

λάθος" και πάντα στα πλαίσια ανακοινώσεων σµιλευµένων 

µε τη σµίλη ενός λόγου που πρέπει να πείθει ότι "ο Όµιλος 

έχει όραµα, µέσα, και προοπτική". 

Καλά, βέβαια, όλα αυτά και, ασφαλώς, η αγορά θα 

βρει το δρόµο της ακολουθώντας τους νόµους της. Επί του 

παρόντος και παρά τις εξαγγελίες, οι επιχειρήσεις που από 

οποιαδήποτε θέση δραστηριοποιούνται στο χώρο της νέας 

οικονοµίας αναζητούν κατεύθυνση. Τέτοια αποτελεί, όπως 

πάντα, η δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή ο 

ανταγωνισµός των επιχειρήσεων και η ανταλλαγή 

προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε το συνολικό 

οικονοµικό οικοδόµηµα να καθίσταται βιώσιµο και να 

αναπτύσσεται. Στη χώρα µας παρατηρούµε δυσανάλογα 

µεγάλη ενέργεια και πολλές προσδοκίες να 

επικεντρώνονται στο περίφηµο 3ο ΚΠΣ και τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα όλων των Υπουργείων.  

Στο πολιτειακό επίπεδο έχουµε τις γνωστές 

αντιπαλότητες για την "αρµοδιότητα" και τη "σχεδίαση". 

Στο επιχειρηµατικό, έχουµε ορατές και µη συστρατεύσεις, 

συµµαχίες, λυκοφιλίες και γενικά προσδοκίες γύρω από τα 

µικρά, µεσαία και µεγάλα έργα και εργολαβίες 

πληροφορικής όλων των επιχειρησιακών προγραµµάτων 

και όχι µόνο αυτού της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για 

λόγους που δεν θα αναφέρουµε στο σηµείο αυτό, όλοι 

διαπιστώνουν σηµαντική καθυστέρηση στην προκήρυξη των 

έργων του 3ου ΚΠΣ. Τα σχετικά σχόλια πληθαίνουν σε 

όλο το φάσµα του τύπου και τα διάφορα επιτελεία των 

απανταχού ειδικών γραµµατειών εκδηλώνουν έντονο το 

φαινόµενο της "θερµικής κίνησης". 

∆εν θα σταθούµε στην πλευρά του θέµατος που 

αφορά την Πολιτεία, υποσχόµενοι κάποια στιγµή να 

αναφερθούµε διεξοδικά σε θέµατα όπως µε ποιο τρόπο 

σχεδιασµοί του 3ου ΚΠΣ που ξεκίνησαν εγκαίρως µέσα 

στο 1999 βρίσκονται µετά από ενάµιση και πλέον έτος 

ακόµη σε φάση "εξειδίκευσης". ∆εν θα συσχετίσουµε τα 

γεγονότα ούτε µε τις εκλογές και την αλλαγή σε πολλές 

φρουρές (παρά την µη αλλαγή της κυβερνητικής εξουσίας), 

ούτε µε τις επιδιώξεις όσων σχεδιάζουν "καθ' εικόνα και 

οµοίωση" του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. 

Θα αναρωτηθούµε, όµως, πόσο υγιές είναι για µια 

ολόκληρη αγορά να διάγει περιµένοντας την προκήρυξη 

των έργων του 3ου ΚΠΣ και εναποθέτοντας σε αυτά τις 

προσδοκίες της. Αναµφίβολα ο ρόλος των επιχειρήσεων 

περί τη νέα οικονοµία οφείλει να είναι σηµαντικός στην 

υλοποίηση των έργων που θα έρθουν. ∆εν µπορεί, όµως, 

τα έργα αυτά να αποτελούν µοναδική ορατή διέξοδο, πολύ 

απλά διότι η νέα οικονοµία δεν έχει ως αντισυµβαλλόµενο 

το Κράτος, αλλά την ελεύθερη αγορά. Και ίσως σήµερα να 

είναι το κράτος που έχει να προσφέρει δουλειές και 

"εργολαβίες", αλλά αν η αγορά δεν κινηθεί στην 

κατεύθυνση της αυτοτελούς ανάπτυξής της µε τους όρους 

που ισχύουν παγκοσµίως, τότε θα είναι οι νόµοι αυτής της 

παγκοσµιοποίησης που θα την "εξοµαλύνουν".  

Για να είναι κανείς µέσα στη "νέα οικονοµία" δεν 

αρκεί να χρησιµοποιεί την ορολογία της, πρέπει και να 

κινείται µε τις δυνάµεις της και όχι µε τις συµπληρωµατικές 

οµοσπονδιακές παρεµβάσεις τύπου ΚΠΣ. Οσοι εντάξουν τη 

θέση αυτή στο πλαίσιο αρχών τους θα έχουν την ευκαιρία 

να δώσουν τη µάχη τους στην παγκόσµια αρένα του 

ανταγωνισµού. Για τους υπόλοιπους, µετά τη λήξη της 

"χρηµατοδότησης" θα ισχύει η ρήση του τίτλου µας.  
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