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Β.Βεσκούκης 

Εκθέτοντας εθνικώς εκτιθέµενοι 
Προβληµατισµοί για τα εν Ελλάδι πληροφορικά εκθέµατα   

  

Ο τίτλος µάλλον καυστικός, το θέµα «λεπτό» και οι πάσης φύσεως ισορροπίες λεπτότερες. 
Ωστόσο, 15 χρόνια περιηγήσεων σε εκθέσεις πληροφορικής στην Ελλάδα είναι µάλλον 
αρκετά για την διατύπωση ορισµένων προβληµατισµών επί της ουσίας του θεσµού, του 
ρόλου του, αλλά και της λειτουργίας του ως καθρέφτη µιας κατά χρηµατιστηριακό τουλάχιστον 
τεκµήριο, ανερχόµενης αγοράς. ∆έον όπως από την αρχή ξεκαθαριστεί ότι η αναφορά 
«εκθέσεις πληροφορικής» η οποία γίνεται στο κείµενο που διαβάζετε, δεν αφορά το θεσµό 
των εκθέσεων αυτόν καθεαυτόν, ούτε και πόσο µάλλον, τη διοργάνωση τέτοιων εκθέσεων. 
Αφορά το περιεχόµενο, δηλαδή τα εκθέµατα και ασφαλώς τους εκθέτοντες και, όπως παντού 
στη ζωή, δεν περιλαµβάνει µόνο απόλυτες, αλλά και σχετικές ή καλύτερα στατιστικές 
αλήθειες. Ας µπούµε όµως στο θέµα.  

Οι εµπορικές εκθέσεις είναι ένας από τους ανά τον κόσµο πλέον καταξιωµένους θεσµούς, ο 
οποίος υπηρετεί την ενηµέρωση πελατών σχετικά µε την προσφορά της αγοράς σε 
συγκεκριµένους τοµείς της παραγωγής ή των υπηρεσιών, φέρνει σε επαφή µελλοντικούς 
συνεργάτες και γενικά προάγει την εµπορική και επιχειρηµατική δραστηριότητα. Λίγοι θα 
διαφωνήσουν µε τη διατύπωση ότι οι εκθέσεις είναι ο καθρέφτης της υλικής, τεχνικής και 
πνευµατικής παραγωγής µιας χώρας σε κάθε τοµέα και λέγοντας αυτά ασφαλώς 
αναφερόµαστε στις µεγάλες εκθέσεις οι οποίες κατά κανόνα δεν απευθύνονται στο ευρύ 
κοινό, µε την προσοχή µας εστιασµένη στις εκθέσεις πληροφορικής.  

Ας παρακολουθήσουµε για λίγο το είδωλο της εθνικής µας παρουσίας στις περισσότερες από 
τις εκθέσεις αυτές που γίνονται στη χώρα µας και ο καθένας ας βγάλει τα συµπεράσµατά του: 
Πόσα και ποια είναι τα εκθέµατα µε µετρήσιµη ελληνική προστιθέµενη αξία; Πώς εξελίσσονται 
αυτά χρόνο µε το χρόνο; Αν οι πάσης φύσεως αντιπρόσωποι προϊόντων και τεχνολογιών 
αποφάσιζαν να απέχουν (υποθετικά µιλώντας), τι θα είχαν να επιδείξουν οι εκθέσεις 
πληροφορικής που γίνονται στη χώρα µας; Συµβαδίζει η εικόνα που κατά βάθος όλοι ξέρουµε 
ότι φαίνεται στον νοητό µας καθρέφτη, µε τους «στρατηγικούς σχεδιασµούς», τις 
«επιτροπές», τις «δηλώσεις», τα «αναπτυξιακά προγράµµατα» τις πάσης φύσεως 
«χρηµατοδοτήσεις», τα χαµόγελα των επιχειρηµατιών στα εξώφυλλα, αλλά και τους ρυθµούς 
«ανόδου της πληροφορικής» στο χρηµατιστήριο;  

Η απάντηση στα περισσότερα από τα ερωτήµατα αυτά είναι απογοητευτική για όλους πλην 
των εµπόρων, εισαγωγέων, αντιπροσώπων, δικτύων διανοµής, κλπ. Η ελληνική 
προστιθέµενη αξία στα προϊόντα και τις τεχνολογίες πληροφορικής είναι κατά κανόνα από 
ελάχιστη έως µηδενική, µε ελάχιστες εξαιρέσεις απλά να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η 
αναγκαιότητα και ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στις σύγχρονες οικονοµικές 
συνθήκες, δηµιουργεί µια σηµαντική ζήτηση η οποία καλύπτεται από εισαγόµενα προϊόντα και 
τεχνολογίες και σε αυτό ακριβώς οφείλεται η εξέλιξη των αριθµητικών οικονοµικών µεγεθών 
σχετικά µε την αγορά της πληροφορικής στη χώρα µας. Αποσβένονται ποτέ στην 
πραγµατικότητα αυτές οι επενδύσεις; Παράγουν πλούτο ο οποίος να αντισταθµίζει το 
συνάλλαγµα που µας στοιχίζουν; Αυτό µάλλον δύσκολα µπορεί να το απαντήσει κανείς, αλλά 
και πάλι το ερώτηµα παραµένει και αφορά όχι τα µεταβατικά οφέλη από τη χρήση εξοπλισµού 
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πληροφορικής, αλλά το αν η ελληνική προστιθέµενη αξία στα προϊόντα πληροφορικής είναι 
αυτή που θα µπορούσε να είναι ή όχι.  

Από ότι προκύπτει από την συσσωρευµένη περιήγηση στις πάσης φύσεως εκθέσεις, η 
απάντηση είναι αρκετά ξεκάθαρη: η ελληνική συµµετοχή στην διαµόρφωση της αξίας των 
προϊόντων, αν εξαιρέσουµε το εµπόριο, εντοπίζεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 
(α) Συναρµολόγηση εξαρτηµάτων σε κουτιά. Ο «ανταγωνισµός» εξαντλείται στο αν τα υλικά 
είναι «καλά» και στο αν το βίδωµα-συναρµολόγηση καταδεικνύει «ποιότητα κατασκευής», ή 
στο «αν το κουτί αυτό το σχεδιάσαµε και το διαθέτουµε µόνο εµείς ή και άλλοι». (β) Παροχή 
υποστήριξης σε εισαγόµενα προϊόντα και τεχνολογίες. Οι δικές µας εµπειρίες είναι οδυνηρές, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν προσφέρονται και καλές τέτοιες υπηρεσίες. Και πάλι όµως, η 
ελληνική προστιθέµενη αξία είναι µικρή. (γ) «Προσαρµογή» έτοιµων λύσεων στις απαιτήσεις 
του πελάτη. ∆ηλαδή εφαρµογή µιας δεδοµένης εισαγόµενης λύσης σε κάποιες συγκεκριµένες 
συνθήκες. Με µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία, όµως και πάλι µακράν από τις δυνατότητες. (δ) 
Κατασκευή εφαρµογών λογισµικού. Μοναδική περίπτωση όπου η ελληνική προστιθέµενη αξία 
είναι σηµαντική και όπου το τελευταίο τουλάχιστον διάστηµα έχουµε ενδιαφέροντα δείγµατα 
στα οποία και έχουµε αναφερθεί.  

Το συναρµολογούµενο «συµβατό» PC αποτέλεσε για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα σωσίβιο 
λέµβο της ελληνικής παραγωγής προϊόντων πληροφορικής. Για µεγάλο διάστηµα κατείχε µια 
αξιοπρεπή θέση στα ράφια των εκθέσεων, θέση που έχει αρχίσει να υποβαθµίζεται, αφού 
εδώ και καιρό δεν έχει υπάρξει κάποια συγκλονιστική εξέλιξη. Το ότι το υλικό εξελίσσεται, οι 
cpus γίνονται γρηγορότερες, οι µνήµες φτηνότερες κλπ, δεν αποτελεί συγκλονιστική εξέλιξη 
και εν πάσει περιπτώσει η κούραση της αγοράς από τις «προσφορές έκθεσης» και τα 
συναφή, είναι πλέον µάλλον εµφανής και το παιχνίδι έχει αρχίσει να παίζεται αλλού. Κάτι 
ανάλογο συνέβη και µε το «πακέτο» λογισµικού, το οποίο έδωσε τη θέση του σε 
ολοκληρωµένες λύσεις οι οποίες προέρχονται από βιώσιµες επιχειρήσεις, αφού όµως πρώτα 
η αγορά έµαθε να υποτιµά (και να µην πληρώνει) το λογισµικό και τις υπηρεσίες.  

Οι «όµιλοι και συνεργάτες» αντελήφθηκαν ότι η επόµενη σωσίβια λέµβος µετά το 
συναρµολογούµενο PC είναι τα έργα πληροφορικής. Για την πραγµατοποίηση έργων 
πληροφορικής, όµως, δεν απαιτείται η προστιθέµενη αξία της συναρµολόγησης και του 
καναλιού διανοµής αλλά τεχνογνωσία, η οποία κατά κανόνα απουσιάζει πανηγυρικά από τα 
εκθέµατα, διότι απλά δεν υπάρχει. Πάραυτα, οι «παίχτες» των έργων είναι οι µεγάλοι του 
εµπορίου και της συναρµολόγησης και όχι οι έχοντες τη δυνατότητα να παράξουν 
τεχνογνωσία, διότι, πολύ απλά, οι αριθµοί των τελευταίων είναι «µικροί» για τα «µεγάλα» 
έργα πληροφορικής.  

Υπάρχει όµως η δυνατότητα να παραχτεί τεχνογνωσία και προστιθέµενη αξία πληροφορικής 
στην Ελλάδα; Η απάντηση είναι κατά τη γνώµη µας κατηγορηµατικά ναι! Το τρένο του 
hardware έχει χαθεί για τα καλά, όµως, όπως έχουµε πολλάκις ξαναγράψει, το software είναι 
πεδίο στο οποίο η χώρα µας διαθέτει αξιολογότατο δυναµικό και υπάρχει δυνατότητα 
παραγωγής σηµαντικότατης ελληνικής προστιθέµενης αξίας. Τα εξαγόµενα και αναξιοποίητα 
εν Ελλάδι ακαδηµαϊκά επιτεύγµατα, αλλά και εκείνες οι εταιρίες που έχουν σκύψει µε µεράκι 
πάνω στη δουλειά τους, αυτή του κατασκευαστή λογισµικού και σε πείσµα των 
«πετυχηµένων» πασχίζουν να δηµιουργήσουν κάτι, είναι σοβαρά τεκµήρια για αυτό. 
Προϋπόθεση, βέβαια, η στρατηγική βούληση και η έµπρακτη υποστήριξη από την πλευρά της 
Πολιτείας, αλλά και η σοβαρή αντιµετώπιση από την πλευρά των επιχειρήσεων.  

Τι να σου κάνουν όµως αυτά, όταν κύριος στόχος είναι «να πάρουµε τη δουλειά»; Και όταν η 
τακτική αυτή καλύπτεται εγκληµατικά από την Πολιτεία και τους λειτουργούς της για γνωστούς 
σε όλους λόγους; ∆ε θα συνεχίσουµε να σχολιάζουµε, θα παραπέµψουµε απλά στην πορεία 
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των Εργων µέχρι σήµερα. Να την πάρετε την δουλειά, κύριοι, αλλά για να την κάνετε πρέπει 
να έχετε και τεχνογνωσία και να είστε σε θέση να προσθέσετε αξία στα προϊόντα που 
µεταφέρετε. Και εάν έχετε ήδη τέτοια προστιθέµενη αξία και όλα όσα γράφουµε είναι 
εσφαλµένα (µακάρι), τότε θα χαρούµε πολύ να την δούµε να εκτίθεται στα ράφια των 
εκθέσεων του µέλλοντος. Αν και έχουµε έντονα την εντύπωση ότι η «Εκθεση Ελληνικής 
Προστιθέµενης Αξίας στην Πληροφορική» θα µπορούσε να χωρέσει σε ένα όχι µεγάλο 
διαµέρισµα...   

  

  

∆ηµοσιεύτηκε στο OPEN Newsletter  

τον Μάρτιο του 1998 

 


