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<<Βαδiζουμε προς μ1α δ1κτυω,μένη 01κονομiα>> · 
Μιλάει στην «Κ» ο διευθυντής του τομέα «Τεχνολοyiες Πληροφορίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιώργος Μητακiδης 

Τ
ο 1nillenium, η προσαρμογή των η
λεκτρονικών υπολσy1στών στην 
αλλαγή της χιλιετίαc;, δεν είναι μό

νον πρόβλημα κόστους. Εiναι επίσης έ
νας παράγοντας που αποσπά επιχεψή
σεις και κυβερνήσεις από τις μαζικές ε
πενδύσεις τις οποίες πρέπει να πραyμα
τοποιήσουν σtις μελλοντικές τεχνολογι
κές εξελiξεις. Οπως για 

ζεταικυρiως είναι να ενεργοποιηθούν οι 
κύριοι υπεύθυνοι για τη λύση του προ
βλήματος, δηλαδή 01 προμηθευτές και 01 

χρήστες συστημάτων που ενσωματώ
νουν τεχνολογία υπολογιστών. Βέβαια, 
η ενεργοποίηση του κωνqύ θα συμβάλει 
στη γρηγορότερη λύση, αφού 01 κατανα
λωτές θα αυξήσουν την πίεση στους προ-

μηθευτές τους, όπως άλ
παράδειγμα, η σύγκλιση 
προς τον ενιαiο ψηφιακό 
χώρο και πολύ περισσό
τερο η τάση προς μια δι-

Συνέντευξη στην 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ 

λωστε θα συμβεί και με 
τους χρηματοπιστωτι

κούς οργανισμούς που 

κτυωμένη οικονομία. Γύρω από αυτές 
τις τρεις παραμέτρους κινεiται η συζήτη
ση που είχαμε με τον κ. Γιώργο Μητακi
δη, διευθυντή της υπηρεσiας «Τεχνολο
γίες Πληροφορίας» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που υπάγεται στη Γενική Δι
εύθυνση ΙΙΙ-Βιομηχciνiα. Η συνέντευξη 
που μας παραχώρησε ο κ. Μητακiδης, έ
χει ως εξής: 

- Το πρόβλημα της αλλαγής 
της ημερομηνίας στους ηλε
κτρον~κούς υπολογιστές με τη 
νέα·χ1λιετία αναμένεται να αyyi
ξει όλους τους τομείς της 01κο
νομ1κής κα1 κοινωνικής δρα
στηριότητας στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, Πώς σκοπεύει να κινη
θεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; 

- 01 υπολογιστl:ς έΧουν φτάσει να 
ρυθμίζουν ένα τόσο μεγάλο κομμάτι της 
ζωής μας, ώστε οι επιmώσεις από το πρό
βλημα του 2000 δεν θα περιοριστούν 
στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και το
μέα, αλλά θα αγγίξει με τον ένα ή άλλο 
τρόπο τόσο τους καταναλωτές όσο και τις 
δημόσιες Αρχές των κρατών-μελών. 
Σύμφωνα με κάπ01ες εκτιμήσεις, το κό
στος αντιμετώπισης του προβλήματος σε 
παγκόσμιο επίπεδο θα πλησιάσει το 1 
τρισ. ECU, συμπερ1λαμβαvομένων και 
των νομικών διεκδικήσεων που αναμέ
νεται να προκύψουν. 
Τα δύο προηγούμενα χρόνια εί}{έΊ δο

θεί εκτετάμένη δημοσ1ότητα στο πρόβλη
μα, αλλά δυστυχώς αυτό δεν εiνω αρκε
τό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκεηω 
να παρουσιάσει τις προτάσεις της στο ε
πικεiμενο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών 
της 26ης Φεβρουαρίου. Αυτό που χρε1ά-

έχουν πραγματοποιήσει 
παρόμοιες επενδύσεις. 
Μία ακόμη σημαντική παράμετρος του 

ί προβλήματος έίναι 01 αυξημένες ανάγκες 
σε ανθρώπινους πόρους που θέτει η διόρ
θωση των συστημάτων. 01 ΗΠΑ έχουν 
αρχίσει πρόσφατα να κινούνται προς την 
κατεύθυνση αυτή, παρέχοντας με νόμο 
στους συνταξιούχους μηχανικούς soft
\Vare τη δυνατότητα να επαναδραστηρ10-
π01ηθούν αλλά μόνον στο πλαίσιο του 
προβλήματος του 2000. 
Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να πει 

πως παραμένοντας στο 01κονομ1κό κό
στος του προβλήματος βλέπουμε απλώς 
την «κορυφή του παγόβουνου>> και αyνο~ 
ούμε τις σοβαρότερες επιπτώσεις του 
φαινομένου, ποι, είναι η απορρόφηση 
πολύτιμων πόρων από άλλες, σοβαρότε
ρες επενδύσεις στ1ς νέες τεχνολογίες, 
Καθώς πλησιάζουμε προς το 2000, ενώ 
οι ηλεκτρονικές δραστηρ1ότητες αυξάνο
νται και 01 επιχειρήσε1ς καλούντα~ να 
_χρηματοδοτήσουν τις μελλοντικές εξελί
ξεις, έρχεται ταυτόχρονα αυτό το πρό
βλημα, το οποίο yiα να αντιμετωπιστεί 
χρειάζεται μαζtκές επενδύσεις. Ακόμη 
και στην καλύτερη περίπτωση, το αποτέ
λεσμα θα εiνω ανασταλτ1κό, από την ά
ποψη ότ1 κατ' αυτόν τον τρόπο θα καθυ
στερήσουν άλλα, χρησιμότερα -ενδεχο
μένως- πράγματα. 

- Πρόσφατα σε ομ1λία σας στην 
Αθήνα αναφερθήκατε στη σύ
yιffiιση σε έναν ενιαίο ψηφιακό 
χώρο των τηλεπικοινωVΙών, 

, των μέσων ενημέρωσης και του 
εμπορίου στην ηλεκτρονική 
μορφή του, Πώς εντάσσεται μέ
σα σε όλα αυτά η πρόσφατη ανα-

κοίνωση του Επιτρόπου Μπάν
yκεμαν για τη Χάρτα ΔιεΒνούς 
Επικοινωνίας; 
-Το σχήμα είνα~ απλό. Ολοι αντιλαμ

βάνοντα1 ότ1 01 διάφορες τεχνολογίες βαί
νουν προς ταχεία σύyκλ1ση στον λεγόμε
νο ενιαίο ψηφιακό χώρο, γεγονός το 
οποiο έχει να κάνει με τη μεταβολή του 
σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό. Δη
λαδή, 01 παραδοσιάκές αναλογικές τε
χνολοyiες_είχαν η καθεμιά τα δικά τους ι
διαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία εμπό
διζΟ:ν το ένα να λειτουρyή σει μέσα από 
την υποδομή του άλλου, ενώ ·αντίθετα η 
ψηφιακή τεχνολοyiα χαρακτηρίζεται α
πό ομοιομορφία. Ετσι, το <<πέρασμα» από 
το αναλοy~κό στο ψηφιακό απομάκρυνε 
ορισμένα από τα εμπόδια που χαρακτήρ~-

ζιιν τις επ1κοινωνίες και την εΙΊεξερyασία 
πληροφοριών. Τα παραδείγματα σύyκλl
ση_ς είνω αφθονα γύρω μcίς: το Ιντερνετ 
φλοξενεί περιεχόμενο που είναι οm1κό 
κω ακουστικό, ενώ προσφέρε1 ακόμη 
κα1 υπηρεσίες τηλεφωνίας. Βέβαια, ο 
δρόμος που έχουμε να διανύσουμε εiνα~ 
ακόμη μακρύς, αφού 01 κανονισμοί όλων 
αυτών των μέσων που δημ10υρyήθηκαν 
σιο πλαiσιο διαφορετικών βιοpηχανιών 
εξακολουθούν να παρουσιάζουν σοβαρές 
διαφορές, ενώ υπάρχει ακόμη κω το πρό
jJλημα.της ενοποίησης των κανονισμών 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Για την Κομιmόν, όλα αυτά πρέπει να 

)lπουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, με έναν α
ηλό τρόπο, αλλά και με «απαλό χέρι». 
Δηλαδή, χωρίς περίπλοκους κανονι-

ΑΥ. 

Ο]lούς που θα ανασχέσουν την ανάmυ
ξη, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο όπου όλοι 
οι "παίχτες ea· μπο,Ρούν να συζητούν, να 
ρυθμίζουν αλλά κω να επαναρρυθμί
ζουν διορθωτικά όλα τα θέματα που θα 
προκύπτουν. Πάλ~ θα υπάρχουν διαφο
ρές αλλά όχι τέτ01ας έκτασης ώστ-ε να 
μπορούν να σταματήσουν την ανάπwξη 
της ευρωπαϊκής 01κονομiας, Ολα αυτά 
τα προβλήματα θα θίξει ή σχετική ανα
κοiνωση της Επιτροπής, η οποiα πρ_όκει
τω να δημοmευθεi προς το φθινόπωρο. 

- Πολύς λόγος yiνεται για την 
Κοινωνiα της Πληροφορίας 
προς την οποία μας ωθεί η πα
γκοσμιοποίηση της οικονομίας 
και η σύγκλιση των μέσων επι
κοινωνίας που αναφέραμε πα
ραπάνω, Υπάρχουν αυτήν τη 
στιγμή κάπο1ες ενδείξεις για τα 
χαρακτηριστικά αυτού του 
<•θαυμαστού, καινούργιου κό
σμου» προς τον οποίο κατευθύ
νομαστε; 

- Ολα αυτά είναι σαν να μας χάρ~σαν 
κάπ01α νέα πράγματα, των οποίων τη 
χρήση δεν έχουμε ακόμη μάθει. Σε άλλες 
εποχές, για να yiνουν το _τηλέφωνο, το η
λεκτρικό ρεύμα κοινό Κτήμα και παντα
χού παρόντα πήρε χρόνο· σήμερα η ίδια 
δ1αδ1κασiα γiνετω μέσα στο 1/3 χρόνου. 
Η μεταβολή της 01κονομiας κω των κοι
νωνικών δομών εiνω τόσο yρήyορη ώ
στε έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μό
νον ένα μικρό κομμάτι των αλλαγών. 

Γ. Μητακίδης: Η σύγκλιση προς τον 
ενιαίο ψηφιακό χώρο απαιτεί την 
παρέμβαση της Κομισιόν, αλλά με 
τρόπο απλό, που να μην προκαλεl 
ανάσχεση της ανάπτυξης. 

Το βέβαιον είναι ότι τις εξελiξεις θα' κα
τευθύνουν 01 1δ1αiτερες ανάγκες των α
τόμων, αλλά κω γενικότερα της κοινω
νiας. Συγκεκρψένα, στο μέλλον το ζη
τ~ύμενο γ1~ τα άτο~α θα εiνω μια υψη
λ?τερη ποιοτητα ςωης η.χ. καλύτερη πε
ριθαλψη στις μεγάλες ηλ.ικiες, σε μια πε
ρισσότερ~ εξατομι~cευμένη εκπαίδευση, 
στον ελευθερο χρονο. Η τάση θα είναι 
προς την κατανάλωση άυλων ή εμμέσων 
αγαθών. Μόνο ένα κομμάτι 5-10% θα εi
ναι αυτό που μπορούμε να καταναλώ
σουμε άμεσα (βιβλίο), ενώ η υπόλοιπη 
01κονομία δεν θα αφορά άμεσα αγαθά 
α,}λ~ αγαθά πογ θα έχουν υποστήρ1ξη α~ 
πο αυλα αyαθα που θα χρηmμοπωούμε 
για να παράγουμε υπηρεσίες. 

Η νέα χιλιετία πλησιάζει. Η προσαρμογή των συστημάτων υπολογιστών σε 
αυτήν την αλλαγή θα κοστίσει στην Ι:ιιρώπη περίπου 1 τρισ. ECU. ·Η Κομι
σιόν θα παρουσιάσει σε λίγες μέρε~ το πρόγραμμά της που θα έχει ως 
στόχο ενεργοποίηση προμηθευτών και χρηστών. Για να μην μετατραπεί ο 
«θαυμαστός νέος κόσμος», σε μια μάζα άχρηστων κουτιών. 

Οπωσδήποτε, βαίνουμε προς μία δι
ιiτυωμένη οικονομία (,vebbed eco
nomy)1 όπου όλες 01 δραστηριότητες 
που έχουν να κάνουν με την καθημερι
νή κατανάλωση θα αποτελούν πλέον μό
νον το 25% της οικονομiας. Ενα επί πλέ
ον 20% θα καταναλώνεται στις υπηρε
σίες προκειμένου να καλύψουμε τις πα
ραπάνω ανάγκες μας, και το υπόλοιπο 
50% θα αναλοyεi σε υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, όπως η υγεία, η 
παιδεία και γεν1κώς τα άυλα αγαθά. Το 
πρόβλημα είναι η συγκεκριμένη μορφή 
που θα λάβει τελ~κά αυτό το ουσιαστικά 
άγνωστο, δεύτερο κομμάτι της 01κονο
μiας, το οποίο αυτήν τη στιγμή βρίσκεται 
στο στάδιο της αποκρυστάλλωσης. 

Απ.ό οργανωτικής πλευρά, η δικτυω
μένη οικονομία θα έχει μεγάλες διαφορές 
από την προηγούμενη. Αvτiθετα με την 
κλαmκή 01κονομiα, εδώ ο μεγαλύτερος 
αριθμός ?υξάνει ,την αξiα. Συγκεκριμέ
να, τα νεα αyαθα θα πολλαπλασιάζουν 
μέσα από τη δικτύωση την αξία τους, ενώ 
προηγου_μένως η σπανιότη-ία αποτελού
σε λόγο αύξησης της αξiας. Αυτό γίνεται 
καλύτερα κατανοητό αν σκεφτούμε το 
παράδειγμα του τηλεομοιοτυπικού (φαξ), 
του οποίου η αξία μεγάλωνε όσο αυξανό
τα~ ο αριθμός των συνδρομητών στους ο
ποιους θα μπορούσε κανείς να στείλει 
μήνυμα. 
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