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 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  
           Άγιος Φραγκίσκος, 20 Απριλίου 2018 

  
 
 

  Παρουσίαση μελέτης του DiploFoundation με θέμα την ψηφιακή διπλωματία 
“The rise of techplomacy in the bay area” 

 
      

 
 
 Στις 12 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ελβετικού Κέντρου Καινοτομίας 

Swissnex (www.swissnexsanfrancisco.org) στον Άγιο Φραγκίσκο εκδήλωση παρουσίασης της νέας 
έκθεσης του μη-κερδοσκοπικού ιδρύματος DiploFoundation (www.diplomacy.edu) με θέμα την 
παρουσία που έχουν αναπτύξει κράτη και οργανισμοί στην γεωγραφική περιοχή του κόλπου του 
Αγίου Φραγκίσκου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην επιχειρηματική κοινότητα της Silicon 
Valley και τις σχετικές εξελίξεις στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας.   

 
Το εν λόγω ίδρυμα ξεκίνησε τις δραστηριότητές του 2002 ως μια συνεργασία των 

κυβερνήσεων της Μάλτας και της Ελβετίας με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου «ασθενέστερων» χωρών 
στη διεθνή διπλωματία. Παρέχει διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπονεί μελέτες στον 
τομέα των διεθνών σχέσεων με έμφαση στα θέματα χάραξης ψηφιακής πολιτικής (internet 
governance).  

 
Η εν θέματι μελέτη βασίστηκε σε συνεντεύξεις που διεξήγαγαν τα στελέχη του DiploFoundation 

με στελέχη διπλωματικών αποστολών και κρατικών οργανισμών που εδρεύουν στην ευρύτερη 
περιοχή. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης της έκθεσης, εκπρόσωποι πέντε κρατών 
(Αυστρία, Μεξικό, Τσεχία, Καναδάς, Δανία) έλαβαν τον λόγο και ανέπτυξαν τη μορφή που έχει η εδώ 
εκπροσώπηση των αντιστοίχων χωρών τους (προξενική αρχή, κόμβος καινοτομίας, επιταχυντής 
επιχειρηματικότητας/accelerator, παραρτήματα φορέων προσέλκυσης επενδύσεων, επίτιμους 
προξένους  ή συνδυασμός αυτών). Οι ομιλητές αναφέρονταν στο σύνολο των δράσεων των φορέων 
αυτών με τους όρους techplomacy ή/και digital/online/net/cyber/e- diplomacy (τεχνολογική/ψηφιακή 
διπλωματία).  

 
Σύμφωνα με την μελέτη που παρουσιάστηκε, ολοένα και περισσότερες χώρες θεωρούν 

επιβεβλημένη την ενίσχυση της εκπροσώπησής τους στην Silicon Valley, τον σημαντικότερο κόμβο 
τεχνολογικής καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο. Αλματώδης τεχνολογικές εξελίξεις σε τομείς όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, τα αυτόνομα οχήματα και τα «έξυπνα» κτήρια θα έχουν αντίκτυπο σε όλες τις 
χώρες του κόσμου, όπου θα απαιτηθεί ο αντίστοιχος εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και η χάραξη 
πολιτικής για την ενσωμάτωση των νέων αυτών τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών. Εξάλλου, 
θέματα όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η προστασία των ψηφιακών δεδομένων βρίσκονται 
το επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών χωρών. Η ενισχυμένη τους παρουσίας στη γεωγραφική 
περιοχή όπου εδρεύουν οι σημαντικότερες εταιρείες του ψηφιακού κλάδου, τους παρέχει καλύτερες 
δυνατότητες άντλησης ενημέρωσης και συναφούς συνεργασίας.  

http://www.swissnexsanfrancisco.org/
http://www.diplomacy.edu/
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Ορισμένες χώρες διατηρούν ήδη πολυεπίπεδη και μακρόχρονη παρουσία στην Silicon Valley, 
έχοντας αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, παρέχοντας στήριξη στις start-up επιχειρήσεις τους, 
ενισχύοντας επιστημονικές συνεργασίες, προωθώντας επιχειρηματικές συνέργειες, παρακολουθώντας 
εκ του σύνεγγυς τις τεχνολογικές εξελίξεις κλπ. Τέτοιες χώρες είναι η Ελβετία, η Γερμανία, η Γαλλία και 
η Ολλανδία. Στις προξενικές τους αρχές λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα για την ανάπτυξη των 
σχέσεων των χωρών τους με την επιχειρηματική κοινότητα της Silicon Valley. Επιπλέον λειτουργούν 
κέντρα καινοτομίας όπως για παράδειγμα το γαλλικό Netva – New Technology Venture Accelerator 
(www.netvafrance.com) και το γερμανικό German Accelerator (www.germanaccelerator.com). Σε άλλες 
περιπτώσεις, οι εθνικοί οργανισμοί προσέλκυσης επενδύσεων των χωρών διατηρούν εδώ 
παραρτήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Τσεχία με την παρουσία γραφείου του φορέα 
CzechInvest (www.czechinvest.org/en/Contacts/Foreign-Offices/USA-California). Παρόμοια τακτική 
έχουν ακολουθήσει χώρες όπως η Πορτογαλία με το γραφείο διασύνδεσης West-to-West Center 
(www.westtowest.org) που εποπτεύεται από το πορτογαλικό υπουργείο οικονομίας.  

 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η Δανία, ως πρώτη χώρα διεθνώς, εισήγαγε το 2017 τον 

καινοτόμο για τα δεδομένα της διπλωματίας ρόλο του επονομαζόμενου “Tech Ambassador”, 
αναβαθμίζοντας στον ανώτατο βαθμό την εδώ εκπροσώπησή της. Ο Δανός Tech Ambassador είναι 
διαπιστευμένος στην αμερικανική πρωτεύουσα πλην όμως δεν έχει συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 
αρμοδιότητας και μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Silicon Valley, Πεκίνου και Κοπεγχάγης. Η Γαλλία 
επίσης διόρισε πρόσφατα τον πρώτο Πρέσβυ της αποκλειστικά αρμόδιο για ψηφιακά θέματα 
(Ambassador for Cyberdiplomacy and the Digital Economy).  
 

Πέραν των μεμονωμένων χωρών, περιφερειακοί, διεθνείς οργανισμοί και λοιποί φορείς έχουν 
τα τελευταία χρόνια ενισχύσει την εδώ παρουσία τους. Παραδείγματα αυτής της παρουσίας 
αποτελούν το γραφείο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας EIT Digital 
(www.eitdigital.eu), το κέντρο καινοτομίας των σκανδιναβικών χωρών Nordic Innovation House 
(www.nordicinnovationhouse.com) και το κέντρο του World Economic Forum, Center for the Fourth 
Industrial Revolution (www.weforum.org/center-for-the-fourth-industrial-revolution).  

  
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω του εξής συνδέσμου: 

https://www.diplomacy.edu/sites/default/files/TechPlomacy_BayArea.pdf 
 
 

Δάφνη Βιτσικουνάκη, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 
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