L
A
I
R

Η

κυρία Viviane Reding επισημαίνει
ότι “η ανάπτυξη και η καινοτομία
στο Διαδίκτυο, μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες
του Διαδικτύου για να αντιμετωπίσουμε
την οικονομική κρίση”. “Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέσο για την αναβάθμιση
των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Η υλοποίησή της σχετίζεται με τη
διαφάνεια, την πρόσβαση στη δημόσια
πληροφορία, την ηλεκτρονική συμμετοχική δημοκρατία και την εξασφάλιση ενός πιο παραγωγικού και αποτελεσματικού Δημόσιου Τομέα, καθώς οι
σύγχρονες τεχνολογίες συντελούν ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας”, τονίζει στο ΣΕΠΕnews ο υφυπουργός Εσωτερικών, κύριος Χρήστος
Ζώης. Στο μεταξύ, σε πρόσφατη έρευνα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η
υπόθεση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αναλύεται διεξοδικά και το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο ηχηρό: οι νέες
τεχνολογίες αναδεικνύονται σε καίριο
παράγοντα στην εποχή της ψηφιακής
διακυβέρνησης.
Σε πολλές χώρες παρατηρείται μια τάση
ανασχηματισμού του δημόσιου τομέα,
η οποία προκύπτει από τις ανάγκες των
πολιτών και τις απαιτήσεις τους για αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο
προσπαθούν να αναζωογονήσουν τη
δημόσια διοίκησή τους και να την καταστήσουν πιο δυναμική, αποδοτική,
διαφανέστερη και ιδιαίτερα προσανατολισμένη στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών. Για να ολοκληρώσουν
αυτόν τον μετασχηματισμό, οι κυβερνήσεις εισάγουν καινοτομίες στην οργανωτική τους δομή χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοι-
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Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να μετασχηματίσουν
ένα οικονομικά αδύναμο κράτος σε ένα ισχυρό και
αποδοτικό μηχανισμό εθνικής ανάπτυξης
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νωνιών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη
διαδικασία του μετασχηματισμού μιας
οικονομικά αδύναμης κυβέρνησης σε
έναν πιο αποδοτικό και λειτουργικότερο κυβερνητικό μηχανισμό.
Στην Ελλάδα, η πολιτεία δεν ενστερνίζεται την εθνική σημασία της ανάπτυξης των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την πρόοδο της χώρας. Ένα ακόμα παράδειγμα
είναι το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνεται καμία στοχευμένη δράση για τις
ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και
Ανάπτυξης της χώρας μας. Και δυστυχώς, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του
παρελθόντος! Η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας” χαρακτηρίστηκε από καθυστερήσεις στο σχεδιασμό
και στην υλοποίηση των δράσεων, έλλειψη συντονισμού, αδυναμία των Φορέων να προκηρύξουν, να παραλάβουν
τις δράσεις που είχαν σχεδιαστεί και να
λειτουργήσουν τα έργα μετά την παραλαβή τους προς όφελος των πολιτών
και των επιχειρήσεων. Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007
- 2013) κινείται στο ίδιο πλαίσιο.
Τη στιγμή που η πολιτεία χρηματοδοτεί
γενναία το τραπεζικό σύστημα και παρά
τη διεθνή παραδοχή ότι οι ΤΠΕ αποτελούν μονόδρομο για τη θωράκιση
των εθνικών οικονομιών στην παρούσα κρίση, οι επιχειρήσεις του κλάδου
μας, δεινοπαθούν, λόγω της δυσμενούς
αντιμετώπισής τους από τις τράπεζες και
του υπέρογκου κόστους χρηματοδότησης για την επιβίωσή τους. Τις τραγικές συνέπειες της κρίσης για τον κλάδο μας, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο
η άρνηση του Δημοσίου να τακτοποι-

ήσει τις οφειλές των Φορέων του, για
δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί.
Ο ΣΕΠΕ καλεί την πολιτεία, επιτέλους,
να κατανοήσει, ότι η ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι εργαλείο ανάπτυξης για
την Ελλάδα. Επαναφέρουμε την πρότασή μας για σύσταση Υπουργείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως το μόνο τρόπο να αντιμετωπιστεί
ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων
και η αναποτελεσματικότητα στο συντονισμό του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων για την ανάπτυξη των ΤΠΕ.
Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας.
Η κρίση νομοτελειακά θα παρέλθει.
Ο ανταγωνισμός όμως δε θα είναι πια ο
ίδιος. Και οι νέες τεχνολογίες είναι μονόδρομος για τη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων εθνικών υποδομών,
που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν
μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι, ότι η ανάπτυξη των
ΤΠΕ δεν αποτελεί κλαδικό αίτημα, αλλά
εργαλείο καλύτερης ζωής για τον πολίτη, τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία.
Είναι εργαλείο ελέγχου και βέλτιστης
διαχείρισης για τον πολυδαίδαλο δημόσιο τομέα. Είναι εργαλείο προόδου.
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