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πομονή και επιμονή είναι δύο σημαντικές αρχές, οι οποίες υποδηλώνουν
ότι υπάρχει όραμα και στόχος που επιδιώκεται με αφοσίωση και πίστη. Στην έκθεση “The Global Information Technology
Report 2010 - 2011” του World Economic
Forum, οι χώρες που ξεχωρίζουν φέτος
στην πρώτη δεκάδα των χωρών με την
υψηλότερη τεχνολογική ετοιμότητα βρίσκονται σε αυτή τη λίστα εδώ και πέντε
χρόνια τουλάχιστον, γεγονός που δείχνει
πως τίποτα δεν είναι τυχαίο αλλά αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και επίμονης
προσπάθειας. Δυστυχώς, η Ελλάδα προσπαθεί σταθερά για το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή να χάνει συνεχώς θέσεις σε
αυτή την κατάταξη.
Η χώρα μας επιδεικνύει μια αξιοθαύμαστη επιμονή σε ένα στόχο που δεν οδηγεί στην ανάταση και την πρόοδο. Προφανώς, ο στόχος δεν εμπεριέχει το όραμα
και ταυτόχρονα τα μέσα επιδίωξης του
είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει: διαφθορά,
γραφειοκρατία, αθέμιτος ανταγωνισμός,
ωφελιμισμός, έλλειψη καινοτομίας, αναξιοποίητο επιστημονικό δυναμικό υψηλής
κατάρτισης, απουσία έρευνας και ανάπτυξης, άνευρη και χωρίς φαντασία επιχειρηματικότητα, υπερ-πληθώρα ρυθμίσεων
που συγκρούονται μεταξύ τους και στην
ουσία ακυρώνονται, ατιμωρησία και δικαστική αναλγησία.
Στη συνέντευξη του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κύριος Γιάννης Ραγκούσης, παρουσιάζει το νομοσχέδιο που
αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Με την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα γίνει πράξη το ψηφιακό όραμα της Ελλάδας, αναμένεται να
απλουστευθούν οι διαδικασίες και να
μειωθούν τα διοικητικά βάρη κατά 25%,
να μειωθεί η γραφειοκρατία, να απλουστευθούν οι διοικητικές λειτουργίες του
Δημοσίου, να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς
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τους πολίτες και ταυτόχρονα, να δοθεί
ισχυρό πλήγμα στη διαφθορά, που πνίγει κάθε υγιή οικονομική και κοινωνική
δραστηριότητα. Από την πλευρά του, ο
αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομίας της
Νέας Δημοκρατίας κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνει πως η οικονομική
ανάπτυξη υποδηλώνει όχι μόνο την ποσοτική αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και την
ποιοτική βελτίωση των οικονομικών και
κοινωνικών παραγόντων που εξασφαλίζουν μονιμότερη βελτίωση του επιπέδου
διαβίωσης για το σύνολο των πολιτών.
Στη συνέντευξη που παρεχώρησε ο
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων κύριος Πλούταρχος Σακελλάρης, τονίζει μεταξύ άλλων πως η ΕΤΕπ
θα διατηρήσει αμέριστη την ενίσχυσή της
στην ελληνική πραγματική οικονομία. Ο
μακροπρόθεσμος στόχος είναι η έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ΕΤΕπ θα μπορέσει να διοχετεύσει
περίπου €1 δις ετησίως υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για
τα επόμενα 3 χρόνια.
Οι ειδικοί επιμένουν πως η πρόληψη είναι η καλύτερη μέθοδος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Όπως τονίζει ο Γιάνης Βαρουφάκης, καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οικονομική αναλυτική σκέψη είναι σημαντική
στο να διαφωτίζει ζητήματα οικονομικής
πολιτικής. Όμως για να την εκμεταλλευτεί η κοινωνία δημιουργικά, θα πρέπει να
βρει τρόπους να θέτει τις εντυπωσιακές
οικονομικές θεωρίες στο μικροσκόπιο
του ορθού λόγου και της κριτικής. Συνιστά επίσης στους αναγνώστες να μην
αφήνουν τις εντυπωσιακές μαθηματικοποιημένες προκαταλήψεις (δηλαδή τις
οικονομικές θεωρίες ημών των οικονομολόγων) να οπλίζουν το χέρι των επιτήδειων πολιτικών και των απατεώνων της
αγοράς και να το στρέφουν εναντίον της
κοινωνίας για την οποία χύνουν κροκοδείλια δάκρυα.

Η αγορά κινείται και προσπαθεί να προχωρήσει παρά τα βαρίδια του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Αναζητεί τις
διεξόδους και επενδύει στις λύσεις που
μπορούν να οδηγήσουν στην έξοδο από
την κρίση. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα
των τραπεζών που καλούνται να στηρίξουν την πραγματική οικονομία. Στο αφιέρωμα για το e-Banking, τα παραδείγματα
αξιοποίησης της τεχνολογίας από την εγχώρια αλλά και τη διεθνή τραπεζική αγορά αλλάζουν τη μορφή των τραπεζικών
προϊόντων και υπηρεσιών, επεκτείνουν
τις τεχνολογικές δυνατότητες τους με στόχο τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση των ανταγωνιστικών
τους πλεονεκτημάτων.
Η Ελλάδα μπορεί να αναδυθεί από το μαρασμό. Έχει να πολεμήσει μόνο τον κακό
της εαυτό και αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ
καλά. Ο ΣΕΠΕ επιστρατεύοντας όλες τις
δυνάμεις του είναι πρόθυμος να ριχτεί σε
αυτή τη μάχη. Τα “όπλα” που προτείνει είναι η υψηλή τεχνολογία και όπως δείχνουν
τα διεθνή δεδομένα, η αποτελεσματικότητά τους είναι αδιαμφισβήτητη. Οι επιχειρήσεις του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν μάθει να
αγωνίζονται και να παλεύουν. Έχουν μάθει
να υπάρχουν και στα εύκολα και στα δύσκολα. Από την πολιτεία δεν περιμένουν
μόνο την έγκριση των προγραμμάτων και
τη μοιρασιά των κοινοτικών κονδυλίων.
Προσδοκούν μια πολιτεία που θα λειτουργεί ως θεματοφύλακας του κράτους, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις εκείνες που
θα φέρουν πρόοδο και ανάπτυξη πέραν
του πρόσκαιρου κέρδους.
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