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Με ποιον τρόπο οι νέες τεχνολογίες θα
συμβάλουν στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών στην ελληνική πολιτεία και οικονομία;
Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντιμετώπιση των προκλήσεων με τη σωστή σειρά. Πρώτον, θα πρέπει να δομηθούν και
να απλοποιηθούν οι τρέχουσες πρακτικές. Τότε, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να
είναι ευεργετικές στο να γίνουν οι διαδικασίες απλούστερες και οι κανόνες να
εφαρμόζονται ευκολότερα. Αν αναπτυχθούν και εφαρμοσθούν σωστά, οι νέες
τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην
επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας, με ευκολότερο τον
εντοπισμό και την παρακολούθηση και
να διευκολύνουν την πρόσβαση σε κάθε
είδους δημόσια υπηρεσία.

Θεωρείτε πως η στρατηγική των “βέλτιστων πρακτικών” άλλων χωρών θα
φέρει αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση
των χρόνιων δυσλειτουργιών του ελληνικού κρατικού μηχανισμού και πώς;
Ο ρόλος της Ομάδας Δράσης δεν είναι να
προτείνει και να επιβάλει πρότυπα και
βέλτιστες πρακτικές, αλλά έρχεται για να
στηρίξει την ελληνική κυβέρνηση και διοίκηση να βρουν τις κατάλληλες λύσεις,
οι οποίες συνήθως δεν είναι απλώς ένα
αντίγραφο του μοντέλου μιας οποιασδήποτε άλλης χώρα.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές χώρες που,
στον ένα ή τον άλλο τομέα, αντιμετώπισαν παρόμοιες προκλήσεις με αυτές που
αντιμετωπίζει τώρα η Ελλάδα - και μερικές από τις δικές τους λύσεις θα μπορούσαν, ίσως, να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα. Και τότε - ακόμη
πιο σημαντικό - η Ομάδα Δράσης μπορεί, μαζί με άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε.
και διεθνείς οργανισμούς, να βοηθήσουν
στην Ελλάδα να πραγματοποιήσει τις
απαραίτητες αλλαγές.

16

Πότε πιστεύετε, ότι θα δούμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και πώς θα αντιμετωπίσετε τυχόν
αντιδράσεις;
Η Ομάδα Δράσης βρίσκεται, ήδη εδώ και
καιρό, σε καλή συνεργασία με την ελληνική διοίκηση σχετικά με τις τρέχουσες κύριες προκλήσεις - για την ανάπτυξη, την
απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα,
τη διοικητική μεταρρύθμιση για τη στήριξη της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής
εξυγίανσης. Οι προκλήσεις είναι σημαντι-

Προτεραιότητα
της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
οι τομείς υγείας,
οικονομίας
και διοίκησης
κές, αλλά έχει επιτευχθεί κάποια σχετική
πρόοδος. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην
αξιοσημείωτη υποστήριξη που το έργο

αυτό λαμβάνει από τα κράτη - μέλη της
Ε.Ε. και τους διεθνείς οργανισμούς. Η
ισχυρή πολιτική στήριξη από την ηγεσία
του κάθε φορέα, καθώς και ο καλός συντονισμός μεταξύ των πολλών φορέων
του δημόσιου τομέα θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Αυτό είναι η πρόκληση. Η μεταρρύθμιση των δομών της
δημόσιας διοίκησης είναι πιθανότατα μία
από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις,
που η Ελλάδα θα πρέπει να επιτύχει.
Όπως με κάθε αλλαγή μεγάλης κλίμακας, μερικά αποτελέσματα θα γίνουν γρήγορα ορατά, ενώ για άλλα θα χρειαστεί
περισσότερος χρόνος για να τα
συνειδητοποιήσουμε.

Ποιες εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να τεθούν άμεσα σε ισχύ και υπό ποιες προϋποθέσεις
θα μπορούμε να λέμε στο μέλλον ότι η
Ελλάδα διαθέτει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένας
από τους κεντρικούς πυλώνες του σχεδίου διοικητικής μεταρρύθμισης, που έχει
διαμορφωθεί από τις ελληνικές αρχές.
Μπορεί να είναι ένα μέσο για τη μείωση
του κόστους, την αύξηση της αποδοτικό-
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τητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ειδικότερα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς που
αποτελούν προτεραιότητα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή στους
τομείς της διοίκησης, των οικονομικών
και της υγείας.
Έχει συμφωνηθεί, ωστόσο, ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
δεν είναι αυτοσκοπός και θα πρέπει να
εφαρμόζεται μόνον όταν οι δομές και οι
διαδικασίες στους εμπλεκόμενους τομείς
έχουν εξορθολογιστεί και βελτιστοποιηθεί. Με άλλα λόγια: Πρώτα πρέπει να
απομακρυνθούν ο διοικητικός φόρτος και
πολύπλοκοι κανόνες. Μόνο τότε, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν και έτσι να διευκολύνουν σημαντικά τη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Δίνετε μεγάλη σημασία στην τόνωση
της επιχειρηματικότητας. Ποιο είναι το
σχέδιο για την ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων;
Η παρούσα κρίση έχει οδηγήσει σε πιστωτική “ασφυξία” την ελληνική οικονομία, που οφείλεται τόσο στη μείωση
της ζήτησης πιστώσεων από τις ελληνι-

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξουν το δανεισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από επιχορηγήσεις, δάνεια ή
εγγυήσεις. Ένα νέο ειδικό, χρηματοδοτικό εργαλείο βρίσκεται υπό σύσταση, με
περίπου €500 εκατ. από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, για να βελτιώσει την πρόσβαση
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε χρη-

Η μεταρρύθμιση των δομών της δημόσιας
διοίκησης είναι πιθανότατα μία από τις
πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας
κές επιχειρήσεις, ειδικά για επενδύσεις,
όσο και στην προσφορά από τις τράπεζες. Η ανακούφιση αυτής της κατάστασης είναι μία από τις - προτεραιότητες για
την Ομάδα Δράσης ενάντια στην κρίση.
Υπάρχουν, ήδη, αρκετά εργαλεία που
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ματοδοτήσεις μέσω των τραπεζών.
Το σχέδιο είναι, αρχικά, να διασφαλισθεί
ότι το εργαλείο αυτό θα φτάσει γρήγορα
στους αποδέκτες που στοχεύει. Γι’ αυτό
το σκοπό, έχουν ληφθεί μέτρα για την

προσαρμογή των εργαλείων στις ανάγκες
που δημιουργούνται από την κρίση. Για
παράδειγμα, τα δάνεια που παρέχονται
μέσω των προαναφερόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων θα είναι σε θέση να
χρηματοδοτήσουν και τα κεφάλαια και
όχι μόνο τις επενδύσεις.
Ο δεύτερος στόχος είναι να κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό θα έδινε στις ελληνικές τράπεζες την αναγκαία
ρευστότητα, ώστε, στη συνέχεια, να μπορούν να προωθήσουν το δανεισμό προς
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι συνοδευτικοί όροι και οι διαδικασίες παρακολούθησης θα εξασφαλίσουν, ότι τα
δάνεια αυτά θα φτάνουν στον επιδιωκόμενο στόχο. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να
είναι έτοιμοι να διατεθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012.
Ο κύριος Horst Reichenbach είναι Head of
European Commission task force for Greece
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