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Με ποιον τρόπο οι νέες τεχνολογίες θα 
συμβάλουν στην υλοποίηση των διαρ-
θρωτικών αλλαγών στην ελληνική πο-
λιτεία και οικονομία;

Πολλά θα εξαρτηθούν από την αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων με τη σωστή σει-
ρά. Πρώτον, θα πρέπει να δομηθούν και 
να απλοποιηθούν οι τρέχουσες πρακτι-
κές. Τότε, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 
είναι ευεργετικές στο να γίνουν οι διαδι-
κασίες απλούστερες και οι κανόνες να 
εφαρμόζονται ευκολότερα. Αν αναπτυ-
χθούν και εφαρμοσθούν σωστά, οι νέες 
τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω μεγα-
λύτερης διαφάνειας, με ευκολότερο τον 
εντοπισμό και την παρακολούθηση και 
να διευκολύνουν την πρόσβαση σε κάθε 
είδους δημόσια υπηρεσία.

Θεωρείτε πως η στρατηγική των “βέλ-
τιστων πρακτικών” άλλων χωρών θα 
φέρει αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση 
των χρόνιων δυσλειτουργιών του ελ-
ληνικού 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 δι-
οίκηση να βρουν τις κατάλληλες λύσεις, 
οι οποίες συνήθως δεν είναι απλώς ένα 
αντίγραφο του μοντέλου μιας οποιασδή-
ποτε άλλης χώρα.

Ωστόσο, υπάρχουν πολλές χώρες που, 
στον ένα ή τον άλλο τομέα, αντιμετώπι-
σαν παρόμοιες προκλήσεις με αυτές που 
αντιμετωπίζει τώρα η Ελλάδα - και μερι-
κές από τις δικές τους λύσεις θα μπορού-
σαν, ίσως, να προσαρμοστούν στην ελ-
ληνική πραγματικότητα. Και τότε - ακόμη 
πιο σημαντικό - η Ομάδα Δράσης μπο-
ρεί, μαζί με άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 
και διεθνείς οργανισμούς, να βοηθήσουν 
στην Ελλάδα να πραγματοποιήσει τις 
απαραίτητες αλλαγές.

Πότε πιστεύετε, ότι θα δούμε τα πρώ-
τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθει-
ας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό το-
μέα και πώς θα αντιμετωπίσετε τυχόν 
αντιδράσεις; 

Η Ομάδα Δράσης βρίσκεται, ήδη εδώ και 
καιρό, σε καλή συνεργασία με την ελλη-
νική διοίκηση σχετικά με τις τρέχουσες κύ-
ριες προκλήσεις - για την ανάπτυξη, την 
απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, 
τη διοικητική μεταρρύθμιση για τη στήρι-
ξη της ανάπτυξης και της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης. Οι προκλήσεις είναι σημαντι-

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 συ-
ντονισμός μεταξύ των πολλών φορέων 
του δημόσιου τομέα θα είναι ζωτικής ση-
μασίας για την επιτυχία. Αυτό είναι η πρό-
κληση. 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 κλίμα-
κας, μερικά αποτελέσματα θα γίνουν γρή-
γορα ορατά, ενώ για άλλα θα χρειαστεί 
περισσότερος χρόνος για να τα 
συνειδητοποιήσουμε.

Ποιες εφαρμογές της ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης θα πρέπει να τεθούν άμε-
σα σε ισχύ και υπό ποιες προϋποθέσεις 
θα μπορούμε να λέμε στο μέλλον ότι η 
Ελλάδα διαθέτει υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κής διακυβέρνησης; 

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένας 
από τους κεντρικούς πυλώνες του σχεδί-
ου 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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H O R S T  R E I C H E N B A C H

 Προτεραιότητα
της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης 
οι τομείς υγείας,

οικονομίας
και διοίκησης 
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τητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ειδικότε-
ρα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς που 
αποτελούν προτεραιότητα για την ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση, δηλαδή στους 
τομείς της διοίκησης, των οικονομικών 
και της υγείας.

Έχει συμφωνηθεί, ωστόσο, ότι η εφαρ-
μογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
δεν είναι αυτοσκοπός και θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνον όταν οι δομές και οι 
διαδικασίες στους εμπλεκόμενους τομείς 
έχουν εξορθολογιστεί και βελτιστοποιη-
θεί. Με άλλα λόγια: Πρώτα πρέπει να 
απομακρυνθούν ο διοικητικός φόρτος και 
πολύπλοκοι κανόνες. Μόνο τότε, οι ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες μπορούν να αναπτυ-
χθούν και έτσι να διευκολύνουν σημα-
ντικά τη ζωή των πολιτών και των επι- 
χειρήσεων.

Δίνετε μεγάλη σημασία στην τόνωση 
της επιχειρηματικότητας. Ποιο είναι το 
σχέδιο για την ενίσχυση της χρηματο-
δότησης των επιχειρήσεων; 

Η παρούσα κρίση έχει οδηγήσει σε πι-
στωτική “ασφυξία” την ελληνική οικο-
νομία, που οφείλεται τόσο στη μείωση 
της ζήτησης πιστώσεων από τις ελληνι-

κές επιχειρήσεις, ειδικά για επενδύσεις, 
όσο και στην προσφορά από τις τράπε-
ζες. Η ανακούφιση αυτής της κατάστα-
σης είναι μία από τις - προτεραιότητες για 
την Ομάδα Δράσης ενάντια στην κρίση. 
Υπάρχουν, ήδη, αρκετά εργαλεία που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση για να υποστηρίξουν το δα-
νεισμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων, μέσα από επιχορηγήσεις, δάνεια ή 
εγγυήσεις. Ένα νέο ειδικό, χρηματοδοτι-
κό εργαλείο βρίσκεται υπό σύσταση, με 
περίπου €500 εκατ. από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, για να βελτιώσει την πρόσβαση 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε χρη-

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 χρηματο-
δοτικών εργαλείων θα είναι σε θέση να 
χρηματοδοτήσουν και τα κεφάλαια και 
όχι μόνο τις επενδύσεις.

Ο δεύτερος στόχος είναι να κινητοποιη-
θούν πρόσθετα κεφάλαια από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό θα έδι-
νε στις ελληνικές τράπεζες την αναγκαία 
ρευστότητα, ώστε, στη συνέχεια, να μπο-
ρούν να προωθήσουν το δανεισμό προς 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι συ-
νοδευτικοί όροι και οι διαδικασίες παρα-
κολούθησης θα εξασφαλίσουν, ότι τα 
δάνεια αυτά θα φτάνουν στον επιδιωκό-
μενο στόχο. Οι πόροι αυτοί θα πρέπει να 
είναι έτοιμοι να διατεθούν κατά το πρώ-
το τρίμηνο του 2012.

Ο κύριος Horst Reichenbach είναι Head of 
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 Η μεταρρύθμιση των δομών της δημόσιας
διοίκησης είναι πιθανότατα μία από τις

πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας 




