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Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι εξυγίανσης του οικονομικού συστήματος της χώρας, η εθνική οικονομική στρατηγική έναντι 

της παρούσας κρίσης και ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι τα βασικά θέματα του debate. 

Στην πιο κρίσιμη φάση για την πορεία της χώρας, εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας δίνουν το στίγμα τους για τη σύγχρο-

νη διακυβέρνηση της χώρας και απαντούν στα ερωτήματα για το παρόν και κυρίως για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας 

και της σύγχρονης διοίκησης της χώρας. 
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Ποια είναι η τακτική που πρέπει να 
ακολουθήσει η χώρα μας σε αυτή 
τη φάση της οικονομικής κρίσης;
 
Παντελής Τζωρτζάκης: Είναι σαφές ότι η 
τακτική μας, την περίοδο αυτή, πρέπει να 
αναπτυχθεί ταυτόχρονα προς δύο κατευ-
θύνσεις. Από τη μια, θα πρέπει να στο-
χεύσουμε στη δημοσιονομική εξυγίανση 
και στη βελτίωση της παραγωγικότητας 
του δημόσιου τομέα. Και τονίζω ότι έμ-
φαση θα πρέπει να δοθεί στις διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις και τον έλεγχο των 
δαπανών του κράτους, ώστε να μπορέ-
σουμε να έχουμε έσοδα χωρίς νέες φο-
ρολογικές επιβαρύνσεις. Από την άλλη, 
θα πρέπει να αυξήσουμε την απορροφη-
τικότητα του ΕΣΠΑ, προχωρώντας άμε-
σα στην προκήρυξη και υλοποίηση έρ-

γων για την Κοινωνία της Πληροφορί-
ας. Και αυτό, πρέπει να γίνει με αυστηρό 
προγραμματισμό, ανά τρίμηνο, ώστε να 
γνωρίζει και η αγορά την πορεία και να 
μπορεί να προγραμματιστεί αντίστοιχα.

Ήδη προχωρούν και θα ολοκληρωθούν 
σύντομα, οι διαδικασίες προκήρυξης 23 
μεγάλων έργων πληροφορικής, που θα 
δώσουν μια αναπτυξιακή ώθηση και θα 
βελτιώσουν και την εικόνα και προς τις 
δύο αυτές κατευθύνσεις, όπως το έργο 
του Μητρώου Πολιτών, η υλοποίηση 
του Πόθεν Έσχες, έργα για την ανάπτυ-
ξη διαδικτυακών υπηρεσιών στην πύλη 
ΕΡΜΗΣ, κ.λπ. Με το συνδυασμό των κι-
νήσεων προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις 
και με την πολιτική μας επικεντρωμένη 
στην εξυγίανση του κράτους και την υλο-

ποίηση των μεταρρυθμίσεων, θα πετύ-
χουμε να περάσουμε σε φάση σταθερο-
ποίησης και αργότερα σε φάση ανάπτυ-
ξης, απελευθερώνοντας το παραγωγικό 
δυναμικό της χώρας.

Χρήστος Σταϊκούρας: Η χώρα οφείλει να 
διατυπώνει αξιόπιστο λόγο και να υλο-
ποιεί αναγκαίες δράσεις για την ανάταξη 
της οικονομίας. Λόγο για τη θεσμική εν-
δυνάμωση της Ευρώπης, την εμβάθυν-
ση της οικονομικής ενοποίησης και την 
ενίσχυση της ρευστότητας της οικονο-
μίας. Δράσεις για την επίτευξη της απα-
ραίτητης δημοσιονομικής προσαρμο-
γής και την πραγματοποίηση των ανα-
γκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 
Μαζί, φυσικά, με τις αναγκαίες ενέργει-
ες για την υλοποίηση των αποφάσεων 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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της 26ης - 27ης Οκτωβρίου. Αποφάσεις 
αναπόφευκτες, μετά και τη δημοσιοποί-
ηση της Έκθεσης των εταίρων που κα-
ταδεικνύει ότι το ελληνικό χρέος δεν εί-
ναι βιώσιμο.
Και μαζί και με πρωτοβουλίες για την 
τροποποίηση πολιτικών που έχουν απο-
δειχθεί λανθασμένες και βεβαίως, συ-
μπλήρωσή τους με πολιτικές που θα πυ-
ροδοτήσουν την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας και την αναπτυξιακή διαδικασία. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Η χώρα να κάνει 
αυτό που της επιτάσσει το εθνικό της 
συμφέρον, όπως κάνουν όλες οι άλ-
λες χώρες. Η Βουλγαρία έχει φορολο-
γία 10% και προσελκύει χιλιάδες επιχει-
ρήσεις. Η Τουρκία δεν έχει πόθεν έσχες 
στις καταθέσεις που έρχονται από το 
εξωτερικό και γίνεται, έτσι, αποδέκτης 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα ναυπηγεία 
της δουλεύουν - γιατί εκεί δεν υπάρχει 
το ΠΑΜΕ και οι λοιποί λαϊκιστές - και 
έτσι η χώρα τρέχει με ρυθμό ανάπτυ-
ξης 8%. Εμείς εδώ στην Ελλάδα ανοί-
ξαμε το θέμα των ταξί, εν μέσω τουρι-
στικής περιόδου, και η τότε κυβέρνηση 
κατάφερε το ακατόρθωτο: και τους με-
ροκαματιάρηδες ταξιτζήδες να αδικήσει 
και η Ελλάδα να δυσφημιστεί διεθνώς 
και να χάσει πολύτιμα τουριστικά έσοδα. 
 
Δημήτρης Χατζησωκράτης: Εμείς, ως 
Δημοκρατική Αριστερά, σταθερά υπο-
στηρίζαμε ότι η έξοδος από την κρίση 
περνάει μέσα από τη δημοσιονομική 
εξυγίανση, την αποφυγή της χρεοκοπί-
ας του δημοσίου και της κατάρρευσης 
της οικονομίας. Διακανονισμοί και θε-
τικότερες λύσεις για την αναδιαπραγ-
μάτευση του χρέους με τους εταίρους 
της Ε.Ε. μπορούν να προκύψουν, όταν 
η χώρα με τις ακολουθούμενες πολι-
τικές της αποδεικνύει ότι μπορεί να θέ-

σει τα ελλείμματα υπό έλεγχο. Όταν 
υλοποιεί πολιτικές που πείθουν ότι 
βαδίζουν προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Να τηρήσει η 
χώρα με θρησκευτική ευλάβεια όσα έχει 
συμφωνήσει, κάθε ποσοτικό και ποιοτι-
κό στόχο. Είναι ο μόνος τρόπος για να 
παραμείνουμε στο ευρώ και να μπο-
ρέσουμε αργότερα, εφόσον θα έχου-
με ανακτήσει κάποια στοιχειώδη αξιο-
πιστία, να συζητήσουμε με τους εταί-
ρους μας, τρόπους για να ενθαρρύ-
νουν τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελ-
λάδα, που θα μας επιτρέψουν να αρ-
χίσουμε να δημιουργούμε θέσεις ερ-
γασίας για το σχεδόν ένα εκατομμύριο 
ανέργους και να ελπίζουμε στην ανά-
καμψη της οικονομικής δραστηριότητας. 

Μπορούν να τεθούν μακροπρόθεσμοι 
οικονομικοί στόχοι εξυγίανσης του οι-
κονομικού συστήματος της χώρας στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ποια είναι η ενδεδειγμένη στρατηγική; 
 
Παντελής Τζωρτζάκης: Η οικονομική
κρίση επιβάλλει την υιοθέτηση σύγχρο-
νων χρηματοοικονομικών πρακτικών και 
standards για την παρακολούθηση και 
διαχείριση των δημοσιονομικών δεδο-
μένων. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέ-
σουμε να ικανοποιήσουμε τις συμβατι-

κές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει 
στο πλαίσιο του Μνημονίου, αλλά και να 
αλλάξουμε δραστικά τις πολιτικές που 
ακολουθούνται για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης. Οι Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
παρέχουν τα εργαλεία, που θα μας επι-
τρέψουν να καταργήσουμε τις εστίες δια-
φθοράς και σπατάλης δημόσιων πόρων 
και να επιμερίσουμε δικαιότερα τα βάρη 
της δημοσιονομικής ανάκαμψης, ώστε η 
πρώτη λύση για την αύξηση των κρατι-
κών εσόδων να μην είναι η επέμβαση 
στην πραγματική οικονομία, δηλαδή σε 
μισθούς και συντάξεις. 

Η υλοποίηση μεγάλων έργων ΤΠΕ, 
θα προσφέρουν νέες, σημαντικές πη-
γές εσόδων, αναφέρω για παράδειγμα 
το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, που στη δεύτερη 
φάση του αφορά 34.000 δημόσια κτί-
ρια, και μπορεί να φέρει εξοικονόμηση 
στις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του δη-
μόσιου τομέα μέχρι και €150 εκατ. κάθε 
χρόνο. Αντίστοιχα, θα είναι και τα οφέ-
λη από την ενοποίηση των Μητρώων, 
που με ένα πρώτο υπολογισμό, μόνο για 
τους Δήμους, θα φέρουν άμεση εξοικο-
νόμηση πλέον των €8 εκατ., ενώ μεγά-
λα θα είναι και τα οφέλη για τα ασφαλι-
στικά ταμεία. Στόχος μας είναι, να φτά-
σουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα στο 
μέσο όρο της Ευρώπης, αυτή τη στιγ-
μή είμαστε πολύ πίσω. Φτάνοντας σε 

 Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα
πιο «διάφανο» περιβάλλον συναλλαγής
του πολίτη με το Δημόσιο, καταργούν 

πελατειακές σχέσεις και γρηγορόσημα 

Παντελής Τζωρτζάκης
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αυτό το σημείο, ουσιαστικά θα γυρίσου-
με στο επίπεδο του 2004, με απλά λό-
για θα κερδίσουμε περίπου ένα 3% του 
ΑΕΠ. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες δη-
μιουργούν ένα πιο “διάφανο” περιβάλ-
λον συναλλαγής του πολίτη με το Δη-
μόσιο, καταργούν πελατειακές σχέσεις 
και γρηγορόσημα, και κυρίως, αναβαθ-
μίζουν σημαντικά την ποιότητα της εξυ-
πηρέτησης του πολίτη, σε χρόνο και 
αποτελεσματικότητα. Αυτά με τη σει-
ρά τους, σιγά - σιγά, οδηγούν σε αλλα-
γή νοοτροπίας του Δημοσίου, που πρέ-
πει πλέον να καταλάβει ότι ο πολίτης εί-
ναι ο πελάτης του και να δρα ανάλογα.  
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Τέτοιοι στόχοι, κυ-
ρίως, δημοσιονομικοί, έχουν ήδη τεθεί. 
Και οφείλουμε να μείνουμε προσηλω-
μένοι σ’ αυτούς. Δεν έχουν, όμως, επι-
τευχθεί μέχρι σήμερα, παρά τις τεράστι-
ες θυσίες των πολιτών. Και οι ευθύνες 
για τις αποκλίσεις στους στόχους εντοπί-
ζονται τόσο στις πολιτικές, όσο και στην 
εφαρμογή τους. Πολιτικές που επιδει-
νώνουν την ύφεση και εμποδίζουν την 
αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέ-
τρων. Μέτρων ύψους 10% του ΑΕΠ για 
το 2011. Το αποτέλεσμα είναι το έλλειμ-
μα της Γενικής Κυβέρνησης να εκτιμάται 
ότι θα μειωθεί μόλις κατά 1,5 ποσοστι-
αία μονάδα του ΑΕΠ. Αν και ο στόχος 
και μάλιστα, χωρίς τα πρόσθετα “δη-
μοσιονομικά πακέτα” του Ιουλίου και 
του Οκτωβρίου, ήταν για μείωση του ελ-
λείμματος κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ.

Γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία πιστεύει, και 
αποδεικνύεται και από την εκτέλεση του 
φετινού Προϋπολογισμού, ότι συγκε-
κριμένες πολιτικές πρέπει να τροποποι-
ηθούν προκειμένου να εξασφαλισθεί 
η επιτυχία του Προγράμματος Οικονο-

μικής Πολιτικής και να πεισθούν οι πο-
λίτες και οι αγορές ότι υπάρχει διέξο-
δος. Πολιτικές που δεν θα στηρίζονται 
σε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις νοι-
κοκυριών και επιχειρήσεων και σε ορι-
ζόντιες περικοπές μισθών και συντάξε-
ων, αλλά στην περιστολή των δημο-
σίων δαπανών, πλην αυτών για επεν-
δύσεις. Και θα περιλαμβάνουν τις ανα-
γκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας της οικονομίας. Καθώς και την αξι-
οποίηση της περιουσίας του Δημοσί-
ου. Γιατί μια ορθολογική διαχείριση 
και μια δυναμική και στοχευμένη αξιο-
ποίησή της μπορεί να εξασφαλίσει ση-
μαντικά, σταθερά και σε μακροχρόνια 
βάση έσοδα για το Δημόσιο, να μειώ-
σει το ύψος του χρέους και να δημιουρ-
γήσει πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη. Σε 
κάθε περίπτωση, χωρίς ανάκαμψη και 
βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, ει-

δικά μετά τον ορατό κίνδυνο μιας νέας 
ύφεσης στην Ευρώπη, ούτε οι άμεσοι 
δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν 
ούτε το χρέος θα καταστεί βιώσιμο. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Το Σύμφωνο Στα-
θερότητας (το “ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ” όπως έχει 
επικρατήσει να λέγεται) ήταν εκ κατα-
σκευής κακοσχεδιασμένο και εντε-
λώς αδύνατο να εφαρμοσθεί. Το δη-
μόσιο χρέος μας, είναι τερατώδες και 
δεν εξυπηρετείται. Έπρεπε να καταστή-
σουμε σαφές - και δεν το έκανε η απελ-
θούσα κυβέρνηση Παπανδρέου - ότι 
δεν μπορούμε να εξοντώνουμε τον κό-
σμο για να πληρώνουμε τοκοχρεολύ-
σια. Έπρεπε να είχε γίνει σαφές εγκαί-
ρως, ότι εμείς μπορούμε να πληρώ-
νουμε το πολύ €10 δις τον χρόνο για τα 
επόμενα 30 χρόνια και σε όποιον αρέ-
σει. Αντί γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ, μας φόρ-
τωσε και με άλλα πρόσθετα δάνεια. 
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Δημήτρης Χατζησωκράτης: Θεωρούμε, 
ως Δημοκρατική Αριστερά, ότι επιλογή 
της χώρας μας πρέπει να είναι, χωρίς αμ-
φισημίες, η παραμονή στην ευρωζώνη 
και στην Ε.Ε., ανεξάρτητα από τους πο-
λιτικούς συσχετισμούς που επικρατούν 
σε αυτήν. Μέσα στην Ε.Ε. πρέπει να δώ-
σουμε τη δύσκολη μάχη της δημοσιο-
νομικής εξυγίανσης, της ανασυγκρότη-
σης του δημόσιου τομέα, της επαναθε-
μελίωσης της οικονομίας και της δημι-
ουργίας μιας Ελλάδας, που θα βρίσκεται 
σε τροχιά πραγματικής σύγκλισης με τις 
ισχυρές χώρες.

Η επιμονή μας αυτή αφορά την επιδίω-
ξη που έχουμε για μια Ελλάδα υψηλής 
απόδοσης σε επίπεδο οικονομικό - πα-
ραγωγικό, λειτουργίας των θεσμών και 
διασφάλισης δικαιωμάτων και όχι μια 
Ελλάδα ερειπωμένη οικονομικά και κοι-
νωνικά, στην περιφέρεια της Ε.Ε. 

Αυτός ο εθνικός στόχος συνδυάζεται με 
τον αγώνα για την αλλαγή των πολιτι-
κών στην Ε.Ε., ώστε: να προωθηθεί μια 
νέα μεγάλη ρύθμιση, που θα συμπερι-
λαμβάνει διαδικασίες ελέγχου και μεί-
ωσης επιρροής του συμπλέγματος χρη-
ματαγορών, μεγάλων τραπεζών και πο-
λυεθνικών, να αντικατασταθεί η περιο-
ριστική, οικονομική λογική που πνίγει 
την ανάπτυξη και να επανασχεδιαστεί 
το ευρωπαϊκό μοντέλο με μια πολιτική 
αειφόρου ανάπτυξης, που επικεντρώνει 
στην απασχόληση και την κοινωνική συ-
νοχή, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αλλη-
λεγγύη, η συνοχή των κρατών - μελών 
και η συν-ανάπτυξη. 

Για να προωθηθούν τέτοιες πολιτι-
κές είναι αναγκαίος - περισσότερο από 
κάθε προηγούμενη περίοδο - ο συ-
ντονισμός των οικονομικών πολιτικών. 

Θεόδωρος Σκυλακάκης: Το κλειδί εί-
ναι η μείωση του κράτους και η εγκα-
τάλειψη της συντεχνιακής οργάνωσης 
και αντίληψης της κοινωνίας, η ενθάρ-
ρυνση της εξωστρέφειας και η προσέλ-
κυση άμεσων επενδύσεων από το εξω-
τερικό. Για να τα επιτύχουμε αυτά, πρέ-
πει οι πολίτες να πραγματοποιήσουν τις 
αναγκαίες δραστικές αλλαγές στο πολι-
τικό σύστημα, χωρίς να υποκύψουν στις 
σειρήνες του λαϊκισμού και στους κήρυ-
κες της αυτοκαταστροφής.

Υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης της 
πολιτικής ηγεσίας έναντι των εκπρο-
σώπων των αγορών;
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Το πρόβλημα δεν 
είναι μόνο οι αγορές. Μη λησμονού-
με, άλλωστε, ότι είναι αυτές που, κατά 
βάση, χρηματοδοτούν το δημόσιο χρέ-
ος. Και σε αυτές θέλουμε, ως χώρα, όσο 
γίνεται συντομότερα να επιστρέψουμε. 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν απαι-
τείται η ενδυνάμωση της διαφάνειας στις 
αγορές, με την εδραίωση ενός συνεκτι-
κού ρυθμιστικού και εποπτικού πλαι-
σίου, ιδίως για τις “σκιώδεις” περιο-
χές της. Το πρόβλημα, όμως, είναι, κυ-
ρίως, η αντίδραση των πολιτικών ηγε-
σιών στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Η 
οποία, έτσι όπως διστακτικά, συμβιβα-
στικά, αργά, με ημίμετρα εκδηλώνεται, 
ενισχύει και τις κερδοσκοπικές επιθέ-
σεις. Τα περιθώρια αντίδρασης, συνε-
πώς, υπάρχουν, αλλά οι βαθμοί ελευθε-
ρίας μειώνονται, όσο δεν προβάλλεται 
συνολική, συνεκτική, γενναία και πειστι-
κή λύση στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους. 

Λύση η οποία να περιλαμβάνει δρά-
σεις για την αναγκαία δημοσιονομική 
προσαρμογή και πολιτικές για τη βιώ-

σιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της απα-
σχόλησης και την τόνωση της κοινωνι-
κής συνοχής. Λύση που να ισορροπεί 
τις απαιτήσεις για δημοσιονομική πει-
θαρχία και εμβάθυνση της οικονομικής 
ενοποίησης, σε συνδυασμό με τον ενι-
σχυμένο ρόλο του EFSF και με το διευ-
ρυμένο ρόλο της ΕΚΤ, τόσο ως δανειστή 
ύστατης καταφυγής, όσο και ως φορέα 
ενίσχυσης της ρευστότητας της Οικονο-
μίας. Λύση που να περιλαμβάνει και τη 
θεσμοθέτηση του ευρωομολόγου, κάτι 
που θα συμβάλει στο να αυξηθεί το βά-
θος της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων 
και θα μειωθεί το κόστος δανεισμού σε 
κράτη με δημοσιονομικά προβλήματα. 
Συμπερασματικά, η Ευρώπη καλείται να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τρέ-
χουσας δυσμενούς κοινωνικής και οι-
κονομικής συγκυρίας με διορατικότητα 
και υπευθυνότητα, σε κλίμα αλληλεγγύ-
ης, συνεννόησης και συνεργασίας, θέ-
τοντας τις βάσεις για τη σταθεροποίη-
ση των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονο-
μίας. Μία ανάκαμψη, ευθυγραμμισμένη 
στις αρχές και αξίες της κοινωνικής οικο-
νομίας της αγοράς, που θα είναι σε θέση 
να δημιουργήσει ευημερία για όλους 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Ναι, υπάρχουν. 
Φτάνει να μιλάμε για πολιτικές ηγεσί-
ες στιβαρές και με όραμα και όχι άτολ-
μους διαχειριστές, όπως αυτοί που βλέ-
πουμε σήμερα στα όργανα της Ε.Ε., αλλά 
και στις κυβερνήσεις των χωρών που 
ήταν παραδοσιακά οι “ατμομηχανές” 
της Ευρώπης. Τα τελευταία δύο χρό-
νια χορτάσαμε από Συνόδους Κορυ-
φής, αγκαλιές, χαμόγελα, υποσχέσεις, 
τηλεδιασκέψεις, μπρός - πίσω, συμφω-
νίες που ανακοινώνονταν και κατέρρε-
αν την άλλη μέρα και ούτω καθεξής. 
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Δημήτρης Χατζησωκράτης: Και βέβαια 
υπάρχουν! Αρκεί οι ηγέτιδες δυνάμεις 
στο επίπεδο της Ε.Ε. και η κυβέρνηση στο 
επίπεδο της χώρας μας, να έχουν πάρει 
την απόφαση να αντιπαρατεθούν χωρίς 
δεύτερες σκέψεις και χωρίς να μετρούν 
το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος.

Και επειδή η μάχη διεξάγεται, κατεξο-
χήν στο ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει 
να επισημάνω εξαρχής, ότι οι τελευταί-
ες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 
Ε.Ε., στις 8 - 9/12/11, είναι πολύ κατώ-
τερες των κρίσιμων στιγμών. Για παρά-
δειγμα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπι-
ση και αποτροπή των αγορών για νέες 
κερδοσκοπικές επιθέσεις και σε άλλες 
χώρες, πέραν των τριών, αποφάσισαν 
απλώς την παράλληλη λειτουργία, για 
ένα χρόνο, των μηχανισμών EFSF και 
ESM, χωρίς να τους προσδώσουν αυ-
ξημένη δύναμη πυρός, αφού παρέμει-
νε το πλαφόν των €500 δις παρέμεινε. 
Το περίφημο “μπαζούκα” κατά των αγο-
ρών δεν είναι ούτε καν … καλάζνικοφ! 
Εδώ θα χρειαζόταν μια… ΒΕΡΘΑ (το πε-
ρίφημο κανόνι των Κρουπ το 1918!). 
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Όλη αυτή η συ-
ζήτηση είναι ένας τρόπος με τον οποίο 
τα πολιτικά συστήματα, ανά τον κόσμο, 
αποφεύγουν τις ευθύνες τους για την 
πραγματικότητα που έχει διαμορφω-
θεί. Οι αγορές έχουν σοβαρές αδυνα-
μίες αλλά δεν έχουν ατομική υπόστα-
ση, για να έχουν ατομική ευθύνη, όπως 
έχουν οι πολιτικοί.

Τα μεγάλα λάθη τους, βρίσκονται στις 
κακές επενδύσεις που έκαναν και σε 
αυτές περιλαμβάνονται και οι φούσκες 
στην αγορά ακινήτων και ο αλόγιστος 
δανεισμός σε χώρες που δεν είχαν τις 
αντίστοιχες οικονομικές προοπτικές.

Οι αγορές δεν έχουν συναισθήματα. Κι-
νούνται με κίνητρο το κέρδος και αντικί-
νητρο τον οικονομικό κίνδυνο. Επενδύ-
ουν χρήματα που μπορεί να ανήκουν σε 
εκατομμυριούχους, αλλά και σε συντα-
ξιούχους και ταξιτζήδες.

Ο καλύτερος τρόπος για να τις πείσεις 
είναι η συνετή οικονομική διαχείριση. 
Αυτή πρέπει να αποκατασταθεί στην Ευ-
ρώπη. Ειδικότερα θέματα, όπως π.χ. ο 
περιορισμός των μη ορθολογικών υπε-
ραντιδράσεων ή η διαφάνεια στον τρό-
πο με τον οποίο οι εταιρίες αξιολόγησης 
καταλήγουν στις εκτιμήσεις τους για τα 
κρατικά ομόλογα, μπορούν και πρέπει 
να συζητηθούν. Όμως η “δαιμονοποί-
ηση” των αγορών είναι άσκηση μάταια 
και προπαντός, αυτοκαταστροφική. Για-
τί, τελικά, όπως κανείς δεν σε υποχρεώ-
νει να δανειστείς, έτσι κανείς δεν μπορεί 
και να υποχρεώσει τις διεθνείς αγορές 
να σε δανείσουν.

Πώς μπορεί να είναι το νέο οικονο-
μικό μοντέλο για την Ελλάδα που θα 
οδηγεί στην ανάπτυξη, τα πρωτογενή 
πλεονάσματα και θα αποτελέσει ισχυ-
ρό ανάχωμα στην επόμενη κρίση;
 
Παντελής Τζωρτζάκης: Αυτό που χρει-
αζόμαστε, είναι ένα νέο κρατικό μοντέ-
λο, με απλοποιημένες διαδικασίες και 
αναβαθμισμένη σχέση κράτους - πολί-
τη. Το κομμάτι της απλούστευσης διαδι-
κασιών, αλλά και το κομμάτι της σχέσης 
κράτους - πολίτη, το εντάξαμε κάτω από 
την ενότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης, με τη ακόλουθη λογική: ξεκινάμε 
και δουλεύουμε σε επίπεδο διοικητικής 
μεταρρύθμισης από πάνω προς τα κάτω, 
όλη την οργάνωση και λειτουργία του 
κράτους, ενώ την ίδια στιγμή πηγαίνουμε 

με παρεμβάσεις από κάτω προς τα πάνω, 
με την πλήρη απλοποίηση συγκεκριμέ-
νων διαδικασιών. Αυτά τα δύο κάποια 
στιγμή θα “κουμπώσουν” και θα έχουμε 
το μέγιστο δυνατόν αποτέλεσμα.

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι τα 
εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να κά-
νουμε τις επιχειρησιακές αυτές απλου-
στεύσεις, γρηγορότερα και πιο αποτελε-
σματικά. Με αυτόν τον τρόπο, θα βελτι-
ώσουμε πραγματικά πολλές από τις ση-
μερινές κακοδαιμονίες, είτε όσον αφορά 
τη σπατάλη είτε όσον αφορά τη διαφά-
νεια, είτε όσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα. Τις περισσότερες φορές, μας 
απασχολεί το πώς θα μοιράσουμε την 
πίτα, αλλά κανείς δεν είχε σαν προτε-
ραιότητα το πώς θα δημιουργήσουμε 
την πίτα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το 
σημαντικό διακύβευμα που έχουμε σή-
μερα: πώς θα δημιουργήσουμε, θα με-
γαλώσουμε την πίτα. Και νομίζω η ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση έχει ακριβώς 
αυτό τον στόχο: αυξάνοντας την απο-
τελεσματικότητα, να αυξήσει τη συνο-
λική πίτα, που, μετά, μπορεί να δια-
νεμηθεί με οποιοδήποτε τρόπο η εκά-
στοτε πολιτική ηγεσία αποφασίσει. 
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Είναι αδιαμφισβή-
τητο γεγονός ότι η χώρα έχει σήμερα 
ανάγκη από τη συγκρότηση ενός νέου 
“οδικού χάρτη”. “Οδικός χάρτης” που 
θα προσδιορίζεται, σε γενικούς όρους, 
από την κλιμάκωση της προσπάθειας 
για δημοσιονομική εξυγίανση και πει-
θαρχία σε συνδυασμό με την ενεργο-
ποίηση όλων των δημιουργικών δυνά-
μεων και των παραγωγικών πόρων του 
έθνους με στόχο την παραγωγική ανα-
συγκρότηση, την επανεκκίνηση της οι-
κονομίας και την ανασυγκρότηση όλων 
των δημόσιων μηχανισμών. 

Τεύχος 398
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Βασικοί άξονες αυτού του “οδικού χάρτη” 
με στόχο την ανάπτυξη και τα πρωτογενή 
πλεονάσματα, πρέπει να είναι:
1. Η μείωση του διαρθρωτικού ελλείμ-

ματος, κυρίως, μέσω της περιστολής 
των δαπανών και της βελτίωσης της 
“ποιότητας” των δημόσιων οικονο-
μικών και με την αύξηση της αποτε-
λεσματικότητας των πόρων.

2. Η ενίσχυση των φορολογικών εσό-
δων, με τη διεύρυνση της φορολο-
γικής βάσης και με την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και του συντο-
νισμού σε όλα τα επίπεδα του φορο-
λογικού, ελεγκτικού και εισπρακτι-
κού μηχανισμού.

3. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότη 
τας των κοινωνικών δαπανών, με 
στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνι-

κής πολιτικής και με τον εξορθολο-
γισμό των μηχανισμών αναδιανομής 
εισοδήματος.

4. Η ανάληψη των αναγκαίων μέτρων 
τόνωσης της αγοράς και της οικονο-
μίας (ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, 5 οδικοί “Άξονες 
Ανάπτυξης” κ.ά.).

5. Η πραγματοποίηση αποκρατικοποι-
ήσεων και η αξιοποίηση της περιου-
σίας του Δημοσίου. 

6. Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλ-
λαγών, ώστε να αξιοποιηθούν, λιμνά-
ζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες 
της χώρας. Αλλαγές και μεταρρυθ-
μίσεις, που πράγματι επί δεκαετίες 
δεν είχαμε θέσει σε εφαρμογή και 
οι οποίες είναι αναγκαίες για τη βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονομίας.

7. Η επένδυση στη γνώση, στην έρευ-
να και στην καινοτομία, με την ανά-
πτυξη ενός ολοκληρωμένου και ποι-
οτικού συστήματος εκπαίδευσης και 
δια βίου μάθησης.

8. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
με τη διαμόρφωση απλών, διαφα-
νών και σταθερών κανόνων, τη βελ-
τίωση του ρυθμιστικού και ανταγω-
νιστικού πλαισίου των αγορών, τη 
μείωση των φόρων, τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, αφού αυ-
τές στο ύψος που είναι διαμορφωμέ-
νες δημιουργούν προβλήματα στην 
απασχόληση και την ανταγωνιστικό-
τητα.

9. Η δημιουργία ενός σύγχρονου κοι-
νωνικού κράτους, με τη βελτίωση της 
ποιότητας των θεσμών και τη δραστι-
κή μείωση της γραφειοκρατίας.

10. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας της οικονομίας, με την τόνωση 
της εξωστρέφειας και την ανάδειξη 
των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 
της χώρας.

 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Η Ελλάδα είναι μια 
χώρα πάμπλουτη σε πετρέλαιο και αέ-
ριο. Βρίσκεται σε ένα άριστο γεωστρα-
τηγικό σημείο και έχει το γεωγραφικό 
άνοιγμα που έχουν η Γερμανία και η 
Αυστρία μαζί. Ελέγχουμε μια περιοχή 
που απλώνεται από τη νότια Αδριατική 
και φτάνει ανατολικά στις ακτές του Λι-
βάνου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
έχουμε ζωτικά Εθνικά συμφέροντα και 
στην Κύπρο - όπου ζουν 700.000 Έλλη-
νες και στην οποία σταθμεύει ελληνική 
στρατιωτική δύναμη.

Έχουμε την 1η ναυτιλία στον κόσμο 
και ένα δυναμικό ιδιωτικό τομέα, όπου 
ξεχωρίζει ο τουρισμός, η παραγωγή 
πετρελαιοειδών, φαρμάκων, χημικών 
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 Η επένδυση στη γνώση, στην έρευνα
και στην καινοτομία, με την ανάπτυξη ενός

ολοκληρωμένου και ποιοτικού συστήματος
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης 

Χρήστος Σταϊκούρας
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προϊόντων, η εξόρυξη και επεξεργασία 

μεταλλευμάτων, αλλά και έναν πρωτογε-

νή τομέα με ποιοτικά αγροτικά προϊόντα. 

 

Για να έχεις πρωτογενή πλεονάσματα 

πρέπει να έχεις παραγωγή, να κινείται 

η οικονομία, να παράγεται πλούτος και 

να υπάρχουν, έτσι, φορολογικά έσοδα. 

Θα πρέπει να έχεις όμως, και ένα μηχα-

νισμό που να εισπράττει αυτά τα έσοδα. 

Είναι δυνατόν στο νησί μου, στην ακριτι-

κή Ικαρία, όπου ζουν αγρότες και ψαρά-

δες, να έχουμε ποσοστό είσπραξης βε-

βαιωμένων φορολογικών εσόδων 86% 

από την Εφορία, ενώ σε κάποιες “σικ” 

εφορίες των αστικών κέντρων να είναι 

μόλις στο 10%;. Είναι δυνατόν στο Δι-

δυμότειχο (που το ξέρω καλά γιατί υπη-

ρέτησα τη θητεία μου στο Πυροβολι-

κό) το ίδιο ποσοστό να είναι 88% και 

σε μεγάλες Εφορίες της Θεσσαλονίκης 

να έχουμε ποσοστά που δεν ξεπερ-

νούν το 34% στην καλύτερη περίπτωση; 

Δημήτρης Χατζησωκράτης: Για τη Δημο-
κρατική Αριστερά μόνη λύση είναι ο πο-
λιτικός επανασχεδιασμός με τους εταί-
ρους και η προώθηση μιας νέας γενιάς 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στη 
χώρα. Ταυτόχρονα με την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη, θεωρούμε ότι είναι όρος, 
εκ των ων ουκ άνευ, η ανάπτυξη στο 
εσωτερικό της χώρας μιας τεράστιας κι-
νητοποίησης ευρύτερων κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων και αλλαγής των 
κοινωνικοπολιτικών στάσεων, ώστε να 
προωθηθούν αλλαγές που θα άρουν τα 
κακώς κείμενα. Προφανώς, όμως, μια 
τέτοια προσέγγισή μας είναι σε αντίθε-
τη προσέγγιση από τους μονόδρομους, 
που η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαν-
δρέου ισχυρίζονταν, αλλά και το Μνη-
μόνιο και οι εμμονές της τρόικας μετά 
το Μάιο του 2010 προωθούσαν. Εμείς, 
η Δημοκρατική Αριστερά, δεν θα στα-
ματήσουμε να επιμένουμε ότι η ελληνι-
κή κοινωνία πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι 
διατηρήσιμη μια οικονομία στηριζόμενη 

στο δανεισμό, τις ενισχύσεις της Ε.Ε. και 
την πώληση του δημόσιου πλούτου για 
την κάλυψη τρεχουσών υποχρεώσεων 
πληρωμών. Δεν υπάρχει διέξοδος με τη 
διατήρηση αναποτελεσματικού δημόσι-
ου τομέα, χειραγωγημένης αγοράς, συ-
ντεχνιακών ρυθμίσεων, δημοκρατικών 
ελλειμμάτων και νοοτροπίας υποτίμη-
σης της παραγωγής και της εργασίας.

Γι’ αυτό και η Δημοκρατική Αριστερά 
κρίνει εξαιρετικά επείγουσα την ανά-
γκη να συμφωνηθούν και να εφαρμο-
στούν αλλαγές στην ακολουθούμε-
νη οικονομική και κοινωνική πολιτική, 
που θα στοχεύουν στρατηγικά σε τρείς 
κατευθύνσεις. Η πρώτη: Η αντιστροφή 
της ύφεσης. Μέσα από την υλοποίηση 
μιας αναπτυξιακής πορείας, που θα το-
νώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων, θα δημιουργεί απασχόληση, 
θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα διασφα-
λίζει την αειφορία των πόρων, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και της ποι-
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ότητας ζωής. Η δεύτερη: Η δίκαιη κα-
τανομή των βαρών της κρίσης. Η τρί-
τη: Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, το δίχτυ κοινωνικής προστασίας. 
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Αν ξεπεράσου-
με αυτήν την κρίση, για την επόμενη θα 
έχουμε καιρό. Οι κοινωνίες, άλλωστε, 
μαθαίνουν από τα λάθη τους. Από εκεί 
και πέρα, η ανάπτυξη δεν χρειάζεται μα-
γικές συνταγές. Χρειάζεται σκληρή δου-
λειά, αποταμίευση και μια ριζική στροφή 
της ελληνικής κοινωνίας στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία, την επιχειρηματικότητα, 
την καινοτομία, την τεχνολογία και την 
επιστήμη. Χρειάζεται, επίσης, το κράτος 
(και η κοινωνία) να μετράει προσεκτικά 
την αποτελεσματικότητά του και τις συ-
νέπειες των πράξεών του.

Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την 
επόμενη μέρα της Ε.Ε.;
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Η Ευρώπη, όπως 
είπα και προηγουμένως, καλείται να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τρέ-
χουσας δυσμενούς κοινωνικής και οι-
κονομικής συγκυρίας με διορατικότητα 
και υπευθυνότητα, σε κλίμα αλληλεγγύ-
ης, συνεννόησης και συνεργασίας, θέ-
τοντας τις βάσεις για τη σταθεροποίη-
ση των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας.

Μία ανάκαμψη, ευθυγραμμισμένη στις 
αρχές και αξίες της κοινωνικής οικονο-
μίας της αγοράς, που θα είναι σε θέση 
να δημιουργήσει ευημερία για όλους 
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το πρόβλημα όμως είναι, κυρίως, η αντί-
δραση των πολιτικών ηγεσιών στην ευ-
ρωπαϊκή κρίση χρέους. Η οποία, έτσι 

όπως διστακτικά, συμβιβαστικά, αργά, 
με ημίμετρα εκδηλώνεται, ενισχύει και 
τις κερδοσκοπικές επιθέσεις. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Έχω εργαστεί δε-
κατέσσερα χρόνια στο Ευρωκοινο-
βούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Επειδή τους ξέρω από μέσα, δεν είμαι 

πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνουν και “Ευ-
ρωπαϊκή” και “Ένωση”. Για την ώρα δεν 
είναι ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο, 
αφού μια καθαρά ευρωπαϊκή πολιτική 
δεν υπάρχει, αλλά ούτε υφίσταται και η 
έννοια της αλληλεγγύης που είναι αυτο-
νόητη για μια Ένωση. Ελπίζω, να ξεπη-
δήσουν μέσα από την κρίση νέες, ανα-
γεννητικές δυνάμεις σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, οι οποίες θα αφήσουν πίσω τους 
πρακτικές τύπου Μέρκελ, Σόιμπλε και 
των λοιπών.

Όλοι αυτοί ανήκουν σε μια άλλη, σκλη-
ρή εποχή, η οποία καμία σχέση δεν έχει 
με τις ανάγκες της σημερινής. Στην Ελ-
λάδα δεν ταιριάζει να επαιτεί σε επίπε-
δο Ε.Ε. Πρέπει μόνο να απαιτεί. Το χρω-
στά στο παρελθόν της αλλά και στο πα-
ρόν της, για το οποίο κανένας δεν θα 
μας κάνει να ντρεπόμαστε. Είμαστε πε-
ρήφανοι, για ό,τι έχει κάνει η πατρί-
δα μας, την αγαπάμε και όλοι οι Έλ-
ληνες μαζί θα καταφέρουμε να την ξα-

ναβάλουμε στο δρόμο της ευημερίας.

Δημήτρης Χατζησωκράτης: Η Ευρώπη 
δεν θα απαντά βιώσιμα στα προβλήμα-
τά της, όσο:

• Οι μηχανισμοί στήριξης δεν θα ενισχύ-
ονται με τα απολύτως αναγκαία κεφά-
λαια, που θα πρέπει - για να λειτουρ-
γούν στοιχειωδώς αποτρεπτικά για τις 

επιθέσεις των αγορών και στα επόμε-
να υποψήφια κράτη - μέλη, Ιταλία και 
Ισπανία - να ανέρχονται σε περισσό-
τερο από €1,5 τρις.

• Η Ε.Ε. δεν θα αποφασίζει να προχωρή-
σει στη δημιουργία ενός μηχανισμού 
κοινής διαχείρισης του χρέους με τη 
μεταφορά μέρους (το 60%) του ελ-
ληνικού χρέους και των άλλων χω- 
ρών - μελών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, που θα αναλάβει την απο-
πληρωμή του, με παράλληλη έκδο-
ση ευρωομολόγων, τα οποία θα απο-
πληρώνουν σε βάθος χρόνου και με 
χαμηλό επιτόκιο τα κράτη μέλη. (Να 
σημειώσουμε εδώ, ότι την ιδέα αυτή, 
που από το Σεπτέμβρη του 2010, υπο-
στηρίζουμε ως ΔΗΜ.ΑΡ., μαζί με τη 
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδι-
κάτων και άλλες αριστερές και προο-
δευτικές δυνάμεις και προοδευτικούς 
οικονομολόγους, την υποστηρίζουν 
και το SPD και οι Γερμανοί Πράσινοι, 
με την παραλλαγή της μεταφοράς του 
επιπλέον ποσοστού του χρέους ενός 

 Η Ελλάδα έχει ένα ακαταμάχητο
συγκριτικό πλεονέκτημα: έχει δυνατά μυαλά

και παιδιά με καταπληκτικές σπουδές
και φοβερά προσόντα 

Κώστας Αϊβαλιώτης



Α
φ

ι
έ

ρ
ω

μ
α

 
Α

φ
ι

έ
ρ

ω
μ

α
 

Α
φ

ι
έ

ρ
ω

μ
α

 
Α

φ
ι

έ
ρ

ω
μ

α 

V I E W P O I N T

Oι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Λύση για την            Έξοδο από την Κρίση

κράτους - μέλους που θα υπερβαίνει 

το 60%του Μάαστριχτ).

• Δεν προκρίνεται η παράλληλη ενερ-

γοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων για την έκδοση αναπτυ-

ξιακών ευρωομολόγων για τη χρημα-

τοδότηση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου 

επενδύσεων στις υποδομές, στις νέες 

τεχνολογίες και στην οικοανάπτυξη, με 

στόχο την προώθηση της οικονομικής 

ανάκαμψης και της απασχόλησης.

• Τελικώς, δεν αποφασίζεται ο ενεργό-

τερος ρόλος και εμπλοκή της ΕΚΤ για 

την αντιμετώπιση της χρηματοπιστω-

τικής κρίσης και της κρίσης χρέους, με 

συμπεριλαμβανόμενη και την έκδοση 

χρήματος.

Θεόδωρος Σκυλακάκης: Χρειαζόμαστε 

περισσότερη Ευρώπη και βαθύτερη ενο-

ποίηση. Για να τα πετύχουμε αυτά, πρέπει 

να επιστρέψουμε στην κοινοτική μέθοδο 

(πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής και αρμονική και ισόρροπη συνερ-

γασία Συμβούλιου και Κοινοβουλίου), 

να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική 

πειθαρχία με την κοινοτική αλληλεγγύη, 

να αυξήσουμε δραστικά τον κοινοτικό 

προϋπολογισμό, προωθώντας την έρευ-

να και την καινοτομία, ιδίως στις πιο αδύ-

νατες οικονομικά χώρες.

Να αναζητήσουμε νέα πεδία συνεργα-

σίας και κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών, 

όπως η άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια, 

τα πανευρωπαϊκά έργα υποδομών κ.λπ. 

Η Ευρώπη στο σημερινό δύσκολο και 

ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον 

είναι το μέλλον μας.

Ο μόνος δρόμος για να βγούμε από την 

κρίση και να οικοδομήσουμε ένα καλύ-

τερο μέλλον.

Με ποιον τρόπο, κατά τη γνώμη σας, 
οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμ-
βάλουν στη διόρθωση των δημοσιο-
νομικών προβλημάτων και στην αντι-
μετώπιση της ανεργίας;
 
Παντελής Τζωρτζάκης: Η αύξηση της 
απασχόλησης, είναι ένας σημαντικός πα-
ράγοντας για την ανάπτυξη, που ανή-
κει στους κύριους κυβερνητικούς στό-
χους. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έχει 
στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας 
και των αγκυλώσεων που αυτή δημι-
ουργεί στις διαδικασίες, όπως για πα-
ράδειγμα στη διαδικασία ίδρυσης και 
αδειοδότησης εταιρειών ή στη συμμε-
τοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, 
θα βελτιώσει σημαντικά το επενδυτικό 
κλίμα, και σε συνέχεια, θα ενισχύσει και 
την απασχόληση. Στόχος μας είναι η δη-
μόσια διοίκηση να παρέχει περισσότε-
ρες και πιο ολοκληρωμένες ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες στον πολίτη, στον επεν-
δυτή και στον εξαγωγέα, ώστε να προ-
σελκύσουμε παραγωγικές επενδύσεις. 
Προωθούμε λοιπόν τη λογική του fast-
track και του one-stop shop, της αυτο-
ματοποίησης και της διαφάνειας σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας, προκειμένου 
να θέσουμε τις βάσεις για τη βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Η συμβολή των 
νέων τεχνολογιών, τόσο στην αποτε-
λεσματική και εύρυθμη λειτουργία του 
κρατικού μηχανισμού, όσο και στην ανα-
πτυξιακή πορεία της οικονομίας, είναι 
καθοριστική. Η καθολική επέκταση και 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στις 
δομές του δημοσίου τομέα, θα συνει-
σφέρει σημαντικά στην προσπάθεια δη-
μοσιονομικής προσαρμογής. Άμεσα, οι 
νέες τεχνολογίες συμβάλλουν με την 
εξοικονόμηση πόρων, τη βελτιστοποί-

ηση των υπηρεσιών και την αποδοτικό-

τερη λειτουργία των μηχανισμών. Έμμε-

σα, μπορούν να ενισχύσουν τη δημο-

σιονομική προσπάθεια με τη μεγέθυν-

ση των δυνατοτήτων για παρεχόμενες 

πληροφορίες, είτε από το δημόσιο είτε 

από τον ιδιωτικό τομέα, που θα συμβά-

λουν καθοριστικά στον καλύτερο σχε-

διασμό και στην αποτελεσματικότερη 

υλοποίηση των μέτρων της οικονομικής 

πολιτικής.

Βέβαια, εξίσου σημαντική είναι η συνει-

σφορά των νέων τεχνολογιών στην εγ-

χώρια παραγωγική διαδικασία, γιατί κάτι 

τέτοιο ενισχύει την ανταγωνιστικότητά 

της. Και η Επανεκκίνηση της Οικονομίας 

είναι αυτή που θα οδηγήσει στην ανά-

καμψη, ενδυναμώνοντας το αποτέλεσμα 

και την αποδοτικότητα της δημοσιονομι-

κής προσαρμογής. Η συνεισφορά των 

νέων τεχνολογιών σ’ αυτήν την προσπά-

θεια Επανεκκίνησης της Οικονομίας και 

ενίσχυσης της βιωσιμότητας της δημο-

σιονομικής προσαρμογής, θα επιτευχθεί 

μέσω της αύξησης της απασχόλησης 

στις επιχειρήσεις που θα τις αξιοποιή-

σουν. Ο ανταγωνισμός του διεθνούς οι-

κονομικού περιβάλλοντος καθιστά ανα-

γκαία την ποιοτική αναβάθμιση και τον 

αναπροσανατολισμό της παραγωγικής 

και της οικονομικής δραστηριότητας, με 

αιχμές την ενσωμάτωση των τεχνολογιών 

της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

σε όλα τα επίπεδα και την προώθηση 

της καινοτομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η αρωγή της 

πολιτείας πρέπει να είναι καθοριστική, 

προσδοκώντας οφέλη σε όρους προό-

δου, οικονομικής ανάπτυξης, απασχό-

λησης, αλλά και συνεισφοράς στη δη-

μοσιονομική προσαρμογή.

Τεύχος 3912
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Και η αρωγή πρέπει να είναι άμεση, 
καθώς στον τομέα της “έξυπνης ανά-
πτυξης” δεν χωράνε καθυστερήσεις. 
 
Κώστας Αϊβαλιώτης: Η Ελλάδα έχει ένα 
ακαταμάχητο συγκριτικό πλεονέκτημα: 
έχει δυνατά μυαλά και παιδιά με κατα-
πληκτικές σπουδές και φοβερά προσό-
ντα. Τόσα Κοινοτικά πακέτα πέρασαν, 
τόσες κουβέντες ακούσαμε αλλά οι νέες 
τεχνολογίες δεν αναπτύχθηκαν. Ανάξιες 
πολιτικές ηγεσίες, μίζερες κυβερνήσεις 
που ζούσαν μόνο για τα “ψηφαλάκια”, 
πλήρης αδιαφορία των ΜΜΕ για τους 
Έλληνες που δημιουργούν, είναι μερι-
κές από τις αιτίες για την καχεξία. Σχεδόν 
σαν... “εξωγήινο” με κοιτούν στην Βουλή 
όταν φέρνω και ξαναφέρνω το ζήτημα 
των εφευρέσεων που γίνονται στην Ελ-
λάδα, την ανάπτυξη της υψηλής τεχνο-
λογίας, την δημιουργία παραγωγικής 
βάσης και την υλοποίηση των σχετι-
κών υποδομών. Έχω πει πολλές φορές 
ότι χορτάσαμε από Πολιτιστικά και Πνευ-
ματικά Κέντρα , από Κέντρα Τέχνης, 
Γραμμάτων κ.λπ. Έχουμε αρκετά, φτάνει. 
Ας γίνουν επιτέλους από Δήμους και 
άλλα ιδρύματα και κάποια Κέντρα Νέας 
και Υψηλής Τεχνολογίας, ώστε οι πιτσι-
ρικάδες με ιδέες και όρεξη να πειρα-
ματίζονται και να δημιουργούν. Ο Έλ-
ληνας μπορεί τα πάντα και εμείς τον 
στριμώχνουμε σε μίζερα “καλούπια”. 
 
Δημήτρης Χατζησωκράτης: Σύμφωνα με 
πρόσφατη μελέτη, ανάμεσα στις χώρες 
του ΟΟΣΑ για τη στάση τους στον το-
μέα αυτόν την περίοδο της κρίσης του 
2008, προκύπτει ότι 14 από τις 22 χώ-
ρες, που αναλύθηκαν, αποφάσισαν να 
συμπεριλάβουν μεγάλα έργα ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, ως αντίδοτο στην 
κρίση που διέρχονταν. Στο ίδιο πλαίσιο 
θα μπορούσε να κινηθεί και η χώρα μας. 

Η κυβέρνησή της - η νέα, προφανώς, 
που θα προκύψει μέσα από τις εκλο- 
γές - πρέπει να ανακτήσει την αξιοπιστία 
της και την εμπιστοσύνη των πολιτών. 
Με εστίαση στην αποτελεσματικότη-
τα, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή, τη βε-
βαιότητα, ότι οι υλοποιούμενες αποφά-
σεις της κυβέρνησης θα έχουν πυρήνα 
το δημόσιο συμφέρον, θα ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες των πολιτών, ενώ 
θα δίνουν, ταυτόχρονα, στους πολίτες 
τη δυνατότητα συμμετοχής στις αποφά-
σεις αυτές, δηλαδή η γνωστή αρχή ITARI 
(Integrity, Transparency, Accountability, 
Responsiveness, Inclusiveness).

Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών το 
κράτος μπορεί να πραγματοποιήσει σο-
βαρά βήματα στην ελάττωση του δια-
χειριστικού κόστους, τη βελτίωση στην 
ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πο-
λίτες και τις επιχειρήσεις, την περισσότε-
ρη διαφάνεια στη διαχείριση, έλεγχο και 
ορθολογισμό των δαπανών. Οι δράσεις 
αυτές μπορεί να είναι τομεακές (π.χ. φο-
ρολογικοί έλεγχοι, υγεία, δικαιοσύνη, 
μεταφορές, εκπαίδευση, κ.λπ.), έργα σε 
κεντρικό ή/ και περιφερειακό επίπεδο, 
που θα βελτιώσουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πο-
λίτες και τις επιχειρήσεις (π.χ. αδειοδο-
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 Oι νέες τεχνολογίες μπορούν
να βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας 

Δημήτρης Χατζησωκράτης



Α
φ

ι
έ

ρ
ω

μ
α

 
Α

φ
ι

έ
ρ

ω
μ

α
 

Α
φ

ι
έ

ρ
ω

μ
α

 
Α

φ
ι

έ
ρ

ω
μ

α 

V I E W P O I N T

Oι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Λύση για την            Έξοδο από την Κρίση

τήσεις επιχειρήσεων), κ.λπ. Αναμφισβή-
τητα, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας, μέσω του νοικοκυρέματος 
της δημόσιας διοίκησης. Είναι ένα ισχυ-
ρό εργαλείο. Ταυτόχρονα όμως, μέσα 
από μια σειρά καλοσχεδιασμένων έρ-
γων, μπορεί και πρέπει να έχουν ση-
μαντική επίδραση στον ιδιωτικό τομέα 
και ειδικά στην αγορά πληροφορικής, 
όπου και ελληνικό ταλέντο υπάρχει με 
καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμι-
κό και πολλές δυνατότητες ανάπτυξης 
κλάδου της οικονομίας, που τα τελευ-
ταία χρόνια δεν παρουσιάζει τη δυνα-
μική και τις δυνατότητες που κρύβει. 
 
Θεόδωρος Σκυλακάκης: Η μαζική εφαρ-
μογή των νέων τεχνολογιών στις κρατι-
κές δραστηριότητες μπορεί να βελτιώ-
σει ριζικά την παραγωγικότητα του δη-
μοσίου και να επιτρέψει τη βελτίωση των 
κρατικών λειτουργιών και την ταυτόχρο-
νη μείωση του κόστους, μέσω της μεί-
ωσης του προσωπικού. Υπάρχουν το-
μείς - π.χ. η on-line σύνδεση των βιβλίων 
των επιχειρήσεων με τις κρατικές αρχές 
- που η νέα τεχνολογία μπορεί να έχει 
άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα. Η 
απελευθέρωση πόρων από το δημόσιο 
τομέα δημιουργεί, επίσης, τις προϋποθέ-
σεις για την αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης και την αύξηση της ρευστότητας 
στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, από 
τον οποίο - και μόνο - μπορεί να προέλ-
θει η ανάπτυξη.

Από εκεί και πέρα, κάθε εταιρία όσο μι-
κρή και αν είναι και κάθε εργαζόμενος, 
ανεξαρτήτως βαθμού ειδίκευσης και εί-
δους εργασίας, πρέπει να επιδιώκουν να 
βρίσκουν τρόπους για να βελτιώσουν 
την παραγωγικότητά τους, αξιοποιώντας 

τις νέες τεχνολογίες. Και να το κάνουν 
αυτό, προπαντός, με δική τους πρωτο-
βουλία. Προσωπικά, έχω παρακολου-
θήσει την εξέλιξη της χρήσης υπολο-
γιστών εδώ και πολλές δεκαετίες. Από 
την εποχή που με έναν Amstrad, ένα κα-
σετοφωνάκι και με γνώσεις Basic έκανα 

τις πρώτες μου εφαρμογές, μέχρι την ει-
σαγωγή των προσωπικών υπολογιστών 
στα γραφεία, την εγκατάλειψη του χειρό-
γραφου, το πρώτο Photoshop και Quark 
με τα οποίο στοιχειοθετούσα ο ίδιος εκ-
δόσεις και περιοδικά, μέχρι τη σημερι-
νή πραγματικότητα της διαρκούς δικτύ-
ωσης και των όλο και πιο φιλικών στο 
χρήστη τεχνολογικών εργαλείων. Το συ-
μπέρασμά μου: Aν δεν δουλεύεις προ-
σωπικά και δεν προσαρμόζεσαι διαρ-
κώς στη νέα τεχνολογική πραγματικό-
τητα, κανείς δεν μπορεί να σε εξοικειώ-
σει με τις νέες εξελίξεις. 

Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι 
η μορφή της πολιτικής διοίκησης της 
χώρας και σε ποιο κράτος θα πρέπει 
να στοχεύει;

Παντελής Τζωρτζάκης: Προτεραιότητα 
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 
παρεμβάσεων ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης έχουν οι εφαρμογές, που απαι-
τούνται για να ανταποκριθεί η χώρα στις 

απαιτήσεις του μνημονίου. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρουμε τις παρεμβάσεις στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σχετικά 
με την εφαρμογή προτύπων για την πα-
ρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού, και στη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-

των, σχετικά με την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής. Επίσης, άμεσης προτε-
ραιότητας είναι και οι εφαρμογές που θα 
υποστηρίξουν τη διοικητική μεταρρύθ-
μιση. Σε αυτές περιλαμβάνονται αφε-
νός τα έργα που αποτελούν αναγκαίες 
και ικανές συνθήκες για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση (για παράδειγμα, ενοποί-
ηση μητρώων και δια-λειτουργικότητα) 
και αφετέρου έργα που θα υποστηρί-
ξουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της γενικής κυβέρνησης, την κα-
τάρτιση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνη-
σης, αλλά και την πολιτο-κεντρική πα-
ροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της δη-
μόσιας διοίκησης, σε πολίτες και επιχει-
ρήσεις.

Η πρόκληση είναι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση των άμεσων παρεμβάσεων 
να συνάδει με τις αρχές και την κατεύ-
θυνση που προσδιορίζει ο μεσοπρό-
θεσμος σχεδιασμός και η εθνική στρα-
τηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση, αλλά και να φτάσουμε γρήγορα 
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στο αντίστοιχο επίπεδο ωριμότητας των 
λοιπών χωρών της Ευρώπης, έτσι ώστε 
να βελτιώσουμε τη θέση μας στις αξι-
ολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
και να μπορεί να καταλάβει και ο πο-
λίτης στην καθημερινότητά του, τι ση-
μαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  
 
Χρήστος Σταϊκούρας: Πριν από λίγο και-
ρό, από το βήμα της Βουλής είχα τονίσει 
πως δεν υπάρχει “βασιλική οδός” για 
την εθνική μας αξιοπρέπεια και την ευ-
ημερία των πολιτών στο σύγχρονο κό-
σμο. Υπάρχει, μόνο, η οδός που προσ-
διορίζεται από την επαναδιατύπωση και 
εμπέδωση ενός σύγχρονου αξιακού συ-
στήματος. Από την καλλιέργεια κουλ-
τούρας κοινωνικής και πολιτικής συνεν-
νόησης. Από την εκπόνηση και διαχρονι-
κή εφαρμογή ενός εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου. Από την επεξεργασία και εφαρ-
μογή σύγχρονων πολιτικών, συμβατών 
με το εθνικό και ευρωπαϊκό σχέδιο. Και 
από την έντιμη, σκληρή και αποτελεσμα-
τική εργασία από όλους μας. Και αποτέ-
λεσμα αυτής της νέας προσπάθειας θα 
πρέπει να είναι, μεταξύ άλλων, ένα νέο 
κράτος που θα ανταποκρίνεται σ’ αυτήν 
την αλλαγή.

Ένα κράτος που θα παρεμβαίνει και θα 
μεριμνά για τη βέλτιστη λειτουργία του 
μηχανισμού της αγοράς και την εξασφά-
λιση της μέγιστης οικονομικής αποτε-
λεσματικότητας, την κοινωνικά δικαι-
ότερη κατανομή του εισοδήματος και 
του παραγόμενου πλούτου και τη στα-
θεροποίηση της οικονομίας. Να αντα-
νακλά τα αιτήματα για αποτελεσμα-
τικότητα και δικαιοσύνη μιας ελεύ-
θερης κοινωνίας, ο συνδυασμός των 
οποίων, καταλήγει σε μια μικτή οικο-
νομία που καλύπτεται από τη φιλοσο-
φία του κοινωνικού φιλελευθερισμού. 

Κώστας Αϊβαλιώτης: Είμαστε υπέρ της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυ-
ριαρχίας. Η κοινοβουλευτική δημοκρα-
τία είναι το αρτιότερο πολίτευμα και δί-
νει τεράστιες δυνατότητες οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης. 

Όλες οι προηγμένες χώρες της Ευρώ-
πης είναι παλαιές δημοκρατίες. Στη δη-
μοκρατία πρέπει να ακούγεται η φωνή 
του κόσμου. Είμαι υπέρ της αντίδρασης 
των πολιτών και υπέρ της δημοκρατι-
κής διαμαρτυρίας, του ευπρεπούς δια-
λόγου, των προτάσεων και της ηπιότη-
τας και απεχθάνομαι τη βία, τους τρα-
μπούκους, τους ακραίους και τους λαϊ-
κιστές. Μπορούμε να κάνουμε τη χώρα 
μας δυνατή, ακμαία και αξιοπρεπή. Πρέ-
πει, όμως, να αφήσουμε στο “μουσείο” 
της πολιτικής ιστορίας όσους μας οδήγη-
σαν στο σημερινό χάλι. Κι αυτό γίνεται 
μόνο με τις εκλογές και με την ψήφο μας. 
 
Δημήτρης Χατζησωκράτης: Η Δημο-
κρατική Αριστερά στοχεύει σε μια βα-
θιά τομή στο χώρο του δημόσιου τομέα, 
με δημόσια διοίκηση, που θα μετατρα-
πεί από τροχοπέδη κάθε παραγωγικής 
προσπάθειας σε αποφασιστικό αρωγό 
της και με νέο ρόλο των όσων απαραί-
τητων δημόσιων επιχειρήσεων.

Στρατηγικά προσβλέπουμε σε ένα απο-
τελεσματικό κράτος με βαθειά απο-
συγκέντρωση. Σε μια κεντρική διοίκη-
ση - στρατηγείο, που θα διατηρεί την 
άμυνα, την εξωτερική πολιτική και την 
ασφάλεια και θα περιορίζεται στον επι-
τελικό της ρόλο στην οικονομία, την ανά-
πτυξη, την υγεία, την παιδεία. Σε μια για 
σύγχρονη, αποτελεσματική, κοινωνικά 
χρήσιμη, τοπική και περιφερειακή αυ-
τοδιοίκηση, ανοιχτή στην κοινωνία και 
τους πολίτες, αυτοδύναμη και ανεξάρ-

τητη, με πόρους δικούς της, με εκχώρη-

ση σ’ αυτήν σημαντικού μέρους της ακί-

νητης περιουσίας του κράτους.

Θεωρούμε αναγκαία τη μεταρρύθμιση - 

τεχνολογική, οργανωτική, διαδικασιών 

και πάνω απ’ όλα, νοοτροπίας, ήθους και 

επαγγελματισμού. Η εισαγωγή εμπειρο-

γνωμοσύνης και διαφάνειας, η εκρίζω-

ση της διαφθοράς, του κομματισμού, της 

ευνοιοκρατίας και της γραφειοκρατίας, 

πρέπει να αποτελούν κεντρικές πολιτικές. 

Τα μέτρα δεν αρκεί να αποφασίζονται 

και να ψηφίζονται. Πρέπει κάποιος να 

τα εφαρμόζει και να τα υλοποιεί, ώστε 

να αποδίδουν. Δεν υπάρχει, στη σημε-

ρινή Ελλάδα, τέτοιος διοικητικός μηχα-

νισμός. Το σημαντικότερο είναι ότι λεί-

πει, παντελώς, το σύστημα ελέγχου σε 

όλα τα επίπεδα (οικονομικό, ποιοτικών 

προδιαγραφών, εφαρμογής κοινοτικής 

νομοθεσίας, ιχνηλασιμότητας, κ.λπ.). 

 

Θεόδωρος Σκυλακάκης: Κυβερνήσεις 

συνεργασίας και ευρείας συνεννόησης, 

που στέλνουν στα αζήτητα της ιστορίας 

την αυτοδύναμη αλαζονεία και την κατά-

χρηση εξουσίας, τον ανεύθυνο αντιπολι-

τευτικό λαϊκισμό και τον ανόητο και πα-

ράλογο κομματικό φανατισμό.

Μέσα ενημέρωσης, που κάνουν τη δου-

λειά τους με αίσθηση του ευρύτερου 

δημοσίου συμφέροντος, που έχουν τα-

χθεί να υπηρετούν και όχι με κριτήριο 

την προώθηση οικονομικών συμφερό-

ντων. Πολίτες, που αποφεύγουν τις πε-

λατειακές σχέσεις και επιλέγουν τους 

πολιτικούς προσεκτικά και ψύχραιμα, 

αξιολογώντας, προπαντός, τη δυνατό-

τητα συνεισφοράς τους στο κοινωνικό 

σύνολο.
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