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1 Εισαγωγή  
 
Η αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας χαρακτηρίζεται από ασυνέχεια: περίοδοι 
εντυπωσιακής βελτίωσης εναλλάσσονται µε στασιµότητα, ακόµα και οπισθοδρόµηση. 
Παρόλο που οι περίοδοι ανάπτυξης επέτρεψαν στην Ελλάδα να ενταχθεί στην οµάδα των 
πλουσίων χωρών του πλανήτη, δεν έχουµε αποκτήσει ακόµα τις παραγωγικές δοµές που 
µπορούν να αντιδρούν και να προσαρµόζονται στις παγκόσµιες προκλήσεις µε τρόπο ώστε να 
διατηρείται και να αναβαθµίζεται η παραγωγικότητα της χώρας.  
 
Αποτέλεσµα είναι µετά από διεθνείς κρίσεις ή νέες προκλήσεις η Ελλάδα να βγαίνει συχνά 
υποβαθµισµένη στον παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας. Σε άλλες συγκυρίες όµως, ή σε 
συγκεκριµένους κλάδους, τοµείς και επιχειρήσεις η χώρα δείχνει να κερδίζει έδαφος 
παρουσιάζοντας συχνά µια δυιστική εικόνα επιτυχιών και αποτυχιών. Αυτά τα δυνατά 
σηµεία πρέπει να αποτελέσουν τον ιστό για το µετασχηµατισµό των οικονοµικών και 
κοινωνικών δοµών και τα αδύνατα σηµεία το επίκεντρο κάθε µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. 
 
Η σηµερινή συγκυρία, που βρίθει κρίσεων και προκλήσεων, είναι ιδιαίτερα κρίσιµη και 
συνιστά άλλο ένα σηµείο καµπής, όπου χρειάζεται σηµαντική προσπάθεια για να ξεπεραστεί 
η δυστοκία και ο δυιστικός χαρακτήρας και να µπει η χώρα σε µια σταθερή πορεία 
ανάπτυξης. Οι κύριες διαπιστώσεις λαµβάνοντας υπόψη αυτή την πορεία είναι: 
 
1. Το µόνο αναπτυξιακό µοντέλο, που µπορεί να εξασφαλίσει µακροχρόνια θετική πορεία 

είναι αυτό που οδηγεί στην οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης. Το κόστος µας δε 
µας επιτρέπει να ανταγωνιστούµε τις νέο-εισερχόµενες χώρες στο διεθνές εµπόριο. 

 
2. Για να επιτευχθεί κοινωνική ανάπτυξη πρέπει καταρχήν να εξασφαλιστούν οι πόροι που 

θα τη χρηµατοδοτήσουν, και αυτό µέσα σε δεδοµένο παγκόσµιο πλαίσιο, του οποίου τους 
κανόνες του παιχνιδιού δεν καθορίζουµε εµείς. Κάθε προσπάθεια αναδιανοµής πλούτου, 
που δε συνοδεύεται από αισθητή µεγέθυνση υπονοµεύει τη µελλοντική ανάπτυξη. 

 
3. Το κλίµα απαισιοδοξίας µπορεί και πρέπει να ανατραπεί. Ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο 

είναι εφικτό. Το καταφέραµε και εµείς στο παρελθόν, το κατάφεραν και άλλοι. Ωστόσο 
κάθε αλλαγή πορείας είναι επίπονη και απαιτεί µακροχρόνιο ορίζοντα. Και είναι βέβαιο 
ότι κανένα µοντέλο δεν είναι «επαναλήψιµο». Οι χώρες που αναβαθµίζονται γρήγορα 
ακολουθούν κάθε µια τη δική της πορεία, που εκ των υστέρων µόνο αποτελεί «µοντέλο».  

 
4. Για να πετύχει το νέο αναπτυξιακό µοντέλο χρειάζεται ιδέες, αλλά και αποτελεσµατική 

διαχείριση, µαζί µε κανόνες λογοδοσίας και µέσων επιβολής του σεβασµού των θεσµών. 
Το χτίσιµο σταθερών και βιώσιµων θεσµών είναι το µεγαλύτερο στοίχηµα, µαζί µε την 
αναβάθµιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

 
Η ανάλυση και οι προτάσεις που ακολουθούν αφορούν ακριβώς αυτό: την περιγραφή των 
προκλήσεων και των υποχρεώσεων και καταλήγουν στο τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα ώστε να 
πετύχει σχετικά γρήγορα την πραγµατική σύγκλιση. Το στοίχηµα λοιπόν είναι, µε αφορµή τη 
Στρατηγική της Λισαβόνας, η Ελλάδα να υιοθετήσει ένα δικό της µοντέλο που δε µιµείται 
απόλυτα κανέναν αλλά ενσωµατώνει στοιχεία από τους άλλους και τα προσαρµόζει στην 
ελληνική πραγµατικότητα. Η απραξία δεν αποτελεί ούτε απάντηση ούτε λύση στην 
πολυπλοκότητα που ενέχει µια ολοκληρωµένη πολιτική για το µετασχηµατισµό της χώρας σε 
µια πραγµατικά ανταγωνιστική και βιώσιµη οικονοµία.  
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2 Το πρόταγµα των µεταρρυθµίσεων και η «Στρατηγική της 
Λισαβόνας» 

 
2.1 Η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής «Στρατηγικής της Λισαβόνας»  
 
Το 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη «στρατηγική της Λισαβόνας» (ΣτΛ) µε στόχο να 
απαντήσει σε µερικά από τα πιο σηµαντικά θέµατα της εποχής µας. Την παγκοσµιοποίηση, 
που καθιστά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονοµίας 
συνολικά προϋπόθεση για ευηµερία. Τη γήρανση του πληθυσµού, που οδηγεί στην ανάγκη 
αύξησης του ενεργού πληθυσµού και των ποσοστών απασχόλησης σε συνδυασµό µε την 
ανάγκη µεταρρύθµισης των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Την περιβαλλοντική 
υποβάθµιση, που επιβάλλει την εφαρµογή πολιτικών που συνδυάζουν την προστασία του 
περιβάλλοντος µε την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.  
 
Η στρατηγική της Λισαβόνας βασίζεται στα στοιχεία πάνω στα οποία χτίστηκε η σύγχρονη 
Ευρώπη: µια ανοικτή µεικτή οικονοµία της αγοράς που συνδυάζεται µε τις αξίες του 
Ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, που επιχειρεί να συνδυάσει µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο την οικονοµική ευηµερία µε την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική δηµοκρατία. 
Με τη συµπλήρωση της περιβαλλοντικής διάστασης το 2001, ο στρατηγικός στόχος της ΕΕ 
για τον 21ο αιώνα αναδιατυπώνεται έτσι ώστε η πορεία προς µία ανταγωνιστική, δυναµική 
και βασισµένη στη γνώση οικονοµία να διασφαλίζει όχι µόνο την κοινωνική συνοχή αλλά και 
το σεβασµό προς το φυσικό περιβάλλον. 
 
Η ΣτΛ στοχεύει στη δηµιουργία µίας δυναµικής οικονοµίας, στη µεταρρύθµιση του 
κοινωνικού κράτους µε γνώµονα την αποτελεσµατικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, 
στην ενθάρρυνση της οικονοµίας της γνώσης και της τεχνολογικής καινοτοµίας, µε 
ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Επιχειρεί να διασφαλίσει 
σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης τη µεταρρύθµιση του ευρωπαϊκού µοντέλου- που αποτελεί 
ιστορική κατάκτηση για την ανθρωπότητα- προκειµένου να επιβιώσει και να αναπτυχθεί. 
 
Η προσέγγισή της στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, ο 
εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου και η περιβαλλοντική µέριµνα 
αποτελούν συµπληρωµατικές δυνάµεις για απασχόληση και βιώσιµη ανάπτυξη (Πίνακας 1). 
Το περιβάλλον αναδεικνύεται ως προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα και την «ποιότητα» της 
ανάπτυξης, ενώ παράλληλα υπογραµµίζεται η αλληλεξάρτηση µεταξύ περιβαλλοντικής 
προστασίας, κοινωνικής ευηµερίας και οικονοµικής αποτελεσµατικότητας. Εν τέλει, η 
στρατηγική βασίζεται σε µία αρχή: ότι για να πετύχει, µία µεταρρυθµιστική προσπάθεια 
πρέπει να στηρίζεται σε µία κοινώς παραδεκτή αίσθηση δικαιοσύνης, η οποία µε τη 
σειρά της να στηρίζει την κατανόηση και παραδοχή της ανάγκης των µεταρρυθµίσεων.  
 
Το πλαίσιο της Λισαβόνας διαµορφώθηκε σε µια περίοδο άνθησης και αισιοδοξίας για το 
µέλλον της Ε.Ε., όµως οι µετέπειτα πολιτικές εξελίξεις και οι οικονοµικές πιέσεις µείωσαν τα 
περιθώρια παρέµβασης στην πενταετία που µεσολάβησε. Έχοντας ξεπεράσει τη µέση της 
διαδροµής µέχρι το 2010, και δεδοµένων των δυσκολιών της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, ήταν 
µεγάλος ο πειρασµός της εγκατάλειψης της ΣτΛ ως προϊόν µίας περασµένης συγκυρίας. 
Ωστόσο, η ανάγκη για µεταρρυθµίσεις στην κατεύθυνση της προώθησης της ανάπτυξης και 
της κοινωνικής συνοχής παραµένει επίκαιρη και επιτακτική και µάλιστα εντείνεται όσο 
αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις τόσο από αναπτυγµένες χώρες σε νέες τεχνολογίες, 
όσο και από ανερχόµενες οικονοµίες µε φτηνά και ενδιάµεσα προϊόντα. 
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Πίνακας 1: Η χαρτογράφηση της στρατηγικής της Λισαβόνας  

 
1ος πυλώνας: Οικονοµία/ανάπτυξη 

Πλαίσιο πολιτικής • Συντονισµός οικονοµικών πολιτικών  
• Ευθυγράµµιση οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής 

Εσωτερική αγορά/ 
ανταγωνιστικότητα 

• Φορολογία επιχειρήσεων 
• Απλοποίηση κανονιστικού περιβάλλοντος  
• Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας  
• Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και επιχειρηµατικά 

κεφάλαια  
• Άνοιγµα αγοράς υπηρεσιών 
• Εταιρική διακυβέρνηση  
• Ενσωµάτωση κοινοτικής νοµοθεσίας  
• ∆ηµόσιες προσφορές εξαγοράς  
• Νοµοθετική δέσµη για κρατικές προµήθειες 

Κοινωνία της Γνώσης • Έρευνα και Κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας  
• E-Europe 
• Ασφάλεια δικτύων -- Κινητές επικοινωνίες 3ης γενιάς 
• Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας στην ΕΕ  
• Μεταρρύθµιση των Ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης / εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση 

Ενέργεια /Μεταφορές • Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας  
• Ασφάλεια εφοδιασµού στην ενέργεια  
• ∆ιευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και µεταφορών  
• Σιδηροδροµικό πακέτο  
• Πρόσβαση στις λιµενικές υπηρεσίες  
• Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός 

2ος πυλώνας: Απασχόληση και κοινωνική πολιτική 
Πλαίσιο πολιτικής • Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης 
Απασχόληση • Μεταρρύθµιση των συστηµάτων απασχόλησης 

• Παράταση εργασιακού βίου 
• Συνθήκες εργασίας για εργαζοµένους προσωρινής 

απασχόλησης 
Κοινωνική πολιτική • Μεταρρύθµιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων  

• Αντιµετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού 

• Επιπτώσεις γήρανσης στα συστήµατα υγείας 
3ος πυλώνας: Περιβάλλον 
Πλαίσιο πολιτικής • Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιµη ανάπτυξη  
Πολιτικές για ένα 
καλύτερο περιβάλλον 

• Περιβαλλοντική ευθύνη 
• Φορολόγηση ενέργειας – ενεργειακή ένταση 
• Προώθηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών / ΑΠΕ 
• Πρωτοβουλίες για τις κλιµατικές αλλαγές 
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Σε αυτό το πλαίσιο η στρατηγική της Λισαβόνας όχι µόνο δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά και 
τέθηκε ως πρωταρχικός στόχος υπό την προϋπόθεση της εναρµόνισής της µε το σύνολο των 
κύριων Ευρωπαϊκών πολιτικών, συµπεριλαµβανοµένης και της αναθεώρησης του Συµφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την περαιτέρω δέσµευση των κρατών-µελών, στην 
υλοποίηση των αποφάσεων που έχουν ήδη παρθεί από το 2000. Στην πολιτική προετοιµασία 
και την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για τη Λισσαβώνα συνέβαλε σηµαντικά η έκθεση 
του High Level Group υπό την επίβλεψη του Wim Kok για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η νέα µορφή της Στρατηγικής της Λισαβόνας επικυρώθηκε στα Συµβούλια των 
Βρυξελών τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2005.  
 
Η επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού στόχου της Λισαβόνας προϋποθέτει για κάθε κράτος-
µέλος τον εκσυγχρονισµό του µοντέλου οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης µε την 
πραγµατοποίηση µίας σειράς µεταρρυθµίσεων που θα αφορούν τις δοµές του οικονοµικού 
και κοινωνικού του ιστού. Οι αναγκαίες παρεµβάσεις και µεταρρυθµίσεις δεν καθορίζονται 
κεντρικά από την Ε.Ε., αλλά έχει συµφωνηθεί µία σειρά δεικτών σύγκρισης των επιδόσεων 
και ένα ευρύ πλαίσιο πολιτικής που καθορίζει τους βασικούς άξονες για τη χάραξη της 
στρατηγικής κάθε κράτους. Πρόκειται για τη µέθοδο «ανοικτού συντονισµού» µε 
οικειοθελείς στόχους και χωρίς επιβολή κυρώσεων. 
 
Η επιλογή της «µεθόδου ανοικτού συντονισµού» (open method of coordination) ήταν 
αναγκαστική, καθώς αντανακλούσε την αδυναµία της ευρωπαϊκής ηγεσίας να συµφωνήσει σε 
µια σαφή ενοποιητική διαδικασία. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι  ο στόχος της Λισαβόνας 
αναφερόταν αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση- ταυτόχρονα απηχούσε και  τη φιλοδοξία 
κάθε χώρας για βιώσιµη ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, κάθε χώρα κλήθηκε  να επιλέξει το µοντέλο ανάπτυξής της µε βάση τα 
πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες που 
επικρατούν. Έτσι, κάθε χώρα προτείνει το δικό της σχέδιο µεταρρυθµίσεων που θα την 
οδηγήσει στο στόχο. Η παρακολούθηση της προόδου µε βάση τους συµφωνηµένους δείκτες 
δεν δηµιουργεί νοµικές υποχρεώσεις αλλά αποτελεί ένα διαχειριστικό εργαλείο αξιολόγησης 
της πορείας της κάθε χώρας.  
 
Ταυτόχρονα, όµως, το κάθε  «Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων» δεν µπορεί να είναι απλώς 
ένα τεχνοκρατικό κείµενο, µε αναφορά σε στόχους, χρονοδιαγράµµατα και πολιτικές 
πρωτοβουλίες. Η στρατηγική της Λισαβόνας όπως και κάθε οικονοµική και κοινωνική 
µεταρρύθµιση δεν είναι πολιτικά ουδέτερη. Εκφράζει συγκεκριµένες αξίες, πολιτικές 
επιλογές, κοινωνικά στρώµατα. Τις βασικές πτυχές ενός τέτοιου προγράµµατος 
µεταρρυθµίσεων για την Ελλάδα επιχειρεί να σκιαγραφήσει αυτό το κείµενο. 
 
 
2.2 Μία πρώτη αποτίµηση  
 
Στη στρατηγική της Λισαβόνας ασκήθηκε πολύπλευρη κριτική, που αφορά κυρίως στην 
έµφαση που δίνεται στην πλευρά της προσφοράς, στην υπερβολική έµφαση στη σύγκριση µε 
τις ΗΠΑ, στην αδυναµία χρηµατοδότησης µιας πραγµατικά αναπτυξιακής πολιτικής όσο 
υπάρχουν οι περιορισµοί του Συµφώνου Σταθερότητας και στις δυσκολίες συγκερασµού ενός 
ανοικτού οικονοµικού µοντέλου στο διεθνή ανταγωνισµό (ο οποίος συχνά περιορίζει τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές για να περιορίσει το κόστος) µε τις βασικές 
ευρωπαϊκές αξίες της κοινωνικής ευηµερίας και της αειφορίας. 
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Στην µέχρι τώρα πορεία εφαρµογής της στρατηγικής της Λισαβόνας αναµφίβολα έχει 
σηµειωθεί πρόοδος σε επιµέρους στοιχεία της. Για παράδειγµα, η απασχόληση στην 
Ευρώπη έχει αυξηθεί - τόσο σε απόλυτους αριθµούς όσο και ως ποσοστό στο συνολικό 
πληθυσµό - έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για τη δηµιουργία µίας πραγµατικά ενιαίας αγοράς 
σε τοµείς όπως ο ηλεκτρισµός, το φυσικό αέριο, ή οι τηλεπικοινωνίες, το ποσοστό της 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές έχει αυξηθεί, µεγαλώνει ο αριθµός των ατόµων σε 
προγράµµατα δια βίου µάθησης, κλπ. Συνολικά όµως η Ευρώπη δεν βρίσκεται σήµερα πιο 
κοντά στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν το 2000 - δηλαδή να γίνει η πιο 
ανταγωνιστική, βασισµένη στη γνώση, οικονοµία στον κόσµο, δηµιουργώντας παράλληλα 
νέες θέσεις εργασίας και εµβαθύνοντας την κοινωνική συνοχή. 
 
Τι έφταιξε γι’ αυτό; Η απάντηση δεν είναι απλή. Σχετίζεται τόσο µε θέµατα συνολικού 
πολιτικού σχεδιασµού και επικοινωνίας όσο και µε θέµατα διαχείρισης της υλοποίησης της 
ΣτΛ. Ως πολιτικό εγχείρηµα  η Λισσαβώνα δεν έχει καταφέρει να πείσει - ίσως γιατί δεν έγινε 
κτήµα και µέρος της πολιτικής ατζέντας σε κάθε χώρα-µέλος της ΕΕ. Οι κυβερνήσεις, ακόµα 
και οι σοσιαλδηµοκράτεςτικές, την αντιµετώπισαν ως µία τεχνοκρατική διαδικασία 
παρακολούθησης δεικτών, και δεν επιχείρησαν να τη µεταφράσουν σε όρους πολιτικούς, 
εµπλέκοντας τους κοινωνικούς εταίρους, και την κοινωνία ευρύτερα. 
 
Η στρατηγική της Λισαβόνας εποµένως, ίσως πρέπει να επανεξετασθεί ως πολιτικός 
σχεδιασµός. Πρέπει να αναρωτηθούµε, αν η προώθηση της διαδικασίας  µπορεί ή όχι να 
επιτευχθεί µέσω  της  µεθόδου του ανοικτού συντονισµού ή πρέπει να αναζητήσουµε µια νέα 
µέθοδο επιβολής υπερεθνικών ρυθµίσεων. Κι αυτό, διότι η εµπειρία έδειξε, πως η «µέθοδος 
του ανοιχτού συντονισµού» υπήρξε απλώς µία χαλαρή διαδικασία σύγκρισης επιδόσεων.  
 
Το αποτέλεσµα ήταν ότι σε κάθε χώρα η ΣτΛ συστηµατικά έδωσε περισσότερη έµφαση σε (ή 
περιορίστηκε από) πολιτικές, για τις οποίες υπάρχουν συστηµατικοί και υποχρεωτικοί 
µηχανισµοί παρακολούθησης - όπως η δηµοσιονοµική αυστηρότητα του Συµφώνου 
Σταθερότητας ή οι Κοινοτικοί κανονισµοί για τη δηµιουργία της ενιαίας αγοράς. Κεντρικά 
θέµατα της ΣτΛ εξάλλου (όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η απασχόληση ή το περιβάλλον, για 
τα οποία ισχύει η αρχή της επικουρικότητας), πέρασαν συχνά σε δεύτερη µοίρα και άρα οι 
πυλώνες της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής είχαν µιαν ελλειµµατική ανάπτυξη, 
επειδή δεν έχουν το ίδιο βάρος µε τον οικονοµικό πυλώνα. 
 
Στις αδυναµίες της στρατηγικής της Λισαβόνας εντοπίστηκε ακόµη το πρόβληµα της 
χρηµατοδότησης – δεδοµένου, ότι ένας σηµαντικός αριθµός κρίσιµων πολιτικών για τη ΣτΛ 
(π.χ. πάλι εκπαίδευση, έρευνα, κατάρτιση, απασχόληση, συνοχή) χρήζουν πόρων. Όµως δεν 
υπήρχε αρχικά καµία πρόβλεψη σύνδεσης των χρηµατοδοτικών εργαλείων της ΕΕ  ή του 
Συµφώνου Σταθερότητας για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο µε τους στόχους της ΣτΛ. Συνεπώς, 
όχι µόνο δεν υπήρξε «µαστίγιο» αλλά ούτε και «καρότο» για να προωθούνται οι στόχοι της 
ΣτΛ από τα κράτη-µέλη.  
 
Η διασύνδεση µε τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία µε ην αναθεώρηση του 2005 µερικώς απαντά στο 
πρόβληµα δεδοµένου ότι επιχειρείται η χρηµατοδότηση της ΣτΛ να «χωρέσει» στο πλαίσιο 
µιας ήδη υπάρχουσας πολιτικής της ΕΕ (Πολιτική συνοχής και περιφερειακής ανάπτυξης) η 
οποία τυγχάνει και αυτή ανεπαρκούς χρηµατοδότησης για τα δεδοµένα της διευρυµένης ΕΕ 
µε βάση το συµβιβασµό που επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου 2005. 
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Στις αδυναµίες της στρατηγικής εντοπίστηκε, τέλος, µία αντίφαση. Στην προσπάθεια να 
ενταχθεί η ΣτΛ στις εθνικές πολιτικές κάθε χώρας, στην ουσία η ΣτΛ «εθνικοποιείται».΄Έτσι 
όµως επιτείνεται ένα πρόβληµα που ήδη υπάρχει: η επικουρικότητα στα κράτη-µέλη των 
αποφάσεων που αφορούν κρίσιµες πολιτικές για την υλοποίηση της ΣτΛ. Όσο τα θέµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ή οι µηχανισµοί πρόνοιας αποτελούν (σχεδόν) αποκλειστική 
ευθύνη κάθε κράτους-µέλους, οι µόνες χώρες που θα κάνουν ουσιαστική πρόοδο στη ΣτΛ θα 
είναι αυτές (οι Σκανδιναβικές λ.χ.) που έχουν κατανοήσει την ανάγκη για τολµηρές 
µεταρρυθµίσεις – οι οποίες ενίοτε ενέχουν συγκρούσεις µε συµφέροντα και συντεχνίες - που 
έχουν βρει τις αναγκαίες κοινωνικές συµµαχίες και τις έχουν µεταφράσει σε πολιτικό σχέδιο.  
 
Στις υπόλοιπες χώρες (στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα) η πρόοδος στην εφαρµογή της ΣτΛ 
συναντά περισσότερες δυσκολίες – στον βαθµό που παράλληλα δεν προχωρά η ευρύτερη 
συζήτηση για µία πιο οµόσπονδη Ευρώπη, µε νέα κατανοµή αρµοδιοτήτων ανάµεσα στα 
κράτη-µέλη και τους Κοινοτικούς θεσµούς. 
  
 Στις αιτίες παραγωγής των συγκεκριµένων «αποθαρρυντικών» αποτελεσµάτων  
προσµετράται τέλος (ίσως και κατά κύριο λόγο) το γεγονός, ότι η έννοια της «Λισαβόνας» 
αποτυπώνει «ένα κατάλογο στόχων και όχι µια πραγµατική στρατηγική». Κατά τη 
συγκεκριµένη συλλογιστική, η διαδικασία της Λισαβόνας δεν εξελίχθηκε σε πραγµατική  
«στρατηγική», διότι ο διακυβερνητικός χαρακτήρας δεν επέτρεψε την ωρίµανση της 
διαδικασίας - αφού η συµµετοχή της κάθε χώρας γινόταν µε διαφορετικούς ρυθµούς. Εκ του 
αποτελέσµατος κρίνοντας συνεπώς, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι η διακυβερνητική 
αντίληψη της «εναρµόνισης» των πολιτικών (στην οποία στηρίχθηκε η Λισσαβώνα) απέδωσε 
πενιχρά αποτελέσµατα, ενώ αντίθετα η ενοποιητική αντίληψη της «σύγκλισης» (στην οποία 
βασίστηκε η ενιαία αγορά και το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα) δηµιούργησε τοµή στην 
κοινοτική ιστορία. Υπό αυτό το πρίσµα εποµένως, θα έπρεπε να επανεξετασθεί η περαιτέρω 
πορεία της στρατηγικής της Λισαβόνας. 
 
Με την αναθεώρηση της ΣτΛ, που ξεκίνησε µε τη δηµοσίευση της έκθεσης Kok, 
επιχειρήθηκε να καλυφθεί ένα µέρος των αδυναµιών που αναφέρθηκαν. Για να ενταχθεί η 
ΣτΛ στην πολιτική ατζέντα κάθε χώρας, αποφασίτηκε πως θα υπάρχει σε κάθε χώρα ένας Mr. 
Lisbon (σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο), θα συντάσσεται µία ετήσια «Εθνική Έκθεση 
Μεταρρυθµίσεων» η οποία και θα συζητείται στο Κοινοβούλιο. Για την ενίσχυση της 
χρηµατοδότησης της ΣτΛ, η αναθεώρηση του Συµφώνου Σταθερότητας δίνει µεγαλύτερη 
ευελιξία και συµβατότητα – µέσω µηχανισµών επιβράβευσης και τιµωρίας – µε τους στόχους 
της Λισαβόνας, ενώ στον Κοινοτικό προϋπολογισµό και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία υπάρχει 
ενίσχυση στις χρηµατοδοτικές επιλογές των επενδύσεων στη γνώση και γενικότερατις 
προτεραιότητες που θέτει η στρατηγική της Λισαβόνας.  
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3 Προς ένα «νέο αναπτυξιακό πρότυπο» 
 
3.1 Οικονοµική µεγέθυνση και δηµιουργία πλούτου 
 
Η µεγέθυνση µιας οικονοµίας µε πρακτικά σταθερό πληθυσµό και απόθεµα κεφαλαίου 
προέρχεται από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Οι χώρες που 
βελτίωσαν σηµαντικά τη θέση τους ως προς τη δηµιουργία πλούτου και εισοδήµατος και 
κατόρθωσαν την πραγµατική σύγκλιση στο χώρο της Ε.Ε. (όπως π.χ. η Ιρλανδία), ή 
κατάφεραν να ανέλθουν στις πρώτες θέσεις της κατάταξης µε βάση το εισόδηµα (όπως π.χ. η 
Φινλανδία) ανέλαβαν ενεργό δράση και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις.  
 
Ούτε η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ούτε η αύξηση της απασχόλησης µπορούν να 
επιτευχθούν αυτόµατα. Είναι το αποτέλεσµα ενός µίγµατος πολιτικών που περιλαµβάνουν 
παρεµβάσεις τόσο στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας, όσο και δράσεις για την 
επέκταση της γνωσιακής βάσης και της καινοτοµικής ικανότητας της οικονοµίας. Η εµπειρία 
δείχνει ότι οι οικονοµίες µε µεγάλη δυναµική στη δηµιουργία εισοδήµατος όχι µόνο 
επιτυγχάνουν τη βελτίωση της ευηµερίας των πολιτών, αλλά και αποτελούν πόλο έλξης για 
νέες επενδύσεις και άρα νέες πλουτοπαραγωγικές δραστηριότητες. Η δηµιουργία θετικού 
περιβάλλοντος για να αναπτυχθούν οι δυνάµεις της αγοράς είναι το γενικό εργαλείο 
οικονοµικής πολιτικής που έχει αποδώσει σε όλες τις περιπτώσεις ταχείας προόδου. 
 
Η προσέλκυση επενδύσεων εξαρτάται τόσο από το ύψος των αποδόσεων κεφαλαίου, το οποίο 
η οικονοµία µπορεί να διασφαλίσει, όσο και από τη διαθεσιµότητα συντελεστών παραγωγής 
υψηλής ποιότητας. Σε χώρες όπως η Ελλάδα η προσέλκυση και πραγµατοποίηση επενδύσεων 
περιορίζεται από τα υφιστάµενα συγκριτικά πλεονεκτήµατα (κυρίως στον τουρισµό, τις 
υπηρεσίες και λόγω της γεωπολιτικής της θέση στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης) και τα σηµαντικά µειονεκτήµατα: µικρού µεγέθους εσωτερική αγορά, υψηλό 
επιχειρηµατικό ρίσκο που επιτείνεται από την κρατική και πολιτική παρεµβατικότητα, το 
χαµηλό σχετικά τεχνολογικό επίπεδο υποδοµών αλλά και ανθρωπίνου κεφαλαίου και τέλος 
γεωγραφική θέση αποµακρυσµένη από τον κύριο όγκο των αγορών.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η επέκταση και διαφοροποίηση της υπάρχουσας παραγωγικής βάσης 
απαιτεί σηµαντικές παρεµβάσεις για εξάλειψη των µειονεκτηµάτων (όπως η χαµηλού 
επιπέδου τεχνολογική και γνωσιακή βάση) και στον περιορισµό ή την αναστροφή των 
επιδράσεων άλλων (όπως η γεωγραφική θέση που µπορεί να µετατραπεί σε πλεονέκτηµα 
λόγω της γειτνίασης µε άλλες µεγάλες αγορές όπως η Τουρκία). Κυρίως όµως απαιτείται ένα 
µείγµα πολιτικής που δηµιουργεί θετικό πλαίσιο για απόδοση των επενδύσεων: διαφανείς 
κανόνες, ταχεία αντίδραση των διοικητικών µηχανισµών, αποτελεσµατικές φυσικές και 
ανθρώπινες υποδοµές. Μια τέτοια είδους πολιτική στηρίζεται στην αρχή της σύµπραξης υπό 
την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική επενδυτική πρωτοβουλία πραγµατοποιείται και µε τρόπο ώστε 
να εκσυγχρονίζεται, να διαφοροποιείται και να επεκτείνεται η παραγωγική βάση της χώρας.  
 
Η µόνη βιώσιµη αναπτυξιακή λύση είναι η διασφάλιση της αύξησης των παραγωγικών 
επενδύσεων µε παράλληλη διατήρηση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Η πολιτική που 
στηρίζεται µόνο στο συνδυασµό µέτρων λιτότητας για τη δηµοσιονοµική εξισορρόπηση ή 
µόνο µέτρων απελευθέρωσης αγορών και επιχειρηµατικής δράσης είναι αναποτελεσµατικές. 
Αυτές οι λύσεις, συνήθως, οδηγούν σε αναδιανοµή εισοδήµατος και λειτουργούν τελικά εις 
βάρος του επιχειρηµατικού κλίµατος και της αναπτυξιακής δυναµικής µιας οικονοµίας. Τα 
αποτέλεσµα είναι ότι δεν εκσυγχρονίζουν την παραγωγική βάση της οικονοµίας και θέτουν 
σε κίνδυνο την οικονοµική µεγέθυνση.  
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3.2 Η διεθνής εµπειρία 
 
Στην Ευρώπη συνυπάρχουν διαφορετικά µοντέλα οικονοµικής και κοινωνικής οργάνωσης, 
ακόµα και σε έναν πολιτικό χώρο όπως αυτόν της σοσιαλδηµοκρατίας. Για παράδειγµα, το 
Γαλλογερµανικό πρότυπο χαρακτηρίζεται από ισχυρό κράτος και παράδοση κρατικού 
παρεµβατισµού, µικρή ευελιξία και χαµηλή εµπιστοσύνη στις αγορές, ολοκληρωµένα 
συστήµατα κοινωνικών υπηρεσιών και ισχυρό ρόλο των συνδικάτων.  
 
Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η αναφορά σε δύο κυρίως µοντέλα ανάπτυξης. Το 
πρώτο είναι το Αγγλοσαξονικό, µε λιγότερο κράτος, χαµηλότερους φόρους, µεγαλύτερη 
ευελιξία και εµπιστοσύνη στις αγορές, µη καθολικότητα υπηρεσιών, αλλά και κοινωνικό 
δίχτυ ασφάλειας. Το δεύτερο είναι το Σκανδιναβικό, βασισµένο στην κοινωνική συναίνεση, 
µε υψηλούς φόρους, αλλά και ευελιξία, ανταποδοτικότητα κοινωνικών υπηρεσιών και 
συµµετοχή της εργοδοσίας στο κόστος συνεχούς αναβάθµισης του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Οικονοµίες όπως της Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της ∆ανίας και της Φινλανδίας, 
αν και µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό τους µοιράζονται τις πρώτες θέσεις 
στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και έχουν επιτύχει ένα αρκετά υψηλό επίπεδο 
εισοδήµατος για τους πολίτες τους.  
 
Το «Αγγλοσαξονικό µοντέλο» στην Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο βασίστηκε σε 
µεγάλο βαθµό στην εκτεταµένη απελευθέρωση των αγορών, στην ύπαρξη χαµηλής 
φορολογίας και υψηλών µισθών και εισοδηµάτων µε µεγάλη, ωστόσο διακύµανση. Ειδικά το 
Ηνωµένο Βασίλειο είναι από τις χώρες µε το χαµηλότερο δείκτη ρυθµιστικής παρέµβασης 
από το κράτος. Η απελευθέρωση όλων των αγορών και των επαγγελµάτων συνοδεύτηκε µε 
µέτρα για την υποστήριξη της καινοτοµίας (κυρίως µέσω φορολογίας), αλλά και µε την 
εξάπλωση των µέτρων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως στους τοµείς 
της βασικής επαγγελµατικής κατάρτισης µε τη συνεργασία των φορέων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
 
Η περίπτωση της Ιρλανδίας είναι ίσως από τις πλέον συζητηµένες, λόγω της ταχείας 
ανάπτυξης της χώρας, κατά τη δεκαετία του 1990, όπου το ΑΕΠ αυξανόταν µε µέσο ετήσιο 
ρυθµό 8,4% οδηγώντας τη χώρα από το 70% του Ευρωπαϊκού µέσου όρου, στο 100% σε 
όρους εθνικού και στο 120% σε όρους εγχώριου προϊόντος µέχρι το 2000. Από φτωχότερη 
χώρα της Ευρώπης η Ιρλανδία έγινε η δεύτερη πλουσιότερη µέσα σε µια εικοσαετία, 
αποδεικνύοντας τη δυναµική που µπορεί να έχει µια επιτυχής µακροχρόνια και εξωστρεφής 
πολιτική. Με αυτούς τους ρυθµούς η πραγµατική σύγκλιση της Ιρλανδίας µε την υπόλοιπη 
Ε.Ε.(-15) επιτεύχθηκε µέσα σε µόλις επτά χρόνια.  
 
Με φορολογικά κίνητρα αλλά και µεταρρύθµιση των αγορών η Ιρλανδία κατόρθωσε να 
προσελκύσει σηµαντικές ξένες επενδύσεις (ιδιαίτερα στους τοµείς της φαρµακοβιοµηχανίας 
και της υψηλής τεχνολογίας) που σε µεγάλο βαθµό στήριξαν την αναπτυξιακή προσπάθεια 
της χώρας. Όσο και εάν πολλές φορές η αναφορά στην Ιρλανδία ως µέτρο σύγκρισης 
αµφισβητείται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας που συνέβαλαν στην 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, όπως η γλώσσα και η σχετική εγγύτητα µε τις ΗΠΑ, κανείς 
δεν µπορεί να αµφισβητήσει τη συµβολή των πολιτικών και των µεταρρυθµίσεων που 
εφαρµόστηκαν στη χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.  
 
Το «αναπτυξιακό θαύµα» της Ιρλανδίας υποστηρίχθηκε από σταθερά υψηλές επενδύσεις 
στην εκπαίδευση (γύρω στο 5% του ΑΕΠ) σε όλη τη δεκαετία του 1990, αλλά και στην 
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κατάρτιση και στη δια βίου εκπαίδευση που σχεδόν τριπλασιάστηκε µέχρι το 2003. Αντίθετα 
µε το Ηνωµένο Βασίλειο, το Ιρλανδικό κράτος συµµετείχε ενεργά στη ρύθµιση της αγοράς 
εργασίας, αναλαµβάνοντας δραστήριο ρόλο στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και 
επιτυγχάνοντας συνεννόηση και συναίνεση µε τις εργατικές ενώσεις και ακολουθώντας 
αυστηρότερη πολιτική στη χορήγηση και το ύψος των επιδοµάτων ανεργίας. 
 
Το «Σκανδιναβικό µοντέλο» είναι παραδοσιακά γνωστό για τον επιτυχηµένο συνδυασµό 
των υψηλών ρυθµών ανάπτυξης και της υψηλής διεθνώς ανταγωνιστικότητας µε τον ενεργό 
κοινωνικό ρόλο του κράτους. Παρόλα αυτά και αυτό το µοντέλο πέρασε από σοβαρές 
προκλήσεις στη δεκαετία του ’80. Ωστόσο µετά από ένα κύµα επιτυχηµένων και 
συναινετικών µεταρρυθµίσεων κατά τη δεκαετία του 1990, που άγγιξαν τους περισσότερους 
σηµαντικούς πολιτικά και κοινωνικά τοµείς (παιδεία, απασχόληση, περιβάλλον κ.λπ) το 
µοντέλο αυτό ήρθε ξανά στην επικαιρότητα. Το  παράδειγµα της Φιλανδίας που κατόρθωσε, 
µετά από σοβαρή οικονοµική κρίση, µέσα σε πολύ λίγα χρόνια να ανέλθει στις πρώτες θέσεις 
σε όρους παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας, αλλά και η συστηµατική παρουσία των 
υπολοίπων χωρών (Σουηδία, ∆ανία) στις πρώτες θέσεις της ίδιας κατάταξης  πιστοποιούν τη 
δυναµική ενός συστήµατος αρµονικής συνύπαρξης κράτους και αγοράς.  
 
Αντίθετα µε τις αγγλοσαξονικές χώρες, στις Σκανδιναβικές χώρες επικρατούν υψηλή 
φορολογία, συνδυασµένα µε υψηλές κοινωνικές παροχές (υψηλή ανταποδοτικότητα). Ένα 
από τα κύρια χαρακτηριστικά των χωρών αυτών είναι ο ενεργός ρόλος του κράτους στην 
αγορά εργασίας µε στόχο την επέκταση των δεξιοτήτων µέσα από την κατάρτιση και την 
ενθάρρυνση της συµµετοχής στην αγορά εργασίας (µέσα ακόµη και τολµηρά µέτρα όπως η 
µείωση του χρόνου παροχής των επιδοµάτων ανεργίας). Το επίπεδο απασχόλησης ξεπερνά το 
70%, ενώ η ανεργία στις γυναίκες είναι χαµηλότερη από τον µέσο όρο της ΕΕ.  
 
Τόσο η Σουηδία όσο και η ∆ανία αντιµετωπίζουν ενεργά το πρόβληµα της γήρανσης του 
πληθυσµού διατηρώντας υψηλά επίπεδα απασχόλησης στους ηλικιωµένους, ενθαρρύνοντας 
τη συµµετοχή τους στη µερική απασχόληση παράλληλα µε τη συνταξιοδότηση. Η συνύπαρξη 
ευελιξίας και ασφάλειας όλων των κατηγοριών εργαζόµενων, που αποτελεί τον κανόνα (και 
όχι την εξαίρεση) στο ολοκληρωµένο Σκανδιναβικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας και 
ασφάλισης, είναι η βάση της ταυτοχρόνης υψηλής ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής 
δικαιοσύνης. 
 
Η επένδυση στη γνώση είναι το δεύτερο σηµαντικότερο χαρακτηριστικό των Σκανδιναβικών 
οικονοµιών. Η µελέτη των αριθµών από µόνη της αποκαλύπτει τη σηµασία που το ανθρώπινο 
κεφάλαιο και η γνώση κατέχουν στις χώρες αυτές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 
ποσοστό του εργατικού δυναµικού µε τριτοβάθµια εκπαίδευση ξεπερνά το 30% (στην 
Ελλάδα 18%). Η συµµετοχή σε δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης βρίσκεται στο 35% στη 
Σουηδία, ενώ στη ∆ανία και τη Φινλανδία ξεπερνά το 25%, στον πληθυσµό 25 έως 64 ετών 
(στην Ελλάδα 2%). Στη Φινλανδία οι κρατικές δαπάνες στην παιδεία και την έρευνα 
ανέρχονται στο 10% του AEΠ (λιγότερο από 4% στην Ελλάδα). Η επένδυση στη γνώση είναι 
βασική προτεραιότητα των επιχειρήσεων. Στη Φινλανδία οι επιχειρήσεις απορροφούν το 40% 
των νέων πτυχιούχων (25-34 ετών) τον οποίων η ανεργία δεν ξεπερνά το 6% (στην Ελλάδα 
το ποσοστό αυτό είναι 17% και οι επιχειρήσεις απορροφούν µόλις το 25% των νέων 
πτυχιούχων).  
 
Το αναπτυξιακό άλµα της Φινλανδίας, ως γνήσιο παράδειγµα του Σκανδιναβικού µοντέλου, 
δεν βασίστηκε κυρίως σε µεταρρυθµίσεις προσαρµογής στα νέα δεδοµένα, που αποτελεί τη 
συνήθη πρακτική, αλλά µπορεί να θεωρηθεί το αποτέλεσµα µόνιµων και µακροχρόνιων 
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διαρθρωτικών µεταβολών, ταχείας, όµως, απόδοσης. Αυτό είναι το αισιόδοξο µήνυµα. Η 
Φινλανδία όπως και η Ιρλανδία κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν νέο εισόδηµα, το οποίο 
διαχειρίστηκαν αποτελεσµατικά τόσο µέσω του αναδιανεµητικού ρόλου του κράτους όσο και 
µέσα από τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκού κλίµατος για επανεπένδυση των κεφαλαίων του 
ιδιωτικού τοµέα στη χώρα και αυτό σε σχετικά βραχυχρόνιο ορίζοντα. 
 
Τα περιθώρια του αναπτυξιακού µοντέλου των ευρωπαϊκών χωρών είναι σε µεγάλο βαθµό 
προδιαγεγραµµένα: το κόστος εργασίας, οι συσσωρευµένες γνώσεις και το µοντέλο του 
κοινωνικού κράτους προσδιορίζουν ότι δεν είναι δυνατή η ένταξη στο παγκόσµιο εµπόριο µε 
καταµερισµό παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στηριγµένη σε χαµηλό κόστος εργασίας. 
Αντίθετα, απαιτείται η στήριξη και συνεχής αναβάθµιση της κοινωνίας της γνώσης. Μόνο 
βελτιώνοντας συνεχώς την παραγωγικότητά τους, την ποιότητα και καινοτοµικότητα των 
προϊόντων τους µπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.  
 
Κατά καιρούς στη χώρα µας έχουν αναδειχθεί στο επίκεντρο της δηµόσιας συζήτησης και 
µάλιστα µε απόλυτο τρόπο διάφορα αναπτυξιακά µοντέλα. Αρχικά το πορτογαλικό – που εδώ 
και καιρό έχει πέσει σε ανυποληψία – το ιρλανδικό και πρόσφατα ξανά το σκανδιναβικό. 
Προφανώς κανείς δεν µπορεί να περιµένει, ούτε ίσως να επιθυµεί, µια τυπική Μεσογειακή 
χώρα όπως είναι η Ελλάδα να µετατραπεί σε υπόδειγµα Αγγλοσαξονικού ή Σκανδιναβικού 
τύπου.  
 
Το γεγονός ότι κανένα πετυχηµένο παράδειγµα δεν έγινε κατορθωτό να αντιγραφεί από άλλη 
χώρα, ειδικά στις περιπτώσεις διαφορετικών ιστορικών παραµέτρων που προσδιορίζουν το 
οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, καταδεικνύει και την αναποτελεσµατικότητα µιας 
συζήτησης που περιορίζεται στο ποιο µοντέλο θα έπρεπε να αντιγραφεί. Μπορούν όµως να 
εξαχθούν ιδαίτερα χρήσιµα συµπεράσµατα από επιτυχείς µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στις 
Ευρωπαϊκές χώρες που οδήγησαν σε µεγάλα αναπτυξιακά οφέλη µέσα από τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και την αποτελεσµατικότητας του οικονοµικού συστήµατος, δίνοντας 
έµφαση στην επένδυση στη γνώση και στην προσέλκυση πλουτοπαραγωγικών 
δραστηριοτήτων. 
 
Ειδικότερα, το σκανδιναβικό µοντέλο αν και αναδείχθηκε από χώρες µε πολύ διαφορετικά 
ιστορικά και κοινωνικοοικονοµικά γνωρίσµατα καταλαµβάνει ιδαίτερη σηµασία για 
ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο καθώς η εµπειρία των σκανδιναβικών χώρών προσδιορίζει το 
µέτρο αναφοράς ενός επιτυχηµένου συνδυασµού της τεχνολογικής – οικονοµικής επιτυχίας 
µε κοινωνική δικαιοσύνη.  
 
 
3.3 Το νέο ελληνικό πρότυπο: συνδυάζοντας τις ελληνικές δυνατότητες και 

τις διεθνείς εµπειρίες 
 
Το πρότυπο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας των τελευταίων ετών στόχευε κατεξοχήν 
στην αντιµετώπιση χρόνιων ελλειµµάτων και προβληµάτων ποσοτικής ανεπάρκειας σε 
υποδοµές (µεταφορών, εκπαίδευσης, υγείας, κ.ο.κ) και κλείνει σταδιακά τον κύκλο του. Ήταν 
και είναι ένα µοντέλο ανάπτυξης που στηρίχθηκε στις – δηµόσιες και ιδιωτικές – επενδύσεις 
σε υποδοµές, αλλά και στην κατανάλωση καθώς οι Έλληνες έκλειναν την «καταναλωτική 
ψαλίδα» µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό το πρότυπο ανάπτυξης µε έµφαση στην 
ποσότητα πρέπει να δώσει τη θέση του σε ένα άλλο µε έµφαση στην ποιότητα. Με κεντρικά 
στοιχεία την καινοτοµία, τη γνώση, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την προστασία του 
περιβάλλοντος. Συµβατό µε την κατεύθυνση της παγκόσµιας οικονοµίας.  
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Η υιοθέτηση λοιπόν ενός αναπτυξιακού µοντέλου δηµιουργικής ανταγωνιστικότητας 
προϋποθέτει σειρά από αλλαγές:  
 
• µετατόπιση της έµφασης από τις υποδοµές – το έλλειµµα των οποίων έχει µικρύνει – στο 

περιεχόµενο και τις υπηρεσίες που παρέχονται,  
• ορθολογική, µε κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, αξιοποίηση και 

χρήση των πόρων παντού,  
• διάχυση της πληροφορικής και του ∆ιαδικτύου µε πρωτοβουλίες µεγάλης κλίµακας ώστε 

να εκδηλωθούν και στη χώρα µας τα αντίστοιχα οφέλη παραγωγικότητας από την 
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, 

• συνοδευτικές οργανωτικές και θεσµικές αλλαγές, καθώς και κυρίως αλλαγές νοοτροπιών, 
αντιλήψεων και τρόπων εργασίας στο δηµόσιο τοµέα αλλά και στις επιχειρήσεις, 

• επενδύσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και σηµαντικές αλλαγές στο 
περιεχόµενο και το περιβάλλον της εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε την καλλιέργεια των 
συµπληρωµατικών µη τεχνικών δεξιοτήτων, 

• συστηµατική ανάδειξη και στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της σηµασίας 
της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, 

• συγκρότηση ενός κοινωνικού κεφαλαίου συνεργασίας (social capital) για την επεξεργασία 
και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών σε επίπεδο περιφερειών και σε τοπικό 
επίπεδο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 
Η επέκταση των δυνατοτήτων της χώρας, µε ίδιους ή ξένους πόρους, απαιτεί την άµεση 
παρέµβαση στον τοµέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, στα συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και στην ανάπτυξη του παραγωγικού τοµέα µέσα από την 
επιχειρηµατικότητα, την έρευνα και την καινοτοµία. Από την άλλη µεριά, η κοινωνική 
δικαιοσύνη και συνοχή απαιτούν την άµεση παρέµβαση στον τοµέα της απασχόλησης και της 
ασφάλισης, αλλά και την επανατοποθέτηση της έννοιας του κοινωνικού κράτους. Πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι τα χαµηλά ποσοστά απασχόλησης και η συστηµατικά υψηλή ανεργία 
ταυτίζονται µε την σπατάλη αναπτυξιακών πόρων. Τέλος, η δηµιουργία ενός πλαισίου 
κανόνων και αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική προϋπόθεση σε µια 
προηγµένη κοινωνία που η ευηµερία όλων είναι κύρια προτεραιότητά της. 
 
Στο νέο πρότυπο ανάπτυξης, πρέπει να αναβαθµιστούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που 
σήµερα υπάρχουν ήδη στη χώρα αλλά και να αναπτυχθούν στρατηγικά πλεονεκτήµατα σε 
νέους τοµείς. Η Ελλάδα έχει σήµερα µία περιορισµένη παραγωγική βάση, και περιορισµένες 
θέσεις µισθωτής απασχόλησης στον δευτερογενή τοµέα. Περνά δε µία δύσκολη περίοδο 
αναδιάρθρωσης, µε παραδοσιακά προϊόντα σε κλάδους έντασης εργασίας χαµηλών 
προσόντων να υποχωρούν, µε µεγάλες πιέσεις από τον διεθνή ανταγωνισµό, και µε την 
απώλεια θέσεων εργασίας χαµηλής ειδίκευσης καθώς κλείνει ο κύκλος της µεταπολίτευσης 
και στην οικονοµία, όπου η διεθνής εξειδίκευσή µας ήταν σε έντασης εργασίας, µέτριας 
ειδίκευσης δραστηριότητες. 
 
Κλάδοι όπως η ναυτιλία και ο τουρισµός θα εξακολουθήσουν να είναι σηµαντικοί. Η 
Ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία µπορούν να δώσουν νέες δυνατότητες 
επιχειρηµατικότητας, ανάπτυξης και απασχόλησης µε την ποιοτική αναβάθµιση του 
προϊόντος και τη σύνδεσή τους µε τη µεταποίηση αλλά και τον τουρισµό. Η Ελληνική 
µεταποίηση η οποία σήµερα σε µεγάλο µέρος της δέχεται τις πιέσεις της παγκοσµιοποίησης, 
για να επιζήσει θα πρέπει να ενσωµατώσει αποτελεσµατικά τις νέες τεχνολογίες και 
πρακτικές καινοτοµίας και να αποκτήσει µεγαλύτερη εξωστρέφεια. 
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Από µόνοι τους όµως οι τοµείς που µέχρι τώρα έχουν στηρίξει την ανάπτυξη δεν αρκούν, 
ακόµα και αν – για παράδειγµα – ο τουρισµός κάνει µε επιτυχία την ποιοτική στροφή που 
χρειάζεται. Χρειάζεται συνεπώς να πλαισιωθούν από νέους τοµείς, συµβατούς µε την 
κατεύθυνση της διεθνούς οικονοµίας, των αγορών, των νέων παγκόσµιων αναγκών. 
 
Ένας από αυτούς είναι οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες. Σε µία κοινωνία όπου 
η δηµιουργία γνώσης (µε την επιστηµονική και την τεχνολογική έρευνα καθώς και την 
καινοτοµία στη βάση αυτής της διαδικασίας) αποτελεί την καρδιά του παραγωγικού 
συστήµατος, η Ελλάδα µπορεί να προσφέρει ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην 
ευρύτερη γεωγραφική της περιοχή. Αυτό όµως προϋποθέτει σηµαντικές τοµές στο σηµερινό 
ασφυκτικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, αξιολόγηση για όλους, περισσότερο ανταγωνισµό και 
κέντρα αριστείας.  
 
Ένας δεύτερος είναι οι υπηρεσίες υγείας, η ζήτηση των οποίων µεγαλώνει καθώς οι 
κοινωνίες γερνάνε. Η χώρα µας µπορεί να γίνει διεθνής πόλος προσφοράς υπηρεσιών υγείας 
αιχµής. Και εδώ φυσικά χρειάζονται µεγάλες αλλαγές, ένα µεγάλο ποιοτικό άλµα. Να 
οριοθετήσουµε σε σωστή βάση τη σχέση δηµόσιου-ιδιωτικού, µε γνώµονα την εξασφάλιση 
ισότιµης πρόσβασης για όλους στη δηµόσια υγεία. Να ενισχύσουµε τη βιοτεχνολογική 
έρευνα καθώς και την παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.  
 
Ένας τρίτος είναι η δυνατότητα της χώρας µας να λειτουργήσει ως το εµπορικό και 
χρηµατοπιστωτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, συνδυάζοντας σύγχρονες υποδοµές, 
συµπεριλαµβανοµένων των υποδοµών επικοινωνίας και πληροφορικής, µε µία δυναµική 
απελευθερωµένη αγορά χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.  
 
Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, το κύριο αναπτυξιακό εργαλείο της 
νέας εποχής αποτελούν βασικό µέσο στήριξης της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους 
κλάδους παραγωγής. Παρότι η Ελλάδα υστερεί, πρέπει να θέσει φιλόδοξους στόχους, όπως 
το να είναι µέχρι το 2020 στις πρώτες χώρες στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών. Κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό, αν αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό που υπάρχει, αν συνδεθούν τα 
πανεπιστήµια µε τις επιχειρήσεις, αν δώσει το κράτος το παράδειγµα, αν αξιοποιηθεί η 
συµβατότητα των αλλαγών σε αυτόν τον τοµέα – όπως π.χ. η κυριαρχία της ασύρµατης 
επικοινωνίας – µε τα χαρακτηριστικά του Έλληνα και της καθηµερινής ζωής στη χώρα µας. 
 
Παρόλο που αντίστοιχες προτάσεις έχουν κατά καιρούς ακουστεί προσκρούουν συνήθως σε 
ανεπαρκή η πληµµελή υλοποίηση, µε αποτέλεσµα να έχει συσσωρευτεί ένα µείγµα 
απαισιοδοξίας και ανυπαρξίας κοινωνικού κεφαλαίου, εµπιστοσύνης που θα οδηγήσει στη 
δηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου αξιοποίησης δηµοσίων αγαθών και εξωτερικών 
οικονοµιών. Για να ξεκινήσει µια τέτοια υλοποίηση, µε χρονικό ορίζοντα 5-10 χρόνια, όσο 
χρειάστηκε και για την ανατροπή πορείας της Ιρλανδίας και της Φιλανδίας, θα πρέπει: 
 
• να υπάρξει αποτελεσµατικός σχεδιασµός και υλοποίηση από το κράτος, το οποίο θα 

πρέπει να αναλάβει και το όποιο πολιτικό κόστος θέσπισης των κανόνων που θα 
καταστήσουν αποτελεσµατικούς τους θεσµούς 

 
• να υπάρξει ενεργός συµµετοχή των επιχειρήσεων στο αναπτυξιακό βάρος συνολικά 

και για την αναβάθµιση του εργατικού δυναµικού ειδικότερα 
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• να γίνει αποδεκτή η ανάγκη µεγαλύτερης ευελιξίας στις αγορές, σε ένα πλαίσιο όπου οι 
εργαζόµενοι συµµετέχουν στις αλλαγές και απολαµβάνουν ένα δίκαιο µέρισµα από την 
ευελιξία αυτή και από την ανάπτυξη γενικότερα. Η κινητικότητα των εργαζοµένων είναι 
βασική παράµετρος στην προσαρµογή της οικονοµίας στα νέα δεδοµένα, 

 
• να γίνει σαφές ότι οι αλλαγές θα προκύψουν από µία κοινωνική συµφωνία όλων των 

εµπλεκοµένων και θα στηριχθούν από µία µεγάλη κοινωνική συµµαχία ανάµεσα στα πιο 
δυναµικά και τα πιο ευάλωτα τµήµατα της κοινωνίας. 

 
Η επιτυχία του εγχειρήµατος της ΟΝΕ σαφώς δείχνει ότι µε σωστή διαχείριση είναι εφικτά 
και αυτά που µερικά χρόνια πριν φαίνονταν ανέφικτα. 
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4 Η κατάσταση στην Ελλάδα σήµερα  
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται στοιχεία για την εξέλιξη των βασικών συνιστωσών της 
ανάπτυξης στην Ελλάδα στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Παρόλο που δεν υπάρχει 
αµφιβολία ότι η χώρα συνεχίζει να υστερεί σηµαντικά σε σχέση µε το µέσο όρο της EE, η 
πρόοδος υπήρξε θεαµατική ενώ µια προσεκτική ανάγνωση των δεικτών της Λισαβόνας 
δείχνει ότι έχει ξεκινήσει µια άλλοτε συστηµατική και άλλοτε πιο διστακτική πορεία 
προσέγγισης του κοινοτικού µέσου όρου. Αυτή η πιο ενδελεχής µελέτη είναι απαραίτητη για 
να οδηγηθούµε σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα σε ότι αφορά τις ανάγκες για τις αναγκαίες 
µεταρρυθµίσεις και ενδεχόµενες ρήξεις µε υφιστάµενες στρεβλώσεις. 

 
4.1 Ένα µοντέλο σε µετάβαση  
 
Ποια είναι η σηµασία της Στρατηγικής της Λισαβόνας για την Ελλάδα; Καταρχάς είναι σαφές 
ότι µέχρι σήµερα οι στόχοι της ΣτΛ δεν έχουν ενταχθεί στην γενικότερη πολιτική 
ατζέντα. Η σηµαντική δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ 
το 2003 είχε ως κύριο στόχο την εκπλήρωση του ρόλου µας ως Προεδρία, και όχι την 
εσωτερική πολιτική σκηνή. Η µόνη προσπάθεια να ενταχθεί η ΣτΛ σε ένα γενικότερο 
πολιτικό πλαίσιο και σχεδιασµό ήταν η προετοιµασία της «Χάρτας Σύγκλισης» το 
Σεπτ,εµβριο του 2003, η οποία δεν ήταν παρά µία «Λισσαβώνα για την Ελλάδα», ή ένα 
«Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθµίσεων», το οποίο µάλιστα πρότρεχε της αντίστοιχης κατεύθυνσης 
που έδωσε το 2004 η ΕΕ. Η καχυποψία που συνόδευσε τη Χάρτα είναι απόδειξη ότι δεν είχε 
ωριµάσει η λογική της: µηχανισµοί παρακολούθησης, συγκεκριµένοι ποσοτικοί στόχοι, 
χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης, κλπ. 
 
∆εν υπάρχει όµως καµία αµφιβολία ότι η ΣτΛ απλώς µετέφρασε σε επιχειρησιακούς στόχους 
την ανάγκη πολιτικών για το µετασχηµατισµό της οικονοµίας και της κοινωνίας σε κάθε 
χώρα της ΕΕ και στην Ελλάδα. Η αύξηση των ποσοστών απασχόλησης, η ενίσχυση της 
έρευνας και της καινοτοµίας, ένα πιο αποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος, αποτελούν όλα 
κεντρικά ζητήµατα που θα καθορίσουν τη µετάβαση της χώρας σε ένα νέο µοντέλο 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
 
Η δυσκολία αποδοχής της ΣτΛ όµως πρέπει να προβληµατίσει και να ωθήσει στην 
αναζήτηση του πολιτικού πλαισίου που θα ωθήσει στην κατεύθυνση της µεταρρύθµισης και 
θα την κάνει αποδεκτή. Αναγκαίο στοιχείο αυτού του πλαισίου είναι η κοινωνική συναίνεση 
για την ανάγκη των µεταρρυθµίσεων, η οποία προκύπτει µέσα από τον διάλογο. Χωρίς αυτή 
τη συναίνεση και τις κοινωνικές συµµαχίες που την συνοδεύουν ένα µεταρρυθµιστικό σχέδιο 
παραµένει ένα τεχνοκρατικό κείµενο που δεν µπορεί να µεταφραστεί σε πολιτική πράξη. Οι 
µεγάλες επιλογές που χρειάζεται να γίνουν στην οικονοµία και στην κοινωνία 
προκύπτουν µόνο όταν πειστεί η ίδια η κοινωνία για την αναγκαιότητά τους. 
 
Για να πετύχει ένα µεταρρυθµιστικό σχέδιο πρέπει πρώτα να εµπνεύσει. Να ξεπεράσει τα 
στενά όρια των ποσοτικών στόχων και των χρονοδιαγραµµάτων – χωρίς τα οποία βέβαια 
αποτελεί απλώς µία φλύαρη γενικόλογη και κενού περιεχοµένου διακήρυξη – και να τα 
συνδέσει µε τις προσδοκίες των πολιτών. Να µη δώσει µόνο «σάρκα και οστά» στο όραµα 
µία καλύτερης κοινωνίας αλλά να καταφέρει και να περιγράψει αυτήν την κοινωνία πειστικά. 
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Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αξιοποίησε πολιτικές και οικονοµικές ευκαιρίες σε διεθνές 
επίπεδο απελευθερώνοντας δηµιουργικές δυνάµεις και δηµιουργώντας υποδοµές σε όφελος 
ολόκληρης της χώρας. Υπό την πίεση σηµαντικών εξωτερικών ευκαιριών (ΚΠΣ, ΟΝΕ και 
Ολυµπιακοί Αγώνες) που επέβαλαν µια πειθαρχία στην οποία το πολιτικό σύστηµα κατάφερε 
να ανταποκριθεί επιτυχώς, διέγραψε, µε την κατάλληλη πολιτική διεύθυνση και την ανάλογη 
συλλογική προσπάθεια, µια ισχυρή δεκαετή αναπτυξιακή τροχιά.  
 
Η ένταξη στην ΟΝΕ οδήγησε σε νοµισµατική και ευρύτερη οικονοµική σταθερότητα, στην 
πτώση των επιτοκίων και την απελευθέρωση της καταναλωτικής και επιχειρηµατικής πίστης. 
Τα διαδοχικά Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης συνέβαλαν στη δηµιουργία υποδοµών, υπηρεσιών 
προς τους πολίτες και νέων θέσεων εργασίας στην περιφέρεια. Οι Ολυµπιακοί αγώνες 
βελτίωσαν τις υποδοµές και τη χωροταξία στην περιοχή της πρωτεύουσας, αλλά και των 
υπόλοιπων Ολυµπιακών πόλεων, ενώ έδωσαν ένα µέτρο της αποτελεσµατικότητας που 
µπορεί να πετύχει η χώρα µας όταν υπάρχει ένα συντεταγµένο σχέδιο που υλοποιείται µε 
καθοδήγηση και πειθαρχία. Μεγάλες µεταρρυθµίσεις, κυρίως στις τηλεπικοινωνίες, τις 
µεταφορές και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες οδήγησαν σε µειώσεις των τιµών και 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες. 
 
Όµως η ελληνική οικονοµία, έπειτα από µία δεκαετή ανοδική πορεία, φαίνεται να εµφανίζει 
σηµεία αναπτυξιακής εµπλοκής. Ήδη διαφαίνονται τα σηµάδια κόπωσης – καθώς εξαντλείται 
η δυναµική και το µοντέλο ανάπτυξης σηµαντικών έως σήµερα τοµέων, όπως π.χ. ο 
αγροτικός τοµέας, η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση. Στην εξέλιξη αυτή προστίθενται η 
στασιµότητα του κλάδου των τροφίµων και η επιβράδυνση των κατασκευών. 
 
Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που στήριξαν την 
ανάπτυξη για µεγάλες χρονικές περιόδους, δείχνουν να υποφέρουν από το «σύνδροµο του 
εγκλωβισµού» στο πεδίο των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων (stuck in the middle). Με 
απλά λόγια, είµαστε ακριβότεροι από τους φθηνούς παραγωγούς και χειρότεροι από τους 
ποιοτικούς παραγωγούς, τους οποίους έχουµε πλησιάσει ως προς το κόστος, χωρίς αυτό να 
δικαιολογείται από την αντίστοιχη βελτίωση ποιότητας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται 
χαρακτηριστικά σε τοµείς όπως ο τουρισµός, όπου παρά την όποια µικρή ανάκαµψη, τα 
διαρθρωτικά προβλήµατα του σηµαντικού αυτού κλάδου είναι έντονα. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η αποτίµηση της θέσης και της πορείας της Ελλάδας ως προς την 
υλοποίηση της «στρατηγικής της Λισαβόνας» ή και γενικότερα ως προς την επίτευξη των 
στόχων που αυτή θέτει αποτελεί πολύπλοκο εγχείρηµα. Για να γίνει σωστά η αποτίµηση, 
είναι αναγκαία η µελέτη των διαρθρωτικών δεικτών που έχουν οριστεί για την 
παρακολούθηση της διαδικασίας της Λισαβόνας, αλλά και η ανάλυση της πορείας και των 
πρωτοβουλιών σε µία σειρά τοµέων πολιτικής, που εκτείνονται από την απελευθέρωση των 
αγορών έως τις πολιτικές κοινωνικής ενσωµάτωσης και προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
Οι διαρθρωτικοί δείκτες καλύπτουν όλους τους τοµείς πολιτικής της ΣτΛ και αποτυπώνουν 
µε άµεσο τρόπο τόσο τους τοµείς στους οποίους ένα κράτος µέλος έχει σηµειώσει βήµατα 
προόδου όσο και εκείνους στους οποίους υστερεί. Αυτή ακριβώς η χρήση των διαρθρωτικών 
δεικτών είναι που τους προσδίδει πολιτικό περιεχόµενο καθώς υποδεικνύουν τις αναγκαίες 
µελλοντικές µεταρρυθµίσεις και πρωτοβουλίες. Ωστόσο, η ανάγνωση και χρήση των 
διαρθρωτικών δεικτών θα πρέπει να γίνεται στη βάση µιας νηφάλιας και µετριοπαθούς 
αξιολόγησης τους. Η στατική και αποσπασµατική ανάγνωση των επιδόσεων ενός κράτους 
µέλους για ένα συγκεκριµένο έτος σε σχέση µε τις επιδόσεις άλλων κρατών αποτελεί 
αδιέξοδη προσέγγιση και στείρα αξιολόγηση των µεταρρυθµιστικών προσπαθειών. Τα 
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πολιτικά συµπεράσµατα από µια τέτοια µονοδιάστατη ανάλυση είναι επισφαλή καθώς 
αγνοούν τις τάσεις και αδικούν τις µεσο-µακροπρόθεσµες πολιτικές µεταρρυθµίσεων.  
 
Η εξαγωγή αντικειµενικών συµπερασµάτων για τις µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες 
πρέπει να στηρίζεται σε µια δυναµική προσέγγιση, µε την απεικόνιση των ρυθµών 
µεταβολής των διαρθρωτικών δεικτών κατά την διάρκεια χρονικών περιόδων. Με αυτόν τον 
τρόπο λαµβάνονται υπόψη όχι µόνον οι απόλυτες επιδόσεις των κρατών µελών αλλά και τα 
σηµεία εκκίνησης καθενός ξεχωριστά. Οι διαφορετικοί αυτοί τρόποι ερµηνείας των δεικτών 
βρίσκουν εφαρµογή στο παράδειγµα της Ελληνικής οικονοµίας η οποία είχε ένα πολύ 
χαµηλότερο σηµείο εκκίνησης ως προς τους στόχους της Λισαβόνας.  
 
 
4.2 Οικονοµία και µεταρρυθµίσεις 
 
Η εικόνα που προκύπτει από τους δείκτες για την Ελληνική οικονοµία είναι αρκετά σύνθετη. 
Κάποια στοιχεία είναι αυτονόητα: η Ελλάδα έχει µία χαµηλή βάση εκκίνησης και αποτελεί 
(µε την Πορτογαλία και εν µέρει την Ισπανία) µία από τις φτωχότερες χώρες της Ε.Ε. των 15, 
µε χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα και παραγωγικότητα.  
 

Πίνακας 2: Βασικοί δείκτες γενικού οικονοµικού υποβάθρου 
 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν 
Μονάδες Ισοδύναµης Αγοραστικής ∆ύναµης (EE25=100) 

    
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2005 

Έτος Ελλάδα ΕΕ25 =100 ΕΕ15 Λουξεµβούργο Ιρλανδία Ολλανδία
1996 70 100 109,8 174 102,6 117,8 
2005 82 100 108,3 247,5 137,5 124,2 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 1,77 0,00 -0,15 3,99 3,31 0,59 

Παραγωγικότητα της εργασίας ανά εργαζόµενο 
(ΕΕ25=100) 

    
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2005 

Έτος Ελλάδα ΕΕ25 ΕΕ15 Λουξεµβούργο Ιρλανδία Βέλγιο 
1996 83,7 100 108,1 151,9 113,4 126,8 
2005 98,5 100 106 160,9 127,4 127,9 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 1,83 0,00 -0,22 0,64 1,30 0,10 

Επιχειρηµατικές επενδύσεις 
Aακαθάριστη σύνθεση φυσικού κεφαλαίου από τον ιδιωτικό τοµέα ως % του ΑΕΠ 

 Οι 4 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες επιδόσεις το 2005 
Έτος ΕΕ15 Ελλάδα Ισπανία Ιρλανδία Αυστρία 
1996 16,8 16,3 18,4 16,7 19,3 
2005 17,4 20,2 25,8 20,9 19,4 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 0,39 2,41 3,83 2,52 0,06 

Πηγή: Eurostat (2006) Structural Indicators 
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Άλλα στοιχεία είναι λιγότερο αυτονόητα όπως οι επιχειρηµατικές επενδύσεις µέχρι το 2004 
που όχι απλώς αναπτύσσονταν µε πολύ ταχύ ρυθµό (2οι στην Ε.Ε.), αλλά και ως ποσοστό του 
ΑΕΠ είναι στις 3 πρώτες χώρες της Ε.Ε.-15 (Βλ. Πίνακα 2).  
 
Η κακή αυτή στατική εικόνα όµως εν µέρει αντισταθµίζεται από τη δυναµική της οικονοµίας 
αφού η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στην Ε.Ε. στην παραγωγικότητα 
της εργασίας και την τρίτη (µετά την Ιρλανδία και το Λουξεµβούργο) ταχύτερη αύξηση 
του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ε.Ε.  
 
Τα συγκριτικά επίπεδα τιµών παραµένουν χαµηλότερα από το µέσο όρο της Ε.Ε., αλλά και 
έχουν αποκλίνει από το µέσο Ευρωπαϊκό όρο τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, οι δαπάνες σε 
επενδύσεις αιχµής όπως είναι οι επενδύσεις στην έρευνα είναι από τις χαµηλότερες στην Ε.Ε. 
ως ποσοστό του ΑΕΠ και δεν ακολούθησαν την ανάπτυξη της οικονοµίας. 
 
Η χώρα µας σύµφωνα µε τους διαρθρωτικούς δείκτες οικονοµικής µεταρρύθµισης έχει κάνει 
σηµαντική πρόοδο στο άνοιγµα των αγορών. Στις τηλεπικοινωνίες για παράδειγµα έχουµε 
µείωση κατά την περίοδο 1997-2004 των τιµών εθνικών και διεθνών κλήσεων σε ποσοστό 
80% και 60% αντίστοιχα. Σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει προς την κατεύθυνση του 
περιορισµού του παρεµβατισµού στην αγορά µε τη µείωση των κρατικών ενισχύσεων προς 
συγκεκριµένους κλάδους. Η Ελλάδα την περίοδο 1993-2003 µείωσε τις κρατικές ενισχύσεις 
κατά 83% την στιγµή που ο αντίστοιχος κοινοτικός µέσος όρος ήταν λιγότερο από 50%. 
 
 
4.3 Εκπαίδευση 
 
Κατά τη δεκαετία 1993-2002 έγιναν πολλές προσπάθειες αναβάθµισης του εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Οι δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία από 2,66% του ΑΕΠ το 1993 έφθασαν 
στο 3,9% του ΑΕΠ το 2003 περιορίζοντας τη διαφορά από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο (βλ. 
Πίνακα 2). Οι δαπάνες αυτές συνοδεύτηκαν από ποιοτικές και ποσοτικές βελτιώσεις στον 
τοµέα της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες.  
 
Χαρακτηριστικό επίτευγµα είναι η σηµαντική αύξηση της εισαγωγής και ολοκλήρωσης των 
σπουδών σε όλες τις βαθµίδες. Το ποσοστό των πρόωρα εξερχόµενων από την εκπαίδευση 
µειώθηκε από 25% το 1993 σε 15% το 2004 (18-24 ετών) και αυξήθηκε το ποσοστό των νέων 
µε τουλάχιστον δευτεροβάθµια εκπαίδευση από 70% σε 81% του πληθυσµού από 20 έως 24 
ετών. Tο ποσοστό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι στα 3 υψηλότερα της 
Ε.Ε. και αυξάνεται ταχύτερα από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο για την περίοδο 1996-2005 (βλ. 
Πίνακα 3). Ο αριθµός των φοιτητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση αυξήθηκε από 200 
χιλιάδες το 1993 σε περίπου 560 χιλιάδες το 2003.  
 
Αν και οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που επιχειρήθηκαν µέσα στην τελευταία δεκαετία 
δεν πέτυχαν να εφαρµοστούν στο σύνολο τους, σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει στην 
κατεύθυνση της ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθµισης των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο να αγγίζουν σε βάθος τις προβληµατικές δοµές του συστήµατος. 
Με κεντρικό στόχο την προσφορά ίσων ευκαιριών υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, 
προσβάσιµης σε όλους, την τελευταία δεκαετία υλοποιήθηκαν µια σειρά από έργα που 
αφορούν κυρίως την υλικοτεχνική υποδοµή και τον τρόπο διδασκαλίας. Ωστόσο, η 
εκπαίδευση παραµένει πολιτικά εγκλωβισµένη στη λογική των συντεχνιακών διεκδικήσεων 
ενώ ο στόχος της ποιότητας δεν έχει ακόµη καταστεί κεντρική κατευθυντήρια γραµµή. 
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Με κεντρικό στόχο την προσφορά ίσων ευκαιριών υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, 
προσβάσιµης σε όλους την τελευταία δεκαετία έχουν υλοποιηθεί µια σειρά από έργα που 
αφορούν κυρίως την υλικοτεχνική υποδοµή και τον τρόπο διδασκαλίας αλλά η εκπαίδευση 
παραµένει πολιτικά εγκλωβισµένη στη λογική των συντεχνιακών και κοµµατικών 
διεκδικήσεων και δεν έχει βάλει ως κύριο στόχο την ποιότητα. 

 
Πίνακας 3: Βασικοί δείκτες εκπαίδευσης 

 
Πληθυσµός (%) 20-24 ετών που έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τη Β-βάθµια 

εκπαίδευση 

   
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2005 
Έτος Ελλάδα ΕΕ15 Σουηδία Αυστρία Ιρλανδία 
1996 75,3 68,1 86,3 80,5 77,3 
2005 84,1 74,6 87,5 85,9 85,8 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 1,24 1,02 0,15 0,72 1,17 

∆απάνες για εκπαίδευση ως % του ΑΕΠ 

   
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2003 
Έτος Ελλάδα EE15 ∆ανία Σουηδία Φιλανδία 
1995 2,9  7,7 7,2 6,9 
1996 3,1  8,1 7,4 7 
1997 3,5 4,9 7,9 7,6 6,5 
1998 3,5  8,3 7,7 6,3 
1999 3,6 4,8 8,1 7,5 6,2 
2000 3,7 4,7 8,3 7,4 6,1 
2001 3,9 5 8,4 7,2 6,2 
2002 3,9 5,1 8,4 7,6 6,3 
2003 3,9 5,2 8,3 7,5 6,5 

Συµµετοχή σε δραστηριότητες δια βίου εκπαίδευσης 
(άτοµα 25-64 ετών) 

   
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2005 

 Ελλάδα EE15 Σουηδία Ην. Βασίλειο ∆ανία 

1999 1,3 8,2 25,8 19,2 19,8 

2000 1,1 8,4 21,6 21 20,8 

2001 1,4 8,3 17,5 21,7 17,8 

2002 1,2 8,5 18,4 22,3 18,4 

2003 2,7 9,9 31,8 21,2 25,7 

2004 2 11,1 32,1 29,1 27,6 

2005 1,8 12,1 32,1 29,1 27,6 
Πηγή: Eurostat (2006) Structural Indicators 
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4.4 Απασχόληση, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή 
 
Στο ανθρώπινο δυναµικό οι δείκτες απασχόλησης δείχνουν µία πιο αρνητική στατική εικόνα. 
Η Ελληνική οικονοµία διακρίνεται από µία αδυναµία να µετατρέψει την αναπτυξιακή της 
δυναµική σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν είναι παράδοξο, γιατί 
οι επενδύσεις σχεδόν εξαντλούνται στον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών διαδικασιών (µε 
αγορά αυτοµατοποιηµένων µηχανηµάτων από το εξωτερικό) και σε µικρή βελτίωση των 
προϊόντων, ενώ δεν δηµιουργούν νέα προϊόντα. Από την άλλη, η προηγούµενη δεκαετία 
χαρακτηρίστηκε από τη µαζική είσοδο στην αγορά εργασίας των γυναικών και εκατοντάδων 
χιλιάδων οικονοµικών µεταναστών. 
 
Η επικαιρότητα των προβληµάτων σήµερα δεν αντικατοπτρίζει, αναγκαστικά, την έλλειψη 
πολιτικών του χθες, ούτε και την απουσία µιας συνολικής στρατηγικής για την απασχόληση. 
Οι πολιτικές πρωτοβουλίες δεν έλειψαν, έστω και αν συνοδεύτηκαν σε πολλές περιπτώσεις 
από αποσπασµατικού χαρακτήρα ρυθµίσεις ή έλλειψη τόλµης. Από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία της αγοράς εργασίας άρχισε να αλλάζει, µε 
σηµαντικές νέες ρυθµίσεις όπως αυτές για την αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου για την 
αγορά εργασίας, τη στροφή από τις παθητικές στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, την 
εισαγωγή στοιχείων ευελιξίας στην αγορά εργασίας, πολιτικές για την άρση των αδιεξόδων 
για την επιστροφή των ανέργων στην απασχόληση, µέτρα για την οικονοµική ενσωµάτωση 
των µεταναστών και παλιννοστούντων και την πρώτη απόπειρα αναδιάρθρωσης των 
δηµοσίων υπηρεσιών απασχόλησης.  
 
Στη διάρκεια της παραπάνω διαδροµής η Ελλάδα είχε µετατράπηκε από χώρα αποστολής 
µεταναστών σε χώρα προορισµού εργατικού δυναµικού, ενώ ταυτόχρονα σηµειώνονταν 
υψηλά ποσοστά ανεργίας λόγω της απόκλισης της ζήτησης και της προσφοράς. Ειδικά στο 
διάστηµα 1996-2001 και µε σηµαντικές καθυστερήσεις, επιχειρήθηκε η καταγραφή και 
νοµιµοποίηση των αλλοδαπών εργαζοµένων που δεν προέρχονται από χώρες-µέλη της Ε.Ε., 
µε στόχο αφενός τον περιορισµό της παράνοµης απασχόλησης και αφετέρου την προστασία 
των δικαιωµάτων των νοµίµων ξένων εργατών στην Ελλάδα. 
 
Συνολικά, οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα δεν έλειψαν. 
Εισήγαγαν µάλιστα, στοιχεία εκσυγχρονισµού, ορθολογικής οργάνωσης και ταχύτερης 
προσαρµογής στις συντελούµενες ραγδαίες εξελίξεις, περιορίζοντας, έως ένα βαθµό, την 
υστέρηση του ελληνικού θεσµικού πλαισίου σε σχέση µε το αντίστοιχο κοινοτικό. Ωστόσο, οι 
καινοτόµες δράσεις και η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών είναι διαρκή ζητούµενα καθώς 
υφίστανται οι επίµονες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις στην αγορά εργασίας στην 
Ελλάδα. Κρίνοντας από τα αποτελέσµατα, οι πολιτικές απασχόλησης 1998-2003 άργησαν να 
αποδώσουν καρπούς. Η στοχευόµενη βελτίωση µε βάση την οποία σχεδιάστηκαν τα 
σύγχρονα αυτά εργαλεία της πολιτικής απασχόλησης τελικά ήρθε στην Ελλάδα, αλλά µε 
σηµαντική καθυστέρηση. Αλλά και µε ένα τρόπο έκφρασης διστακτικό και αβέβαιο. 
 
Υπάρχουν όµως ενδείξεις που πιστοποιούν πως οι πολιτικές αυτές αποδίδουν. Σηµειώθηκε 
αύξηση της απασχόλησης και αύξηση του ποσοστού συµµετοχής στην απασχόληση, ενώ 
περιορίζεται συστηµατικά (αν και µε αργούς σχετικά ρυθµούς) το γενικό ποσοστό της 
ανεργίας (µέχρι το 2003). Επιπλέον, σηµειώθηκε εµφανής αύξηση της κινητικότητας στο 
εσωτερικό της αγοράς εργασίας σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία του ΟΑΕ∆. 
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Πίνακας 4: ∆είκτες απασχόλησης και συνοχής 

 
Ποσοστά απασχόλησης στο σύνολο του πληθυσµού 

      
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες επιδόσεις 

το 2005 
Έτος Ελλάδα ΕΕ15 ∆ανία Ολλανδία Σουηδία 
1996 55 60,3 73,8 66,3 70,3 
2005 60,1 65,2 75,9 73,2 72,5 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 0,99 0,87 0,31 1,11 0,34 

Ποσοστά απασχόλησης στο γυναικείο πληθυσµό 

      
Οι 4 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες επιδόσεις 

το 2005 
Έτος Ελλάδα ΕΕ15 ∆ανία  Σουηδία Ολλανδία Φιλανδία 
1996 38,7 50,2 67,4 68,1 55,8 59,4 
2005 46,1 57,4 71,9 70,4 66,4 66,5 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 1,96 1,50 0,72 0,37 1,95 1,26 

Ποσοστά απασχόλησης ηλικιωµένων 
(εργαζόµενοι ηλικίας 55-65 ετών στο σύνολο του πληθυσµού της ίδιας ηλικιακής οµάδας) 

      
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες επιδόσεις 

το 2005 

Έτος Ελλάδα EE15 Σουηδία ∆ανία Ην. Βασίλειο 
1996 41,2 36,3 63,4 49,1 47,7 
2005 41,6 44,1 69,4 59,5 56,9 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 0,11 2,19 1,01 2,16 1,98 

Μακροχρόνια ανεργία 
(άνω των 12 µηνών) στον ενεργό πληθυσµό 

      
Οι 4 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2005 

Έτος Ελλάδα ΕΕ15 
Ην. 

Βασίλειο ∆ανία Σουηδία Αυστρία 
1996 5,2 4,9 3,1 1,8 2,7 1,2 
2005 5,1 3,3 1 1,1 1,2 1,3 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) -0,22 -4,30 -11,81 -5,32 -8,62 0,89 

Μακροχρόνια ανεργία γυναικών 
(άνω των 12 µηνών) στον γυναικείο ενεργό πληθυσµό 

      
Οι 4 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες επιδόσεις 

το 2005 

Έτος Ελλάδα ΕΕ15 
Ην. 

Βασίλειο Ιρλανδία Σουηδία ∆ανία 
1996 9,3 6 1,7 6,1 1,5 2,1 
2005 8,9 3,7 0,7 0,8 1 1,2 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) -0,49 -5,23 -9,39 -20,21 -4,41 -6,03 
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Ποσοστό φτώχειας µετά από κοινωνικές µεταβιβάσεις 

      
Οι 4 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες επιδόσεις το 

2004 

Έτος Ελλάδα EE15 ∆ανία Λουξέµβουργο Φιλανδία 
Σουηδία 
(1997) 

1996 21 16 10 11 8 8 
2004 20 16 11 11 11 11 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) -0,61 0,00 1,20 0,00 4,06 4,65 

∆ιασπορά των διαφορών των περιφερειακών ποσοστών απασχόλησης 
(15-64 ετών σε επίπεδο NUTS2) 

      
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2004 

Έτος Ελλάδα ΕΕ15 Ολλανδία Αυστρία Πορτογαλία 
1999 5,2 13,9 2,3 2,3 3,6 
2004 4,1 11,1 2,3 3,5 3,5 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) -4,64 -4,40 0,00 8,76 -0,56 

Πηγή: Eurostat (2006) Structural Indicators 
 
Παρατηρήθηκε επίσης µείωση του διαστήµατος «αναµονής» από την εγγραφή στους 
καταλόγους των ανέργων µέχρι την ένταξη σε κάποιο πρόγραµµα ή την εύρεση εργασίας. Τα 
καλύτερα αποτελέσµατα σηµειώθηκαν για τους νέους (ηλικίας 15-24 ετών). Η οικονοµία 
δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας σε όλους τους τοµείς πλην του αγροτικού, αλλά παραµένει 
αδρανής ως προς τα ποσοστά αύξησης της γυναικείας απασχόλησης, κάτι που πρέπει να 
αναλυθεί στη βάση οικονοµικών, αλλά και κοινωνιολογικών χαρακτηριστικών. 
 
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται µεταξύ των κρατών µελών χωρίς µακρά παράδοση στις πολιτικές 
ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Παρόλα αυτά κατά την τελευταία δεκαετία και όπως 
προκύπτει από τους διαρθρωτικούς δείκτες σηµειώνει πρόοδο σε πολλούς από αυτούς (βλ. 
Πίνακα 4). Το 2003 κατατάσσεται έβδοµη στην Ε.Ε.-25 σε σχέση µε τον κίνδυνο φτώχειας 
προ των κοινωνικών µεταβιβάσεων, και πέµπτη στο σύνολο της Ε.Ε.-25 σε σχέση µε τις 
περιφερειακές ανισότητες, ενώ κατά το διάστηµα 1999-2003 σηµειώνει την δεύτερη 
µεγαλύτερη µείωση περιφερειακών ανισοτήτων.  
 
Σηµαντικές παρεµβάσεις έγιναν για την επέκταση και την ανάπτυξη νέων µηχανισµών 
κοινωνικής προστασίας. Οι συνολικές δαπάνες για κοινωνική προστασία από το 1994 έως 
το 2002 έχουν αυξηθεί σηµαντικά από 22% σε 26,6% του ΑΕΠ, ενώ οι κατά κεφαλήν 
δαπάνες διπλασιάστηκαν από 1.785 σε 3.544 Ευρώ ανά κάτοικο. Η αύξηση των δαπανών 
αφορά σε όλες τις κατηγορίες κοινωνικής προστασίας, αλλά κυρίως υπερδιπλασιάστηκαν οι 
δαπάνες πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισµού και για επιδόµατα ανεργίας. 
 
Παράλληλα το µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης που ως τώρα ακολούθησε η χώρα έχει 
καταφέρει να µειώσει τις διαπεριφερειακές ανισότητες. Αυτή η µείωση των ανισοτήτων 
είναι αποτέλεσµα της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήµατος, καθώς και των επενδυτικών 
πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί µέσω του επενδυτικού Νόµου όσο και των κοινοτικών 
χρηµατοδοτήσεων µέσω των ΚΠΣ. 
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4.5 Καινοτοµία, τεχνολογία και έρευνα 
 
Η σηµαντικότερη ένδειξη για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η χώρα µας στην προσπάθειά 
της για ένταξη στην παγκόσµια οικονοµία της γνώσης είναι οι χαµηλές επιδόσεις στο πεδίο 
της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας. Κεντρικά προβλήµατα αυτού του τοµέα 
είναι η περιορισµένη έκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και ιδίως η 
ακόµη πιο περιορισµένη ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο των επιχειρήσεων, όπου 
γίνεται και η µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµίες προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής.  
 
Χωρίς την έρευνα στις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να διασφαλιστεί η σύνδεση της 
έρευνας µε την παραγωγή, να µετατραπούν οι γνώσεις σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και να 
υποστηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Η εξαγωγή τεχνολογίας ήταν 
ασήµαντη όπως και τα µερίδια στο διεθνές εµπόριο προϊόντων προηγµένης τεχνολογίας. 
Παρά τη βελτίωση του δείκτη εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας η αλλαγή αυτού του 
σκηνικού αποτέλεσε και αποτελεί µείζον πρόβληµα αναπτυξιακής στρατηγικής, που απαιτεί 
µακροχρόνιο ορίζοντα και συνέχεια. 
 
Αυτά τα ζητήµατα προσπάθησε να αντιµετωπίσει µια σειρά µέτρων και πολιτικών που 
εφαρµόζονται στη χώρα κυρίως από τα µέσα της δεκαετίας του 1990. Οι βασικές 
προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτοµία εκφράστηκαν κυρίως µέσα από το δεύτερο 
και το τρίτο ΚΠΣ για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία. Οι σηµαντικότερες 
παρεµβάσεις στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας αφορούν επιλεκτικά προγράµµατα 
επιδοτήσεων ως κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσης της έρευνας.  
 
Παραδείγµατα είναι η έµφαση στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας, η 
κατάρτιση νέων προγραµµάτων ενίσχυσης των εταιριών εκµετάλλευσης των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων από ερευνητές και ιδρύµατα, ανάπτυξης θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και 
Ε&Τ πάρκων, σύνδεσης ερευνητικών και επιχειρηµατικών µονάδων σε µακροχρόνια βάση, 
συνέχιση της υποστήριξης της βιοµηχανικής έρευνας, των κοινών ερευνητικών έργων των 
ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων µε επιχειρήσεις και της ακαδηµαϊκής έρευνας για την 
δηµιουργία νέου ερευνητικού δυναµικού και η υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας µε την 
αύξηση της συµµετοχής των ελληνικών οργανισµών στο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΕΥΡΗΚΑ και στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος.  
 
Από θεσµική σκοπιά, επιχειρήθηκε αναπροσανατολισµός των δραστηριοτήτων των 
ερευνητικών κέντρων σε εφαρµογές και σε έρευνα που να υποστηρίζει την αναπτυξιακή 
προσπάθεια του δηµοσίου και των επιχειρήσεων. Αναπροσαρµόσθηκε η σχετική 
νοµοθεσία, τηρώντας τις αρχές της ερευνητικής ποιότητας που είχαν θεσπιστεί το 1985, ενώ 
έγινε εξορθολογισµός της οργάνωσης µε την ένταξη ανεξάρτητων ινστιτούτων σε 
µεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα, εµπλουτίστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης κέντρων και 
προσωπικού µε στοιχεία σχετικά µε την αξιοποίηση της γνώσης κτλ. Βελτιώθηκε επίσης η 
φορολογική µεταχείριση των ερευνητικών δαπανών των επιχειρήσεων (Ν.2992/02). 
 
Ο δείκτης δαπανών για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ πέρασε από 
το 0,38% το 1991 σε 0,67% το 1999 και 0,62% το 2003, ενώ µειώθηκε στο 0,58% το 2004 
(βλ. Πίνακα 5). Αντίστοιχα, το ποσοστό του ερευνητικού προσωπικού ανά 1000 
απασχολούµενους πέρασε από 3,0 το 1991, σε 5,3 το 1997 και 7,7 το 2001. Οι ρυθµοί 
αύξησης την περίοδο 1996-2001, τόσο των χρηµατοδοτήσεων όσο και των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας είναι από τους υψηλότερους στην Ε.Ε., ξεκινώντας από πολύ χαµηλό σηµείο. 
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Όµως η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται πίσω από τα περισσότερα κράτη-µέλη µε βάση του 
δείκτες καινοτοµίας. 
 
Στους ανασταλτικούς παράγοντες, που δεν επέτρεψαν ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης των 
δεικτών καινοτοµικότητας της χώρας συγκαταλέγονται η περιορισµένη ζήτηση για νέα 
γνώση από τον παραγωγικό τοµέα και το ∆ηµόσιο, που λειτουργεί αρνητικά τόσο στο 
επίπεδο χρηµατοδότησης της έρευνας όσο και στην επιλογή στόχων και προτεραιοτήτων. Η 
χρηµατοδότηση της έρευνας από τις επιχειρήσεις βρίσκεται στο 30% της συνολικής δαπάνης 
περίπου (όταν σε χώρες όπως η Σουηδία, η Φινλανδία και η Ελβετία οι επιχειρήσεις 
καλύπτουν σχεδόν το 70%).  
 
Από την Κοινοτική Απογραφή της Καινοτοµίας (Community Innovation Survey) και από τις 
δηµοσκοπήσεις του Eurobarometer προκύπτει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν σε 
καινοτοµικότητα. Ως προς τα «προϊόντα» της έρευνας, η Ελλάδα κατέχει µια από τις 
τελευταίες θέσεις στην χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
(Μόναχο) και στις ΗΠΑ. Επιπλέον η µεγάλη συµµετοχή των πανεπιστηµίων στην 
ερευνητική «παραγωγή» (περίπου 50%) σε συνδυασµό µε τη χαµηλή καινοτοµικότητα 
αποκαλύπτει την πολύ χαµηλή σύνδεση της έρευνας µε την αγορά και την παραγωγή. Τα 
δηµόσια ερευνητικά κέντρα, που «πιστώνονται» το 20% περίπου των χρηµατοδοτήσεων 
αναζητούν την ταυτότητά τους ανάµεσα στα ΑΕΙ µε τα οποία συνδέεται το ερευνητικό 
προσωπικό τους και τα υπουργεία που τα εποπτεύουν.  
 
Συνολικά, η ανάπτυξη της οικονοµίας της γνώσης έχει ελάχιστους υποστηρικτές στους 
θεσµούς του δηµόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τοµέα, γιατί είναι µια σχεδόν 
άγνωστη δραστηριότητα µε ακόµη πιο άγνωστες προϋποθέσεις επιτυχίας και επιπτώσεις. Στο 
χώρο των επιχειρήσεων, µεγάλο ποσοστό των επιχειρηµατιών δεν αντιλαµβάνεται τις 
προκλήσεις των νέων τεχνολογιών ενώ το παραδοσιακά µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων 
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την απασχόληση στελεχών µε το κατάλληλο επίπεδο 
εκπαίδευσης. Μόνον πρόσφατα τα συλλογικά όργανα της βιοµηχανίας άρχισαν να δείχνουν 
ενδιαφέρον για την τεχνολογική υποδοµή της Ελλάδας και την ποιότητα του «παραγόµενου» 
ανθρώπινου δυναµικού. 
 
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για έρευνα, ιδιαίτερα 
µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του Προγράµµατος Πλαισίου για την Έρευνα 
στην Ε.Ε. οδήγησε σε υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
Οι επιχειρήσεις αύξησαν το µερίδιό τους στην εγχώρια δαπάνη για έρευνα. Ταυτόχρονα 
ιδρύθηκαν νέα ερευνητικά κέντρα µε σύγχρονη νοοτροπία (ΙΤΕ, ΕΚΕΤΑ κτλ) και 
εφαρµόστηκε ένα φάσµα προγραµµάτων αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Οι 
έλληνες ερευνητές, τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και στις επιχειρήσεις, απέσπασαν σηµαντικά 
µερίδια χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα Πλαίσιο, ανταγωνιζόµενοι µε ίσους όρους 
συναδέλφους τους από τις άλλες χώρες. Η αλλαγή νοοτροπιών είναι αργή αλλά παράγει 
αποτελέσµατα: ήδη ορισµένες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας εµφανίζονται και 
διοχετεύουν την παραγωγή τους στην παγκόσµια αγορά. 
 
Υπάρχουν σήµερα κέντρα αριστείας στην Ελλάδα αν και είναι λίγα. Ορισµένα από τα 
δηµόσια ερευνητικά κέντρα προσελκύουν ερευνητές από όλο τον κόσµο και αποτελούν πόλο 
έλξης για έλληνες της διασποράς. ∆ηµιουργούν spin off επιχειρήσεις και συµβάλλονται µε 
πολυεθνικές µονάδες για την πώληση υπηρεσιών σ΄ αυτές. Είναι όµως εξαιρέσεις και όχι ο 
κανόνας. Και βασίζονται κυρίως σε ερευνητές που ήρθαν από τεχνολογικά αναπτυγµένες 
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χώρες και που διατήρησαν την συνεργασία µε τους φορείς προέλευσης ή και δηµιούργησαν 
νέες συνεργασίες.  
 
Ωστόσο, ο επιχειρηµατικός κόσµος και τα σχέδια της πλειοψηφίας του ιδιωτικού τοµέα 
εξακολουθούν να θεωρούν την ερευνητική και καινοτοµική δραστηριότητα περιθωριακή στη 
γενική τους τοποθέτηση και δεν έχουν ενσωµατώσει την κουλτούρα της διαχείρισης 
τεχνολογίας ως βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας τους. 
 

Πίνακας 5: ∆είκτες καινοτοµίας 
 

Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη 
(GERD) ως % του ΑΕΠ 

   
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2004 

Έτος 
Ελλάδα 
(1995) EE15 

Σουηδία 
(1995) Φιλανδία ∆ανία 

1996 0,49 1,87 3,35 2,52 1,85 
2004 0,58 1,95 3,74 3,51 2,63 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 1,89 0,53 1,23 4,23 4,50 

Εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας 
(ως % στις εξαγωγές) 

   
Οι 2 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2004 
 Ελλάδα EE15 Ιρλανδία Λουξεµβούργο 

1996 3 15,6 36,7  
1999 5,5 19,5 39,4 15,1 
2003 7,5 17,7 29,9 29,6 
2004 7,1 17,7 29,1 29,5 

Μέση ετήσια 
µεταβολή (%) 11,4 1,6 -2,9 14,3 

Πηγή: Eurostat (2006) Structural Indicators 
 
 
4.6 Περιβάλλον 
 
Στα θέµατα περιβάλλοντος, η κατάσταση στην Ελλάδα δεν έχει τη ίδια δυναµική που 
παρατηρείται στους υπόλοιπους τοµείς. Ξεκινώντας στα περισσότερα ζητήµατα από µία 
καλύτερη βάση, εµφανίζει µία υποβάθµιση των περιβαλλοντικών της αποθεµάτων και 
φαίνεται αδύναµη να συνδυάσει αποτελεσµατικά την οικονοµική ανάπτυξη µε τη µέριµνα για 
το περιβάλλον. Οι διάφορες µορφές περιβαλλοντικών πιέσεων –αέριες εκποµπές, υγρά και 
στερεά απόβλητα, κατανάλωση φυσικών πόρων- αν και κατά κεφαλή παραµένουν ακόµη σε 
σχετικά χαµηλά επίπεδα, ακολουθούν ανησυχητικά υψηλούς αυξητικούς ρυθµούς 
προσεγγίζοντας ή και –σε ορισµένες περιπτώσεις υπερβαίνοντας- τα ευρωπαϊκά µεγέθη.  
 
Τα αίτια για την εξέλιξη αυτή δεν συνδέονται αποκλειστικά µε την ταχύρυθµη οικονοµική 
µεγέθυνση και τα αυξανόµενα καταναλωτικά επίπεδα, αλλά και µε µία διάχυτη αντίληψη 
υποτίµησης του περιβάλλοντος που διαπερνά την κεντρική διοίκηση, τοπικές εξουσίες και 
µεµονωµένους παραγωγούς και καταναλωτές. Η υποτίµηση αυτή εκφράζεται από πολλά 
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νοµοθετικά κενά και σοβαρές καθυστερήσεις στην εναρµόνιση της χώρας µε τις Ευρωπαϊκές 
οδηγίες, από πληµµελή εφαρµογή των κανονιστικών ρυθµίσεων και αδύναµους µηχανισµούς 
παρακολούθησης και ελέγχου. Έτσι έχουµε οδηγηθεί στη στρέβλωση τα νοµοθετικά κενά και 
οι αδυναµίες της εκτελεστικής εξουσίας να καλύπτονται από το Συµβούλιο Επικρατείας που 
εφαρµόζοντας (συχνά µε έναν άκαµπτο και µη επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο) τη 
συνταγµατική επιταγή για προστασία του περιβάλλοντος αποτρέπει όχι µόνο βλαπτικές για το 
περιβάλλον επιλογές αλλά και πολλαπλά χρήσιµες αναπτυξιακές παρεµβάσεις.  
 

Πίνακας 6: ∆είκτες περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 
 

Εκποµπές αερίων που συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου 
(σε ισοδύναµα CO2, ετήσια µεταβολή, 1990=100) 

      
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2004 

Έτος Ελλάδα EE15 Γερµανία 
Ην. 

Βασίλειο Σουηδία 
1996 105,6 99,2 90,7 94,7 107 
2004 123,2 99,1 82,5 85,9 96,4 
Στόχος 125 92 79 87,5 104 

Μέση ετήσια µεταβολή (%) 1,95 -0,01 -1,18 -1,21 -1,30 
Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας 

(Ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ως προς το ΑΕΠ, 1995=100, σε kgoe ανά 1000 Ευρώ) 

      
Οι 3 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες 

επιδόσεις το 2004 
Έτος Ελλάδα EE15 ∆ανία Αυστρία Ιρλανδία 
1996 276,12 209,35 161,67 150,99 213,37 
2004 240,41 187,48 120,32 146,08 156,88 

Μέση ετήσια µεταβολή (%) -1,72 -1,37 -3,63 -0,41 -3,77 
Παραγωγή αστικών απορριµµάτων 

(Ετήσια παραγόµενη ποσότητα ανά κάτοικο) 

    
Οι 4 χώρες της ΕΕ-15 µε τις καλύτερες επιδόσεις 

το 2004 
Έτος EE15 Σουηδία Φιλανδία Πορτογαλία Ελλάδα 
1996 501 410 385 399 337 
2004 580 455 464 434 433 

Μέση ετήσια µεταβολή (%) 1,85 1,31 2,36 1,06 3,18 
Πηγή: Eurostat (2006) Structural Indicators 
 
Η χαµηλή τεχνολογική βάση της χώρας και οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των 
αναγκαίων υποδοµών (σιδηρόδροµοι, δίκτυα φυσικού αερίου) συνέβαλαν καθοριστικά στην 
επιδείνωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται το µικρό µέγεθος 
και τα γενικότερα προβλήµατα που παρεµποδίζουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό των 
ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, οι πρακτικές και µεµονωµένες συµπεριφορές παραγωγών 
και καταναλωτών απέναντι στο περιβάλλον φανερώνουν συχνά ένα πολιτισµικό έλλειµµα, 
αλλά και βασικές ελλείψεις γνώσεων για τους µηχανισµούς διάχυσης, τη σοβαρότητα των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τους τρόπους πρόληψης, µείωσης ή καταστολής τους.  
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Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 λαµβάνονται µία σειρά µέτρων µε στόχο την ανακοπή της 
ή και αντιστροφή αυτής της αρνητικής πορείας. Ενδεικτικά αναφέρονται η προώθηση ενός 
πρωτοποριακού θεσµικού πλαισίου για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (που όµως δεν 
συµπληρώνεται από επαρκή µέτρα άρσης διοικητικών εµποδίων) η επιτάχυνση προσαρµογής 
της εθνικής νοµοθεσίας στις ευρωπαϊκές οδηγίες, η ολοκλήρωση αναγκαίων υποδοµών και η 
ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνιστώσας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Αν και οι 
επιπτώσεις των παρεµβάσεων αυτών έχουν αρχίσει να γίνονται ορατές µόλις µετά το 2000, 
υπάρχει σαφής κίνδυνος οπισθοχώρησης αν δεν συνεχισθούν και δεν συµπληρωθούν µε 
πρόσθετα διαρθρωτικά και υποστηρικτικά µέτρα.  
 
Οι διαρθρωτικοί δείκτες στον τοµέα του περιβάλλοντος είναι ακόµη περιορισµένοι 
αριθµητικά και θεµατικά, και η ερµηνεία τους χρειάζεται προσοχή γιατί τα περιβαλλοντικά 
φαινόµενα είναι από τη φύση τους πολύπλοκα, ενώ εξαρτώνται σηµαντικά και από τα 
πρωτογενή περιβαλλοντικά αποθέµατα κάθε χώρας. Έτσι για παράδειγµα, το 10% 
συµµετοχής των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή δεν είναι 
συγκρίσιµο µε το 40% της Σουηδίας ή το 53% της Αυστρίας –και κατ’ επέκταση µε τον 
Ευρωπαϊκό µέσο όρο- στο βαθµό που κάθε χώρα διαθέτει πολύ διαφορετικά αποθέµατα 
ανανεώσιµων πηγών. Επίσης, συγχύσεις δηµιουργούν και ορισµένες παραδοχές στον ορισµό 
των δεικτών, που δεν διευκολύνουν τη συγκριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων των χωρών µελών. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς αυτούς, η εξέταση ορισµένων από τους 
βασικότερους δείκτες της ΣτΛ οδηγεί στις εξής διαπιστώσεις: 
 
Κλιµατική µεταβολή:  Η Ελλάδα ακολουθώντας µια συνεχή αυξητική πορεία προσεγγίζει 
ήδη το στόχο του 2010, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να εντείνει περισσότερο τις 
προσπάθειες της προκειµένου να σταθεροποιήσει τις εκποµπές της σε αυτό το επίπεδο (βλ. 
Πίνακα 5). Κοµβικό στοιχείο σε µία τέτοια κατεύθυνση είναι η αναδιάρθρωση του µίγµατος 
της ηλεκτροπαραγωγής (που ευθύνεται για το 50% των εκποµπών) µε σταδιακή µείωση της 
συµµετοχής του λιγνίτη προς όφελος των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και του φυσικού 
αερίου. Σηµειώνεται πάντως ότι µε λίγες θετικές εξαιρέσεις η ΕΕ στο σύνολο της 
παρουσιάζει σηµαντική απόκλιση από το στόχο του Κιότο, ενώ η Ισπανία, η Ιρλανδία και η 
Πορτογαλία που επίσης είχαν αυξητικό περιθώριο έχουν ήδη υπερβεί το στόχο τους κατά 
25%, 12% και 10%, αντίστοιχα. 
  
Ενεργειακή ένταση: Η Ελλάδα αν και παρουσίασε σηµαντική µείωση της ενεργειακής της 
έντασης εξακολουθεί και καταναλίσκει 25% περισσότερη ενέργεια ανά µονάδα παραγόµενου 
πλούτου συγκριτικά µε το µέσο όρο της ΕΕ-15 (βλ. Πίνακα 6). Αυτό φανερώνει µία µη 
ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων που εν πολλοίς αντανακλά τεχνολογικές 
υστερήσεις, αλλά και ενεργοβόρες πρακτικές.  
 
Παραγωγή αστικών απορριµµάτων: Παρά την ταχύτατη αύξηση της κατά κεφαλή 
ποσότητας απορριµµάτων, η Ελλάδα εµφανίζει ακόµη την µικρότερη τιµή µεταξύ όλων των 
χωρών της ΕΕ-15 (βλ. Πίνακα 5). Στον τοµέα των απορριµµάτων το σηµαντικότερο 
πρόβληµα συνδέεται µε τη διαχείριση τους και µε τα πολύ χαµηλά ποσοστά ανακύκλωσης. 
Στην Ελλάδα σήµερα λειτουργούν πάνω από 30 Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(ΧΥΤΑ) που υποδέχονται τα παραγόµενα απόβλητα, όµως εξακολουθούν να υπάρχουν χίλιοι 
και πλέον χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης. 
 
Ως προς τις υπόλοιπες περιβαλλοντικές επιδόσεις στα θετικά σηµειώνονται:  
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Η διαχείριση υδατικών πόρων: Η Ελλάδα, δεν αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα 
επάρκειας και ρύπανσης των υδατικών της πόρων, παρά µόνο εποχιακά και εστιασµένα σε 
τοπική κλίµακα. Έχοντας ήδη σε µεγάλο βαθµό προσαρµόσει τη νοµοθεσία της στις 
κοινοτικές Οδηγίες, και ειδικότερα την Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60 καλείται σήµερα να 
προχωρήσει στην αποτελεσµατική λειτουργία των φορέων διαχείρισης. Προς την κατεύθυνση 
της ποιοτικής αναβάθµισης των επιφανειακών νερών συντελεί και η εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για διαχείριση των λυµάτων, µε τον αριθµό των µονάδων επεξεργασίας λυµάτων 
να σηµειώνει ταχύτατη αύξηση.  
 
Ποιότητα διατροφικής αλυσίδας: Οι διατροφικές συνθήκες στην Ελλάδα παραµένουν 
ακόµη πλησιέστερα στα παραδοσιακά και πιο υγιεινά πρότυπα παρά τη συνεχιζόµενη 
επέκταση εντατικών πρακτικών στο γεωργικό και κτηνοτροφικό τοµέα. Σχετικός αν και όχι 
απόλυτα εξαρτηµένος από την παράµετρο αυτή είναι και ο διαρθρωτικός δείκτης για το 
προσδόκιµο ζωής σε συνθήκες υγείας (healthy life years at birth) που υπερβαίνει τον µέσο 
όρο της ΕΕ-15 περισσότερο από 2 χρόνια. 
 
Προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Η βιολογική ποικιλότητα της 
Ελλάδας είναι από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη, και η πολιτεία έχει κυρώσει τις βασικές 
διεθνείς συµβάσεις για την προστασία της φύσης (π.χ. Σύµβαση Ραµσάρ, Σύµβαση Βέρνης 
κ.λπ.). Το 1999 ο Εθνικός Σχεδιασµός για το Φυσικό Περιβάλλον είχε στόχο την 
ενσωµάτωση των δεσµεύσεων για την προστασία της φύσης σε µία ενιαία προσέγγιση. Το 
2003, ιδρύθηκαν 25 φορείς διαχείρισης για ισάριθµες προστατευόµενες περιοχές. ∆υστυχώς, 
ο θεσµός αυτός αν και πολλά υποσχόµενος βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστηµα σε 
κατάσταση ύφεσης. Είναι προφανές ότι ο χαρακτηρισµός κάποιων περιοχών ως 
προστατευόµενων είναι αναγκαία όχι όµως και ικανή συνθήκη για την αποτελεσµατική τους 
προστασία.  
 
Στα αρνητικά σηµειώνουµε τα υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ιδιαίτερα στο 
αστικό περιβάλλον. Εκτός όµως από την ατµοσφαιρική ρύπανση, η µακρά απουσία 
οικιστικής και χωροταξικής πολιτικής καθιστά τη συνολική λειτουργία των πόλεων µη 
βιώσιµη. Αν και από τη δεκαετία του ’90 υπάρχει ένα χωροταξικό θεσµικό πλαίσιο, στην 
πράξη παραµένει σε µεγάλο βαθµό ανενεργό. Κρίσιµη παράµετρο σε θέµατα χωροταξικής 
και οικιστικής υποδοµής αποτελεί και η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η 
απουσία του -η Ελλάδα παραµένει ως η µοναδική χώρα στην Ευρώπη χωρίς κτηµατολόγιο- 
δηµιούργησε όχι µόνο σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας, αλλά και 
µεγάλα προβλήµατα αυθαίρετης δόµησης, δασικών καταπατήσεων κ.λπ.  
 
 
4.7 Συνολική αποτίµηση από την έναρξη της ΣτΛ µέχρι σήµερα 
 
Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές πως η αντιµετώπιση της Ελλάδας ως «ουραγού» της Ε.Ε. 
στους περισσότερους τοµείς της «στρατηγικής της Λισαβόνας» συνιστά µια στρεβλή 
ανάγνωση της πραγµατικότητας αλλά και ηττοπαθή προσέγγιση που αδικεί την εικόνα της 
χώρας µας, αγνοώντας τόσο το διαφορετικό σηµεία εκκίνησης όσο και τη δυναµική που είχε 
αναπτυχθεί. Στη βάση της εικόνας των διαρθρωτικών δεικτών αλλά και άλλων σχετικών 
µελετών, η συνολική αξιολόγηση για την Ελληνική οικονοµία ως προς τη «διαδικασία της 
Λισαβόνας» περιέχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επισηµάνσεις. 
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Στις θετικές συγκαταλέγονται η ταχεία σύγκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήµατος και της 
παραγωγικότητας της εργασίας προς τα µέσο όρο της ΕΕ, η υψηλή συµµετοχή των 
επενδύσεων στην διαµόρφωση του ΑΕΠ. Στις θετικές επιδόσεις πρέπει επίσης να 
καταγραφούν τα µέτρα που έχουν ληφθεί µε στόχο την αύξηση των κινήτρων για εργασία και 
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανέργων, καθώς και η σηµαντική βελτίωση του 
µορφωτικού επιπέδου των νέων, αλλά και οι πρωτοβουλίες για την προώθηση της χρήσης 
των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και της έρευνας και καινοτοµίας, όπως και οι 
προσπάθειες για απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
 
Στα αρνητικά σηµεία αναφέρονται µεταξύ άλλων το υψηλό χρέος που µειώνεται µε 
βραδύτητα, παρά τη ονοµαστική µεγέθυνση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, τα προβλήµατα 
των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, ο ανεπαρκής ανταγωνισµός 
στον τοµέα της ενέργειας, οι χαµηλές τεχνολογικές επιδόσεις αλλά και η χρηµατοδότηση του 
ερευνητικού συστήµατος καθώς και η περιορισµένη καινοτοµική δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων. 
 
Συνολικά και σε συνδυασµό µε τη µαρτυρία των δεικτών η χώρα, παρά τη σηµαντική πρόοδο 
των προηγούµενων ετών, δεν έχει ακόµα µπει σε µια πορεία αειφορίας, ποιότητας και 
ευελιξίας προσαρµογής στα διεθνή δεδοµένα, που θα της επιτρέπει να συνεχίζει την 
αναπτυξιακή της πορεία µέσα στις σηµερινές και αυριανές διεθνείς προκλήσεις. Η έµφαση 
στην ποιότητα και τη συνέχεια λείπουν, ενώ σηµειώνεται και τάση αναίρεσης της πρόοδου σε 
συγκεκριµένους τοµείς µε εξαιρετική σηµασία για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
της χώρας. 
 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όπου ουσιαστικά ξεκινά η εφαρµογή του στρατηγικού 
πλαισίου της Λισαβόνας, η ελληνική οικονοµία επιδεικνύει µια κατ’ αρχήν εικόνα προόδου 
και στη συνέχεια µια εικόνα στασιµότητας ή επιδείνωσης στους περισσότερους τοµείς. Με 
βάση τη διαχρονική εξέλιξη των διαρθρωτικών δεικτών παρακολούθησης της ΣτΛ που έχει 
καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την περίοδο 2000-2003 η χώρα εµφανίζει σηµαντική 
πρόοδο, τόσο σε επίπεδο γενικής οικονοµική επίδοσης, όσο και κοινωνικής ανάπτυξης και 
συνοχής. Αντίθετα, από το 2004 οι περισσότεροι δείκτες υποδηλώνουν την φθίνουσα πορεία 
ως προς τη ΣτΛ και τη σταδιακή απόκλιση από τους Ευρωπαϊκούς µέσους όρους (βλ. Πίνακα 
6 και Πίνακα 7). 
 
Η αρχική πρόοδος φαίνεται να οφείλεται κυρίως στη συνέπεια µε την οποία ακολουθήθηκε η 
αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, στην επιτυχηµένη 
οικονοµική πολιτική και στην αυξανόµενη εµπιστοσύνη στη δυναµική της οικονοµίας. Ενώ η 
αρνητική πορεία από το 2004 σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στην ακύρωση συγκεκριµένων 
πολιτικών δράσεων και στην αναποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή κάποιων άλλων.  
 
Πιο συγκεκριµένα, µε βάση του δείκτες γενικού οικονοµικού υποβάθρου ο ρυθµός 
µεγέθυνσης του ΑΕΠ, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 διαρκώς επεκτεινόταν µέχρι το 
2003, οπότε και αρχίζει να φθίνει. Η οικονοµική µεγέθυνση ενθαρρύνθηκε από την επέκταση 
των επενδύσεων και τη σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Ο 
περιορισµός των επενδύσεων και ιδιαίτερα η µείωση της παραγωγικότητας είναι επίσης 
εµφανείς µετά το 2004. 
 
Στον τοµέα της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής την περίοδο 2000-2003 η 
µακροχρόνια ανεργία µειώθηκε κατά 1 ποσοστιαία µονάδα, ενώ η εµβάθυνση των 
κοινωνικών πολιτικών για την ένταξη περισσότερων κοινωνικών οµάδων στην παραγωγική 
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δραστηριότητα οδήγησε στη µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας των γυναικών σε 
περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες µονάδες (από 10,2% το 2000 σε 8,6% το 2002). Αρκετά 
σηµαντική υπήρξε και η µείωση των ποσοστών ανεργίας στο σύνολο του εργατικού 
δυναµικού (άτοµα ηλικίας 15-74 ετών), όπου συνολικά η ανεργία µειώθηκε περισσότερο από 
2 µονάδες, ενώ στις γυναίκες µειώθηκε κατά 3 µονάδες. Επιπλέον, η εντατικοποίηση των 
περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης και συνοχής απέδωσε, όπως φαίνεται από τη µείωση 
των ανισοτήτων στον τοµέα της απασχόλησης µε το σταδιακό περιορισµό της διασποράς των 
ποσοστών απασχόλησης σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, από το 2004 η επιδείνωση είναι 
εµφανής στους περισσότερους δείκτες απασχόλησης και συνοχής, όπως η απασχόληση των 
ηλικιωµένων, τα περιφερειακά ποσοστά απασχόλησης, τα ποσοστά ανεργίας (κυρίως της 
βραχυχρόνιας) και τα όρια ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας. 
 
Στον τοµέα της εκπαίδευσης η επέκταση της συµµετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία 
συνεχίζεται µε το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 20-24 ετών που κατέχουν τουλάχιστον 
απολυτήριο λυκείου να ξεπερνά το 80%, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 
89%. Ωστόσο, η πρόοδος που είχε σηµειωθεί µέχρι το 2003 στο πεδίο της προώθησης της δια 
βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης φαίνεται να αναστρέφεται. Την περίοδο 2000-2003 η 
συµµετοχή του πληθυσµού σε δραστηριότητες δια βίου µάθησης είχε υπερδιπλασιαστεί (από 
1,1% σε 2,7%) ενώ µέχρι το 2005 το ποσοστό αυτό περιορίστηκε ξανά στο 1,8% του 
πληθυσµού ηλικίας 25-64. 
 
Αρκετά αποθαρρυντική είναι η εικόνα που εµφανίζει η χώρα στον τοµέα της καινοτοµίας, 
τεχνολογίας και έρευνας. Οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη παραµένουν σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα ως ποσοστό του ΑΕΠ (λιγότερο από 0,7%) και πολύ µακριά από το 
στόχο της Βαρκελώνης για 3% του ΑΕΠ. Τα προγράµµατα για την προώθηση της έρευνας 
και της τεχνολογικής ανάπτυξης που θεσπίστηκαν και ξεκίνησαν να εφαρµόζονται στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000 στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ καθυστερούν σηµαντικά τα τελευταία 
χρόνια µε αποτέλεσµα τη στασιµότητα ή την επιδείνωση των δεικτών σε αυτό τον 
καθοριστικής σηµασίας τοµέα για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι εξαγωγές προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας επίσης φαίνονται να περιορίζονται µετά το 2004.  
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συγκριτική εικόνα της Ελλάδας σε σχέση µε τις άλλες χώρες 
της ΕΕ. Ο πίνακας 7 παρουσιάζει αυτή τη σύγκριση στους κυριότερους δείκτες της ΣτΛ (τη 
λεγόµενη short list), για δύο περιόδους (2000-3 και 2004-5) και µε δύο τρόπους: τη στατική 
εικόνα της σύγκρισης  των επιπέδων των δεικτών, και τη δυναµική εικόνα της σύγκρισης της 
µεταβολής τους. 
 
Η στατική εικόνα επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από το σηµείο εκκίνησης της χώρας µας. 
Έτσι για παράδειγµα η Ελλάδα ήταν 14η στις ΕΕ-15 στο κατά κεφαλήν εισόδηµα το 2003 και 
παρά την πρόοδο παρέµεινε στην ίδια θέση το 2005. Όµως και µε αυτή τη στατική εικόνα 
παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές από το 2003 ως το 2005.  
 
Η θέση της Ελλάδας υποχωρεί τα δύο τελευταία χρόνια σε σηµαντικούς δείκτες όπως η 
παραγωγικότητα της εργασίας, το ποσοστό απασχόλησης ηλικιωµένων, οι επιχειρηµατικές 
επενδύσεις η διασπορά περιφερειακών δεικτών απασχόλησης, και το επίπεδο τιµών, ενώ 
βελτιώνεται στο ποσοστό του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση, στις 
επενδύσεις στην έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ (από τελευταία γίνεται  προτελευταία παρά τη 
µείωση του ποσοστού αυτού στην Ελλάδα), και στον κίνδυνο φτώχειας µετά τις κοινωνικές 
µεταβιβάσεις (από 12η γίνεται 10η σε σύνολο όµως 13 χωρών). 
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Η δυναµική εικόνα συγκρίνει τη θέσης της Ελλάδας σε σχέση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ των 
15 µε βάση την ετήσια µεταβολή των δεικτών στην περίοδο 2000-3 και 2004-5. Με αυτήν 
την οπτική, παρατηρούµε πως µεταξύ των δύο περιόδων η θέση της Ελλάδας επιδεινώθηκε σε 
7 δείκτες (κατά κεφαλήν εισόδηµα, παραγωγικότητα της εργασίας, επιχειρηµατικές 
επενδύσεις, διασπορά περιφερειακών ποσοστών απασχόλησης, συγκριτικό επίπεδο τιµών, 
συνολικό ποσοστό απασχόλησης, ποσοστό απασχόλησης ηλικιωµένων, και επενδύσεις στην 
έρευνα). Στους τέσσερις πρώτους µάλιστα από αυτούς τους δείκτες η Ελλάδα βρίσκεται από 
πρώτη στην ΕΕ των 15 (δηλαδή από χώρα µε τη µεγαλύτερη πρόοδο στο δείκτη) πολύ 
χαµηλότερα. Βελτίωση υπάρχει σε 4 µόλις δείκτες: ποσοστό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, 
κίνδυνος φτώχειας, εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, και ενεργειακή ένταση. 
 
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις η Ελλάδα πλέον εµφανίζεται να αποκλίνει παρά να 
συγκλίνει από τους µέσους όρους της ΕΕ. Το γεγονός αυτό αποτελεί δείγµα της 
αναποτελεσµατικότητας της πολιτικής, η οποία εάν δεν αναστραφεί υπάρχει ο κίνδυνος να 
ακυρωθεί η οποιαδήποτε πρόοδος είχε σηµειωθεί την περίοδο 2000-2003. Οι αδυναµίες που 
στην παρούσα φάση εµφανίζει το ελληνικό οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να αγνοηθούν. Αντίθετα θα πρέπει να αποτελέσουν το σηµείο 
εκκίνησης για προτάσεις µεταρρύθµισης και για επιλογή προτεραιοτήτων για την 
υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Κάθε σχέδιο µεταρρύθµισης θα πρέπει να έχει 
ως αποτέλεσµα τη συγκεκριµένη βελτίωση δεικτών της Λισαβόνας και ανάλογα να 
αξιολογείται. 
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Πίνακας 6: ∆ιαχρονική εξέλιξη των σηµαντικότερων δεικτών παρακολούθησης της ΣτΛ για την Ελλάδα 
 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Αξιολόγηση 

µέχρι το 2003 
Αξιολόγηση 
µετά το 2003 

ΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ                 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ (ετήσια % µεταβολή) 4,5      5,1 3,8 4,8 4,7 3,7 Βελτίωση Επιδείνωση 

Παραγωγικότητα εργασίας ανά απασχολούµενο 
(Ε.Ε.-25=100) 89,2      91,7 97,2 100,5 98,2 97,5 Βελτίωση Επιδείνωση 

Πληθωρισµός 2,9 3,7 3,9 3,4 3 3,5 Επιδείνωση Επιδείνωση 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ                 

Ποσοστό απασχόλησης  56,5 56,3 57,5 58,7 59,4 60,1 Βελτίωση Βελτίωση 

Ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 55-64 έτη  39      38,2 39,2 41,3 39,4 41,6 Βελτίωση Βελτίωση 

Ποσοστό ανεργίας-Σύνολο  11,3      10,8 10,3 9,7 10,5 10 Βελτίωση Επιδείνωση 

Ποσοστό ανεργίας-Γυναίκες   17,2      16,2 15,6 15 16,2 15,5 Βελτίωση Επιδείνωση 

Ποσοστό ανεργίας-Άνδρες  7,5      7,3 6,8 6,2 6,6 6,2 Βελτίωση Στασιµότητα 

Μέση ηλικία εξόδου από την αγορά εργασίας -      59,3 61,3 62,7 59,5 - Βελτίωση Επιδείνωση 

Φορολογικός συντελεστής χαµηλόµισθων  34,3      34,3 34,3 34,3 34,4 34,4 Στασιµότητα Επιδείνωση 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ                 

∆απάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(R&D) ως ποσοστό του ΑΕΠ -      0,64 - 0,62 0,58 - Επιδείνωση Επιδείνωση 

Εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ως 
ποσοστό των συνολικών εξαγωγών 7,5      5,6 6,7 7,4 7,1 - Επιδείνωση Επιδείνωση 

Ποσοστό ατόµων ηλικίας 20-24 ετών που έχουν 
τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου 79,3 80 80,7 81,7 81,9 84,1 Βελτίωση Βελτίωση 

Ποσοστό συµµετοχής πληθυσµού ηλικίας 25-64  
στη δια βίου µάθηση 1,1      1,4 1,2 2,7 2 1,8 Βελτίωση Επιδείνωση 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ                 

Συγκριτικά επίπεδα τιµών (ΕΕ25=100) 84 84,5 82,2 84,5 85,1 87,8 Βελτίωση Επιδείνωση 

Επιχειρηµατικές επενδύσεις ως ποσοστό % ΑΕΠ 19,1      19,6 20 21,3 21,1 20,2 Βελτίωση Επιδείνωση 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ                 

Κίνδυνος φτώχειας µετά από κοινωνικές 
µεταβιβάσεις 20 20   21 20   Στασιµότητα Βελτίωση 

∆ιασπορά συνολικών ποσοστών απασχόλησης σε 
περιφερειακό επίπεδο 5,1      4,3 3,8 3,2 4,1 - Βελτίωση Επιδείνωση 

Ποσοστά µακροχρόνια ανέργων-Σύνολο 6,2      5,5 5,3 5,3 5,6 5,1 Βελτίωση Βελτίωση 

Ποσοστά µακροχρόνια ανέργων-Γυναίκες 10,2      9,1 8,6 8,9 9,4 8,9 Βελτίωση Στασιµότητα 

Ποσοστά µακροχρόνια ανέργων-Άνδρες 3,6      3,3 3,1 3 3 2,6 Βελτίωση Βελτίωση 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                 

Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (σε 
ισοδύναµα CO2, ετήσια µεταβολή, 1990=100. 
Στόχος = 125) 

118,5 119,6 119,6 123,2  123,9   Επιδείνωση Επιδείνωση 

Ενεργειακή ένταση της οικονοµίας 263,63 260,63 257,97 247,77 240,41   Βελτίωση Βελτίωση 
Πηγή: Eurostat (2006) Structural Indicators 
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Πίνακας 7: Συγκριτική θέση της Ελλάδας στους διαρθρωτικούς δείκτες της Λισαβόνας 

 
  Στατική Εικόνα ∆υναµική Εικόνα (Ετήσιοι ρυθµοί µεταβολής) 

  2003    2005 2000-2003 2003-2005

  ΕΕ15 Ελλάδα Θέση ΕΕ15 Ελλάδα Θέση ΕΕ15 Ελλάδα Θέση ΕΕ15 Ελλάδα Θέση 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΕΕ25=100)          109 80,9 14 108,3 82 14 -0,30 3,53 1 -0,32 0,68 5
Παραγωγικότητα της εργασίας 
(ΕΕ25=100) 106,6 100,4        11 106 98,4 12 -0,28 3,56 1 -0,28 -1,00 12

Ποσοστό απασχόλησης         64,3 58,7 14 65,2 60,1 14 0,47 1,28 3 0,70 1,19 5
Ποσοστό απασχόλησης 
ηλικιωµένων 41,7 41,3        8 44,1 41,6 10 3,33 1,93 12 2,84 0,36 13

Ποσοστό ολοκλήρωσης 
εκπαίδευσης (20-24) 73,9 81,7        5 74,6 84,1 4 0,09 1,04 4 0,47 1,46 2

Επενδύσεις στην έρευνα* (%ΑΕΠ)      1,95 0,61 15 1,92 0,57 14 0,69 -2,32## 13## -1,54 -6,56 14 

Συγκριτικά επίπεδα τιµών 
(ΕΕ25=100) 104 84,5        1 103,7 87,8 2 0,00 0,20 5 -0,14 1,93 14

Επιχειρηµατικές επενδύσεις 
(%ΑΕΠ) 16,8 21,2        2 17,4 20,2 3 -2,63 3,54 1 1,77 -2,39 14

Κίνδυνος φτώχειας*         15 21 12** 17 20 10** 0,00 1,64 6** 13,33 -4,76 2

Μακροχρόνια ανεργία         3,3 5,3 15 3,3 5,1 15 -0,99 -5,09 6 0,00 -1,90 6
∆ιασπορά περιφερειακών 
ποσοστών απασχόλησης*, *** 11,9 3,2        3 11,1 4,1 4 -3,88 -5,1 1 -6,72 28,13 12

Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα* 
(1990=100) 

98,8 
(Στόχος 

=92) 

123,6 
(Στόχος 
=125) 

13 99,1 123,9      13 0,68 1,39 10 0,30 0,24 8

Ενεργειακή ένταση* 
(έτος βάσης 1995=100) 

189,4
8 247,77        14 187,4

8 240,41 14 -0,18 -2,05 4 -1,06 -2,97 3

* Τελευταίο διαθέσιµο έτος το 2004. 
** Αναφέρεται σε 13 χώρες. 
*** Στοιχεία διαθέσιµα για 12 χώρες. 
# Αναφέρεται στα έτη 1997-2003. 
## Αναφέρεται στα έτη 1999-2003. 
Πηγή: Eurostat (2006) Structural Indicators 
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5 Οι µεγάλες προτεραιότητες  
 
Το πρόβληµα της αναπτυξιακής εµπλοκής που διαπιστώνεται σήµερα φέρνει στο φως 
διαρθρωτικές αδυναµίες που σε µεγάλο βαθµό ευθύνονται για την αναποτελεσµατικότητα 
πολιτικής και πρωτοβουλιών. Οι αδυναµίες αυτές εστιάζονται στο χώρο της ανάπτυξης 
γνώσης και ανθρώπινου κεφαλαίου, στην έλλειψη καινοτοµικότητας του παραγωγικού 
συστήµατος και στην αδυναµία εφαρµογής µιας σταθερής και αποτελεσµατικής οικονοµικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι αδυναµίες πρέπει λοιπόν να αποτελέσουν τις 
προτεραιότητες µια ενιαίας εθνικής στρατηγικής µεταρρυθµίσεων. Ταυτόχρονα, η προώθηση 
του στόχου της ανταγωνιστικότητας δεν πρέπει να αφήνει ακάλυπτους τους τοµείς της 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας. Με βάση αυτές τις αρχές και αναγκαιότητες το 
«νέο Ελληνικό αναπτυξιακό µοντέλο» θα πρέπει να υποστηριχθεί από µεταρρυθµίσεις σε 
πέντε σηµαντικούς για την οικονοµία τοµείς: 
 

1. Την εκπαίδευση 
2. Την επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία  
3. Τις δεξιότητες, την κατάρτιση και την απασχόληση 
4. Το κοινωνικό κράτος 
5. Το περιβάλλον 

 
Οι αναγκαίες παρεµβάσεις και µεταβολές που πρέπει να υλοποιηθούν σε αυτούς τους τοµείς 
αποτελούν το αντικείµενο ανάλυσης αυτού του κεφαλαίου. 
 
 
5.1 Ποιοτική εκπαίδευση για όλους – η εκπαίδευση αναπτυξιακός πόρος 
 
Πρώτος µεγάλος στόχος και προτεραιότητα για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο είναι η ποιοτική 
εκπαίδευση για όλους. Οι χώρες που παρουσιάζουν σταθερά υψηλή ανταγωνιστικότητα 
(Σουηδία, ∆ανία) αλλά και αυτές που πέτυχαν σηµαντική αναβάθµιση την τελευταία δεκαετία 
(Ιρλανδία, Φινλανδία) στήριξαν σε σηµαντικό βαθµό το αναπτυξιακό τους µοντέλο σε 
επενδύσεις στην εκπαίδευση ποσοτικά και ποιοτικά. Οι µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση 
αποτελούν επένδυση µε µακροχρόνιο ορίζοντα απόδοσης. 
 
Παρά τις θετικές παρεµβάσεις και εξελίξεις στο τοµέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα το 
εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλες του τις βαθµίδες εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από 
δύσκαµπτες δοµές που σε µεγάλο βαθµό δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες µιας σύγχρονης 
κοινωνίας. Η µέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική είχε σηµαντική συµβολή στην εκπλήρωση 
ευρύτερων κοινωνικών στόχων και στην άµβλυνση κοινωνικών προβληµάτων µε τη 
µαζικοποίηση της συµµετοχής στο εκπαιδευτικό σύστηµα και τη διεύρυνση των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα.  
 
∆εν κατάφερε όµως να εξασφαλίσει την ποιότητα στη διάρθρωση του περιεχοµένου 
σπουδών, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και επαγγελµατικών συµπεριφορών. Τα συλλογικά 
όργανα µαθητών, φοιτητών και διδασκόντων βρίσκονται συχνά σε ένταση µε την εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική σε ένα κύκλο διεκδικήσεων και επιβολής, που τελικά οδηγούν σε 
συστηµατική υποβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 
 
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της µεταρρύθµισης της εκπαίδευσης στην Ελλάδα θα πρέπει 
να είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες ενός ταχύτατα µεταβαλλόµενου εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντος.  Ένα 
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σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να παρέχει µόρφωση υψηλής στάθµης, να 
αφοµοιώνει έγκαιρα την παγκόσµια παραγόµενη γνώση συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
παραγωγή της, να συνδέεται δυναµικά µε την απασχόληση και τις µεταβολές της στο µέλλον, 
, να παρέχει πολλαπλές επιλογές, και να εγγυάται ευκαιρίες για όλους. Να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των νέων ανθρώπων, να συµβαδίζει µε τις ποιοτικές απαιτήσεις µιας ώριµης 
δηµοκρατίας, και να στηρίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των τοπικών κοινωνιών.  
 
5.1.1 Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
 
Η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη 
ολοκληρωµένων και ενεργών πολιτών, εµφυσώντας τους ανθρωπιστικές αξίες και 
δηµοκρατικό ήθος, και παρέχοντας παράλληλα αυτοτελείς γενικές και τεχνικές γνώσεις. Η 
ποιότητα της σχολικής εκπαίδευσης κρίνεται από τη δυνατότητά της να θέτει τις βάσεις, 
προετοιµάζοντας συνειδητοποιηµένους και υπεύθυνους για την κοινωνία πολίτες  και 
επαγγελµατικά δηµιουργικούς ανθρώπους.  
 
Αυτές οι γενικές αρχές µεταφράζονται σε µία σειρά από συγκεκριµένους στόχους:  
 
• Τερµατισµός του γραµµατικού, λειτουργικού και ψηφιακού αναλφαβητισµού µε την 

παροχή 12χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στο τέλος της οποίας όλοι οι µαθητές θα 
κατέχουν βασική µόρφωση υψηλού επιπέδου και πλήρη γνώση µιας ξένης γλώσσας και 
χρήσης υπολογιστών. Η επίτευξη του στόχου θα αποτελέσει µεταξύ άλλων µια σοβαρή 
συµβολή στην ανακούφιση των οικογενειών που πληρώνουν υπέρογκα ποσά για τη 
φροντιστηριακή εκµάθηση γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 
• Επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου µε προαιρετικές πρόσθετες δωρεάν 

δραστηριότητες για την παροχή όλων των αναγκαίων γνώσεων στο σχολείο, αλλά και 
της µελέτης των µαθηµάτων για την επόµενη µέρα. Η επέκταση αυτή του σχολικού 
ωραρίου όχι µόνο θα επιτρέψει την καλύτερη προετοιµασία των µαθητών, αλλά και θα 
ανακουφίσει µεγάλο αριθµό οικογενειών από το κόστος εξωσχολικών και 
φροντηστιριακών δραστηριοτήτων καθώς και από την αδυναµία των εργαζόµενων 
γονέων να βρίσκονται στο σπίτι την ώρα επιστροφής του παιδιού από το σχολείο.  

 
• Αυτονόµηση του λυκείου από τις πανεπιστηµιακές σπουδές. Το λύκειο θα πρέπει να 

πάψει να θεωρείται προθάλαµος του πανεπιστηµίου. Θα πρέπει να εξασφαλίζει 
αυτοτελώς στους µαθητές απαραίτητες γνώσεις, χρήσιµες δεξιότητες, και κριτική και 
αναλυτική ικανότητα. 

 
• Αξιοποίηση, συντήρηση και αναβάθµιση των ηλεκτρονικών υποδοµών που 

δηµιουργήθηκαν στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια. Ενσωµάτωση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορικής, των 
σύγχρονων επικοινωνιών και ειδικότερα του ∆ιαδικτύου, οι οποίες πρέπει να αποτελούν 
πλέον αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 
• Σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε την 

προοπτική της απασχόλησης, παρέχοντας πολλές επιλογές και ευκαιρίες για όλους και 
ανταπόκριση στις ανάγκες των νέων, των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Η 
προσαρµογή αυτή είναι αναγκαία και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευσητόσο όσον αφορά τις 
µεθόδους εκπαίδευσης όσο και τη διδασκόµενη ύλη. 
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• Ανάπτυξη µέσα στο σχολικό σύστηµα, ήδη από την πρωτοβάθµια, των συµπεριφορών και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της κοινωνίας της γνώσης: πρωτοβουλία, 
δηµιουργικότητα, επικοινωνία, οικονοµική δραστηριότητα, συνεργασία. 

 
• Oυσιαστική επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η χώρα δεν µπορεί να περιµένει 2-3 

γενιές εκπαιδευτικών να αντικαταστήσουν τους ενεργούς εκπαιδευτικούς, για να 
αλλάξουν οι µέθοδοι. 

 
• Η σχολική εκπαίδευση δεν είναι αξιακά ουδέτερη. Αντίθετα, πρέπει να εµφυσά στους 

νέους ανθρώπους τις δηµοκρατικές αξίες της ανεκτικότητας, του σεβασµού στον 
συµπολίτη και της κοινωνικής αλληλεγγύης, και να εµπνέει έναν σύγχρονο εθνικό και 
ευρωπαϊκό πατριωτισµό. 

 
• Πρέπει παράλληλα η σχολική εκπαίδευση να παράγει πολίτες έτοιµους και ώριµους για 

τη σύγχρονη κοινωνική συµβίωση. Για παράδειγµα, η σχολική εκπαίδευση πρέπει µεταξύ 
των άλλων να µεταδίδει ουσιαστικά στοιχεία περιβαλλοντικής συνείδησης, ορθής 
οδικής συµπεριφοράς, σεξουαλικής αγωγής, βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών.  

 
Ποσοτικά η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος µεταφράζεται σε παρεµβάσεις µε 
στόχο τον εκµηδενισµό των ποσοστών των πρόωρα εξερχόµενων από το σχολείο, την 
επέκταση του θεσµού των ολοήµερων σχολείων, τη συνεχή αναβάθµιση και τη διεύρυνση του 
χρόνου και της έκτασης αξιοποίησης των εργαστηρίων πληροφορικής. Θα πρέπει να 
προωθηθεί η εγκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων στο ∆ιαδίκτυο σε όλα τα σχολεία της 
χώρας, µε την ανάλογη εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη, τη βελτίωση σε όλους τους 
δείκτες και στην κατάταξη της χώρας στις διεθνείς συγκρίσεις Pisa του ΟΟΣΑ, αλλά και την 
ίδρυση νέων και υποστήριξη των υπαρχόντων σχολείων (δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων) 
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες στις 13 περιφέρειες της χώρας.  
 
Η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος απαιτεί σηµαντικές τοµές στο επίπεδο της 
διοίκησης και οργάνωσης των εκπαιδευτικών µονάδων. Σηµαντικό στοιχείο είναι η 
αποκέντρωση των διοικητικών δοµών και η συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στις 
διοικητικές και εκπαιδευτικές λειτουργίες. Ο δηµόσιος έλεγχος είναι αναγκαίος για τη 
διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος και την εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων της 
παιδείας, όµως τα σχολεία σε όλες τις βαθµίδες πρέπει να απελευθερωθούν από τις 
δύσκαµπτες, γραφειοκρατικές, συγκεντρωτικές δοµές. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των τοπικών κοινωνιών και παραγωγικών δυνάµεων είναι κρίσιµος, εφόσον θα πρέπει να 
αναλάβει έναν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση και τον έλεγχο της τοπικής λειτουργίας. 
 
Στόχος η δηµιουργία ενός σχολείου ανοικτού, δηµιουργικού, αποκεντρωµένου και 
συµµετοχικού, που συµβάλλει το ίδιο στην διαµόρφωσή ορισµένων πτυχών του 
προγράµµατος σπουδών του, έχει λόγο στην επιλογή του προσωπικού και του εκπαιδευτικού 
υλικού, συνδιοικείται από αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολίτες, και αξιολογείται 
για το έργο του.  
 
Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να καλύπτει όχι µόνο τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
µαθητών αλλά και τις τοπικές ανάγκες για δια βίου µάθηση, άθληση, επιµόρφωση και 
πολιτισµό της τοπικής κοινωνίας. Ένα σχολείο ανοικτό πρωί και απόγευµα, όχι µόνο για τη 
φοίτηση των µαθητών αλλά για τη δηµιουργική αξιοποίηση και του ελεύθερου χρόνου τους. 
Με γραµµατική και ψηφιακή βιβλιοθήκη και πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, µε αθλητικές και 
πολιτιστικές υποδοµές για χρήση από όλους τους πολίτες. Με αξιοποίηση- σε συνεργασία µε 
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τους δήµους- του σχολικού δικτύου και των εργαστηρίων πληροφορικής σε κάθε σχολείο για 
ένα µαζικό πρόγραµµα εξοικείωσης των πολιτών µε το ∆ιαδίκτυο, ιδίως των κατηγοριών 
εκείνων που δυσκολεύονται. 
 
5.1.2 Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
 
Η ισότιµη συµµετοχή της χώρας και των πολιτών της στην παγκόσµια οικονοµία της γνώσης 
επιβάλλει την ύπαρξη ενός ισχυρού, ποιοτικά και ποσοτικά, συστήµατος τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Στους κόλπους της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναπτύσσεται το ανθρώπινο 
δυναµικό, που θα στηρίξει µε τις γνώσεις, τις δεξιότητές του και τις συµπεριφορές του την 
πρόοδο της κοινωνίας και της οικονοµίας σε όλα τα επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα η ακαδηµαϊκή 
έρευνα συµβάλλει καθοριστικά στην παραγωγή νέας γνώσης και στη διαµόρφωση 
εργασιακών νοοτροπιών πάνω στις οποίες µπορεί να στηριχθεί µεγάλο µέρος της 
καινοτοµικής προσπάθειας του παραγωγικού συστήµατος.  

Το ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο αποτελεί τον βασικό θεσµό δηµιουργίας, απορρόφησης και 
διάδοσης της γνώσης στην ελληνική κοινωνία Ευρύτερα, µπορεί να συµβάλλει- µέσα από 
διάφορες σκοπιές, προσεγγίσεις και οπτικές-  στη δυνατότητα µιας κοινωνίας να κατανοήσει 
τον εαυτό της, την πορεία της και τον σύγχρονο κόσµο (φυσικό, κοινωνικό, ανθρώπινο). Αν 
και άλλοι σύγχρονοι θεσµοί (τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, Think Tanks, ινστιτούτα 
βιοµηχανικής έρευνας κ.α) συµβάλλουν στην κατανόηση της κοινωνίας και του κόσµου, το 
δηµόσιο Πανεπιστήµιο µπορεί να ισχυριστεί ότι κατέχει µια ιδιαίτερη θέση ως δηµιουργός 
κατανόησης και γνώσης λόγω της αυτονοµίας και της ανεξαρτησίας του. Μπορεί, επίσης, 
το πανεπιστήµιο να εµπνεύσει και να βοηθήσει τους φοιτητές τους σε ατοµικό επίπεδο να 
διαµορφώσουν µια µακροχρόνια υψηλού επιπέδου γνωστική ικανότητα (ικανότητα 
εκµάθησης) καθώς και να τους καλλιεργήσει τη δηµιουργικότητα και µια ανοικτή, κριτική 
θεώρηση  των πραγµάτων.  
 

Το ελληνικό δηµόσιο Πανεπιστήµιο βρίσκεται σήµερα µπροστά σε ένα κρίσιµο για την 
πορεία του σταυροδρόµι καθώς παρά την ανοδική πορεία που έχει διαγράψει, εµφανίζει µια 
τάση εξάντλησης της ενδογενούς δυναµικής του. Ειδικότερα, παρουσιάζει µιαν ιδιαίτερα 
άνιση ανάπτυξη, εµφανίζει ορισµένες επικίνδυνες (µε βάση τα διεθνή πρότυπα) υστερήσεις, 
ενώ η οπτική της κοινωνίας δεν είναι ουσιαστικά παρούσα στη διαµόρφωση των επιλογών 
του ή συρρικνώνεται σε µια πολύ στενή αντίληψη για την τοπική ανάπτυξη, όπου το 
πανεπιστήµιο γίνεται αντιληπτό από την τοπική κοινωνία ως δηµιουργός εισοδήµατος για την 
παροχή υπηρεσιών σίτισης και στέγασης των φοιτητών του. Η εξέλιξή του τέλος, κινδυνεύει 
άµεσα από την υποχρηµατοδότησή του, η οποία σε συνδυασµό µε τη διατήρηση του status 
quo οδηγεί σε µια θεσµική και ευρύτερη δοµική δυσκινησία, προκαλώντας τελικά 
σηµαντικές δυσκολίες στην αναγκαία και διαρκή ανανέωσή του.  
 
Στην παρούσα συγκυρία, η κατάσταση επιβαρύνεται από τις δύο µεγάλες και απαιτητικές 
προκλήσεις, που καλείται να αντιµετωπίσει το ελληνικό Πανεπιστήµιο. Η πρώτη πρόκληση 
είναι κοινή µε αυτήν που αντιµετωπίζει τα τελευταία 15 περίπου χρόνια το ευρωπαϊκό 
πανεπιστήµιο ως θεσµός. Με άλλα λόγια, σε συνθήκες δηµοσιονοµικών περιορισµών, το 
ευρωπαϊκό δηµόσιο πανεπιστήµιο καλείται να εκπληρώσει µια διττή- εν πολλοίς αντιφατική- 
αποστολή:  

α) να αποτελεί ένα θεσµό µαζικής ανώτατης εκπαίδευσης («το Λύκειο του 21ου αιώνα») 
που να είναι προσβάσιµο σε πλατειά κοινωνικά στρώµατα, ανοίγοντας δρόµους προς την 
ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης. 
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β) την ίδια ώρα, να είναι ένας θεσµός ερευνητικής αριστείας, ένας µηχανισµός που θα 
στηρίζει αποτελεσµατικά την ευρωπαϊκή οικονοµία και το συνδεδεµένο µε αυτήν ευρωπαϊκό 
κοινωνικό µοντέλο στον διεθνή ερευνητικό, τεχνολογικό και ευρύτερο σκληρό ανταγωνισµό. 
 

Η δεύτερη πρόκληση συνδέεται µε τον ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει το ελληνικό 
δηµόσιο Πανεπιστήµιο, στο πλαίσιο µιας νέας οικονοµικής και αναπτυξιακής στρατηγικής 
της χώρας για την επόµενη δεκαετία. Η ενεργοποίηση µιας αναπτυξιακής τροχιάς που θα 
στηρίζεται σε µορφωµένους, καταρτισµένους και κριτικά ενηµερωµένους πολίτες, στην 
αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτοµίας, στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα (που θα 
βασίζεται στη γνώση), στη λειτουργία ενός αποτελεσµατικού και ευφυούς κράτους, στη 
διαµόρφωση µιας πολυπολιτισµικής, ανοιχτής και ανεκτικής κοινωνίας, είναι απολύτως 
αναγκαία. Κι επειδή στην καρδιά αυτού του αναπτυξιακού υποδείγµατος είναι η επένδυση 
στη γνώση και στον άνθρωπο, δεν µπορεί παρά η πρόκληση αυτή να αφορά ευθέως το 
αναβαθµισµένο δηµόσιο Πανεπιστήµιο. 

 
Ένα Πανεπιστήµιο που εξασφαλίζει επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων του, πολλαπλές 
επιλογές εντός του ακαδηµαϊκού χώρου και κινητικότητα στις σπουδές και την έρευνα. Με 
προσανατολισµό στην καινοτοµία, το συνεργατικό πνεύµα, την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσµατικότητα. Ένα Πανεπιστήµιο µε πρόσβαση στη διεθνή γνώση και εκτεταµένη 
χρήση του ∆ιαδικτύου, χωρίς τον περιορισµό του ενός και αποκλειστικού συγγράµµατος. 
Βασιζόµενο σε ένα µοντέλο εκπαίδευσης που δεν θα περιορίζεται στην από καθέδρας 
διδασκαλία, αλλά θα δίνει έµφαση στην εκµάθηση των µεθόδων απόκτησης και κριτικής 
αξιολόγησης του συσσωρευµένου πλούτου γνώσεων µέσα από τη συνεργασία, το διάλογο και 
τη χρήση νέων τεχνολογιών.  
 
Η Ελλάδα χρειάζεται δηµόσια αλλά και µη κρατικά Πανεπιστήµια - των οποίων η 
ίδρυση θα πρέπει να διέπεται από αυστηρές προδιαγραφές και να υπόκειται σε διαδικασία 
ουσιαστικής αξιολόγησης και δεν θα είναι απλή µετονοµασία των κολεγίων ελευθέρων 
σπουδών σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα -  και ΤΕΙ µε κύρος, αυτοτέλεια και αυτονοµία, στη 
διοίκηση, την κατανοµή και χρήση των πόρων τους, τις εκπαιδευτικές τους µεθόδους, αλλά 
υπόλογα και µε κοινωνικό έλεγχο στην εκπαιδευτική και ερευνητική τους 
αποτελεσµατικότητα. Ανταγωνιστικά στο εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, που 
υπόκεινται σε σοβαρή και αξιόπιστη αξιολόγηση του έργου τους και των συντελεστών τους 
ως προς την αναζήτηση και παραγωγή νέας γνώσης, ως προς τη διάδοση της γνώσης και ως 
προς τη διοίκηση και διαχείρισή τους.  
 
Ο εκπαιδευτικός και αναπτυξιακός ρόλος του πανεπιστηµίου και της µετά-δευτεροβάθµιας 
παιδείας στο σύνολό της θα πρέπει να πάψουν να θεωρούνται αλληλοσυγκρουόµενες έννοιες. 
Η σύνδεση του πανεπιστηµίου µε τις ανάγκες της κοινωνίας πρέπει να γίνει πράξη, µε την 
ενίσχυση της σχέσης των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων µε την αυτοδιοίκηση και το 
χώρο της παραγωγής. Αυτό δεν σηµαίνει την αποδυνάµωση του επιστηµονικού και 
εκπαιδευτικού ρόλου της βασικής έρευνας. Η ενίσχυση της χρηµατοδότησης της βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας από τις προπτυχιακές κιόλας σπουδές αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για να αναπτυχθεί η δηµιουργική σκέψη, να αναβαθµιστούν ποιοτικά οι πανεπιστηµιακές 
σπουδές και να απαγκιστρωθούν από τις πρακτικές στείρας αποστήθισης των 
πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων.  
 
Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ιδρυµάτων τόσο για την εκπλήρωση των αναγκών των 
τοπικών κοινωνιών όσο και για την εξοικείωση του ανθρώπινου δυναµικού µε τα 

 40



τεκταινόµενα στην παγκόσµια επιστηµονική και οικονοµική κοινότητα αποτελεί έναν ακόµη 
βασικό στόχο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την αύξηση 
της κινητικότητας των σπουδαστών και διδασκόντων, αλλά και την προσέλκυση 
επιστηµόνων από το εξωτερικό (ιδιαίτερα των ελλήνων) µέσα από προγράµµατα διεθνούς 
συνεργασίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. 
 
Ποσοτικοί στόχοι των µεταρρυθµίσεων µπορεί να είναι: 
 
• η ισορροπία του αριθµού των εισακτέων µε τις ανάγκες της κοινωνίας και η µείωση 

της (αναγκαστικής) εξαγωγής σπουδαστών, η αύξηση του αριθµού και της ποικιλίας των 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων, και η µείωση της ανεργίας των νέων και ιδιαίτερα των 
πτυχιούχων. 

 
• Η αύξηση και ο εξορθολογισµός της χρηµατοδότησης της πανεπιστηµιακής έρευνας 

ώστε να βρίσκεται στην αιχµή των παγκόσµιων εξελίξεων και να συµµετέχει στις 
προχωρηµένες ευρωπαϊκές προσπάθειες αιχµής τροφοδοτώντας ταυτόχρονα την 
εκπαιδευτική διαδικασία, τη βασική και εφαρµοσµένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών 
προς τον παραγωγικό τοµέα µε µεσοπρόθεσµα χρήσιµες γνώσεις. 

 
Η εκ βάθρων µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλες τις βαθµίδες και η 
λειτουργία του νέου µοντέλου εκπαίδευσης που προτείνεται απαιτεί την άµεση αύξηση, έως 
και διπλασιασµό, των δαπανών για την παιδεία σε όλες τις βαθµίδες, µε τη συγκεκριµένη 
αποτύπωση της προτεραιότητας της εκπαίδευσης στον κρατικό προϋπολογισµό αλλά και µε 
το 40% του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (∆’ ΚΠΣ) αφιερωµένο 
στους ανθρώπινους πόρους.  
 
Αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί µε σταθερές και µακροχρόνιες απαιτήσεις ποιότητας που 
θα εµπεδωθούν σταδιακά σε όλους τους συµµετέχοντες και θα ενσωµατωθούν στους νέους 
θεσµούς. Η επόµενη δεκαετία θα πρέπει να εξασφαλίσει πόρους αλλά και να εµπεδώσει σε 
όλα τα επίπεδα τη σύνδεση του περιεχοµένου σπουδών µε τις ανάγκες της κοινωνίας, την 
προώθηση της δηµιουργικότητας και την επιβράβευση των αρίστων (θεσµών, οργανισµών, 
διδασκόντων και µαθητών), την αξιολόγηση και την κοινωνική λογοδοσία. 
 
Επιγραµµατικά µέτρα για την υλοποίηση των τοµών που χρειάζονται µπορεί να είναι: 
 
1. Η δηµόσια αξιολόγηση και ο κοινωνικός έλεγχος των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και 

επιµέρους τµηµάτων, µέσα από τη λειτουργία ενός δίκαιου και διαφανούς δηµόσιου 
συστήµατος αξιολόγησης του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα παίρνει 
υπόψη του και τη χρηµατοδότηση, τις προϋπάρχουσες υποδοµές και τη σχέση 
διδασκόντων-διδασκοµένων. 

 
2. Χρήση µηχανισµών «δηµόσιας αγοράς» για τη βελτίωση της απόδοσης των 

εκπαιδευτικών δοµών και λειτουργία άριστων και πρότυπων µονάδων.  
 
3. Θέσπιση σύνθετων κριτηρίων χρηµατοδότησης (επιβράβευση καλών πρακτικών, 

ενθάρρυνση νέων πανεπιστηµίων ή τµηµάτων που ξεκινάνε από χαµηλότερη βάση, 
ανάπτυξη γνωστικών αντικειµένων που έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό και αναπτυξιακό 
ενδιαφέρον, περιφερειακό κριτήριο, καινοτοµία, κ.α.) 

 

 41



4. Αυτονοµία των Πανεπιστηµίων µέσα από τον απεγκλωβισµό της πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης από τον ασφυκτικό και γραφειοκρατικό κρατικό εναγκαλισµό, χωρίς την 
άρση των µηχανισµών δηµοσίου ελέγχου για τη διασφάλιση του κοινωνικού 
συµφέροντος και την προστασία όλων των πολιτών από φαινόµενα αποκλεισµού και 
διακριτικής συµπεριφοράς.  

 
5. ∆ιασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσω ενός 

αξιόπιστου συστήµατος κοινωνικής λογοδοσίας (π.χ. τη δηµιουργία ενός «διοικητικού 
συµβουλίου» στα ΑΕΙ µε συµµετοχή και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων). 

 
6. Ειδικές ρυθµίσεις για τους φοιτητές που εργάζονται ή ανατρέφουν παιδιά, και 

παράλληλη θέσπιση κατ’ εξαίρεση δυνατότητας διακοπής σπουδών ή µερικής φοίτησης. 
Το µέτρο πρέπει να συνοδεύεται από χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για τους 
φοιτητές που δεν έχουν οικονοµικές δυνατότητες. Παράλληλα µέτρα για τον περιορισµό 
των φοιτητών που επιµηκύνουν αδικαιολόγητα τις σπουδές τους. 

 
7. Ενθάρρυνση και ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και των µελών ∆ΕΠ. 
 
8. Συµµετοχή του παραγωγικού µηχανισµού στην εκπαίδευση (δωρεές, χρηµατοδότηση 

εδρών) 
 
9. Εκσυγχρονισµός των πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων. Αναδιοργάνωση και 

εµπλουτισµός των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών, ενθάρρυνση του πλουραλισµού των 
διδασκόµενων συγγραµµάτων, σύνδεση των διδασκόµενων µαθηµάτων µε το διαδίκτυο. 

 
10. Συµµετοχή των Πανεπιστηµίων στη δια βίου εκπαίδευση.  
 
11. ∆ιαδικτυακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ουσιαστική αξιοποίηση 

των υποδοµών της τελευταίας δεκαετίας που παρέχουν υπερυψηλής ταχύτητας 
διαδικτυακές υπηρεσίες απαιτεί: α) την  τεχνική υποστήριξη των διδασκόντων, β) 
περαιτέρω ανάπτυξη των εργαστηρίων πληροφορικής, ώστε να χρησιµοποιηθούν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία γ) την περαιτέρω ανάπτυξη στους πανεπιστηµιακούς χώρους 
σηµείων ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο (π.χ. µε τη δηµιουργία περιοχών ασύρµατης 
πρόσβασης) δ) διασφάλιση φθηνής ευρυζωνικής πρόσβασης στο σπίτι για φοιτητές, 
ερευνητές, καθηγητές µε την αξιοποίηση των υποδοµών του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας 
και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) ε) αξιοποίηση του ελεύθερου λογισµικού και του λογισµικού 
ανοιχτού κώδικα, στ) την ανάπτυξη δικτύων υπέρ-υψηλών ταχυτήτων και τεχνολογιών 
πλέγµατος (grids) που αποτελούν τις ηλεκτρονικές υποδοµές του µέλλοντος. 

 
12. Ενίσχυση των διοικητικών δοµών του Πανεπιστηµίου µε σύγχρονες µεθόδους 

διοίκησης π.χ. εισαγωγή επαγγελµατία οικονοµικού διαχειριστή στα Πανεπιστήµια, υπό 
την εποπτεία του Πρυτανικού Συµβουλίου και υπό τον άµεσο έλεγχο της Συγκλήτου, για 
την καλύτερη δυνατή διαχείριση των πόρων του Πανεπιστηµίου και αποτελεσµατική 
προσέλκυση συµπληρωµατικών ιδιωτικών πόρων (χορηγίες).  

 
13. Νέο πλαίσιο για την ευέλικτη και αναπτυξιακή διαχείριση των Ειδικών Λογαριασµών 

Κονδυλίων Έρευνας, που όλο και περισσότερο αφοµοιώνονται από τη λογική του 
«δηµοσίου λογιστικού» ενώ δηµιουργήθηκαν και πέτυχαν µε στόχο να το παρακάµψουν  
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14. Εξασφάλιση ενός αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου και ανεξάρτητης αρχής για την 
πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από όποια µη 
κρατικά, µη κερδοσκοπικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ιδρυθούν στα πλαίσια της 
διαφαινόµενης απελευθέρωσης του θεσµικού καθεστώτος στην ΕΕ. 

 
15. Ενίσχυση της σύνδεσης των τοπικών κοινωνιών µε τα ΑΕΙ./ΤΕΙ µε τη θεσµοθέτηση 

υποτροφιών για τους φοιτητές που έχουν ανάγκη (π.χ. µέσω ποσοστού επί των εσόδων 
που οι ίδιοι οι φοιτητές φέρνουν στην πόλη), µε τη δηµιουργία µερίσµατος έρευνας για το 
τοπικό πανεπιστήµιο ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού 
επιπέδου, τη χρηµατοδότηση συνεδρίων που οργανώνονται από τα τοπικά πανεπιστήµια 
αλλά και µε τη µέριµνα για την πρώτη εγκατάσταση και τη συνολική διαβίωση των 
φοιτητών στην πόλη. 

 
 
5.2 Νέα επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία παντού 
 
∆εύτερος µεγάλος στόχος είναι οι µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας στην οικονοµία. Το µοντέλο επιχειρηµατικής 
ανάπτυξης που παρουσιάζει η Ελλάδα σήµερα είναι σε µεγάλο βαθµό παρωχηµένο, µε 
επιχειρήσεις χαµηλής παραγωγικότητας και χαµηλούς δείκτες καινοτοµικότητας. Είναι, 
κυρίως, το αποτέλεσµα της µετάβασης από το µοντέλο της οικονοµίας που βασιζόταν στην 
πρωτογενή παραγωγή και παραδοσιακούς τοµείς της µεταποίησης σε µια οικονοµία των 
υπηρεσιών χαµηλής και µέσης προστιθέµενης αξίας. Με λίγες εξαιρέσεις οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις, τόσο στη µεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες, αντιµετωπίζουν σηµαντικά 
προβλήµατα ανάπτυξης και έχουν ανεπαρκείς αντιστάσεις στο διεθνή ανταγωνισµό. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, η δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη 
διείσδυση του ελέγχου ποιότητας και της κατάρτισης του προσωπικού σε όλες τις 
επιχειρήσεις, τη δηµιουργία νέων δραστηριοτήτων και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού 
συστήµατος αποτελούν βασικό µέρος µιας στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την 
ανάπτυξη µιας οικονοµίας.  
 
Η επιχειρηµατικότητα για να έχει νόηµα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 
καινοτοµικότητα, την παραγωγή και την αφοµοίωση νέας γνώσης από επιχειρήσεις, τη 
δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µε βάση το ανθρώπινο δυναµικό καθώς και µε 
την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών στην παραγωγή και οργάνωση της 
επιχείρησης και της εργασίας. Η καινοτοµία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, ενώ η εισαγωγή ριζικών καινοτοµιών στην αγορά µπορεί 
να οδηγήσει στην ταχεία ανάπτυξή τους.  
 
5.2.1 Στροφή στην επιχειρηµατικότητα 
 
Η πολιτική για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας και ειδικότερα σε σχέση µε την καινοτοµία (νέα προϊόντα, νέες 
διεργασίες, νέες υπηρεσίες, νέες δραστηριότητες) και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών (οφέλη παραγωγικότητας, διεύρυνση του 
επιχειρηµατικού ορίζοντα και των αγορών) αποτελεί βασικό πυλώνα µιας σύγχρονης 
πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης µιας χώρας στον διεθνή καταµερισµό 
εργασίας. 
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Στην Ελλάδα το πρόβληµα αφορά κυρίως την ποιότητα της επιχειρηµατικότητας. Ειδικότερα: 
 
• καταγράφεται υψηλό ποσοστό επιχειρηµατικότητας ανάγκης, δηλαδή επιχειρηµατική 

δραστηριότητα που εκδηλώνεται, επειδή ο επιχειρηµατίας δεν έχει άλλη δυνατότητα 
βιοπορισµού.  

 
• Ταυτόχρονα, η επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα εµφανίζεται εξαιρετικά 

«ρηχή»- συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες- µε την έννοια ότι είναι σε πολύ µεγάλο 
βαθµό προσανατολισµένη σε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στον τελικό 
καταναλωτή, παρά σε άλλες επιχειρήσεις. ∆ηλαδή, έχουµε µικρή εµβάθυνση της 
αλυσίδας παραγωγής αξίας.  

 
• Οι ήδη λειτουργούσες µικροµεσαίες επιχειρήσεις εµφανίζουν µειωµένη εταιρική 

επιχειρηµατικότητα. Η εταιρική επιχειρηµατικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό των 
µεσαίων, µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, επιχειρήσεων. 

 
• Το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων 

προέρχεται από τη συσσωρευµένη αποταµίευση του ίδιου του επίδοξου επιχειρηµατία. 
Η πρόσθετη χρηµατοδότηση της «µικρής» επιχειρηµατικότητας κυριαρχείται από άτυπες 
µορφές (κυρίως το στενό οικογενειακό περιβάλλον).  

 
• Οι έλληνες χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλη αυτοπεποίθηση σχετικά µε τις 

επιχειρηµατικές τους ικανότητες και ταυτόχρονα- περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο 
λαό από τις χώρες που συµµετέχουν στην έρευνα- από το µεγάλο φόβο για την 
ενδεχόµενη αποτυχία του εγχειρήµατος τους. 

 
• Η ανάλυση του προφίλ της επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων στη χώρα µας 

δείχνει µια µεγαλύτερη- συγκριτικά µε την επιχειρηµατικότητα από ανάγκη- παρουσία 
των γυναικών, µια µείωση της ηλικιακής οµάδας ανάληψης της επιχειρηµατικής 
πρωτοβουλίας και µι αύξηση του µορφωτικού επιπέδου. 

 
 
5.2.2 Κατευθύνσεις πολιτικής 
 
Η εφαρµογή της πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα, µέχρι σήµερα, σε µεγάλο βαθµό έχει 
εξαντληθεί στην παροχή χρηµατικών κινήτρων που εν µέρει στόχευσαν στη διατήρηση 
υφιστάµενων παραγωγικών δραστηριοτήτων και στην επέκταση της αυταπασχόλησης ως 
µέσο για την καταπολέµηση της ανεργίας (ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων) και εν µέρει 
στη δηµιουργία ρευστότητας. Όµως µια στρατηγική για την επιχειρηµατικότητα σε συνθήκες 
«οικονοµίας της γνώσης» χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια από γενναιόδωρες 
άµεσες επιδοτήσεις, χρειάζεται ένα πλέγµα θεσµικών και οικονοµικών µέτρων, νέους 
κανόνες και πάνω από όλα τη σωστή εφαρµογή τους.  
 
Η νέα αντίληψη και πρόταση για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας πρέπει να δίνει έµφαση 
στη δηµιουργία των συνθηκών κερδοφορίας, εφόσον οι επιχειρηµατικές προσδοκίες είναι η 
σηµαντική κινητήρια δύναµη σε κάθε ιδιωτική επένδυση. Αυτό απαιτεί επιλεκτική 
αποµάκρυνση από τη λογική των επιδοτήσεων. Να δηµιουργηθεί το κατάλληλο θεσµικό, 
κανονιστικό, και φορολογικό περιβάλλον ώστε να απλοποιούνται οι διαδικασίες, να 
µειώνεται το γραφειοκρατικό βάρος, δηµιουργώντας παράλληλα και αξιόπιστες δοµές και 
µηχανισµούς στήριξης για τις επιχειρήσεις.  
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Ταυτόχρονα απαιτείται η διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας µε την εκπόνηση ενός 
ολοκληρωµένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού για τις χρήσεις γης καθώς και την 
κατάρτιση ειδικών χωροταξικών σχεδίων για επιµέρους κατηγορίες επενδύσεων. Στο 
παρελθόν σειρά µέτρων προς αυτή την κατεύθυνση δεν απέδωσε τα αναµενόµενα. Τίθεται 
και πάλι το θέµα της αποτελεσµατικότητας και της παρακολούθησης της υλοποίησης µιας 
πολιτικής. 
 
Οι επιχειρηµατικές δεξιότητες δεν είναι δεδοµένες – µπορούν να καλλιεργηθούν 
(εκπαίδευση, οικονοµικές και διοικητικές γνώσεις για όλους, για όλες τις βαθµίδες, για όλες 
τις ειδικότητες). Ο κεντρικός στόχος δεν πρέπει να είναι απλώς η αύξηση του επιπέδου 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, αλλά η βελτίωση της ποιότητάς της. Για το λόγο 
αυτό προτείνονται παρεµβάσεις σε τρία επίπεδα:  
 
• Αλλαγές στο επίπεδο των νοοτροπιών και της αντίληψης για την επιχειρηµατικότητα/ 

δηµιουργικότητα. Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί δηµιουργική δραστηριότητα). Για να 
γίνει αυτό είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί η εικόνα της συνεισφοράς των επιτυχηµένων 
επιχειρήσεων στην ευηµερία της χώρας (ρόλος των ΜΜΕ αλλά και της θέσπισης 
βραβείων και ρόλου των επιχειρηµατιών) τόσο στην κοινή γνώµη όσο και στον σχολικό 
πληθυσµό (διδάσκοντες και διδασκόµενους). Η έµφαση στην εφαρµογή των αρχών της 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα συµβάλλει στην 
βελτίωση της εικόνας µιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας. 

 
• Ουσιαστική ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία- ανεξαρτήτως βαθµίδων και 

γνωστικού αντικειµένου- βασικών στοιχείων οικονοµικής ανάλυσης, οργάνωσης και 
διοίκησης των επιχειρήσεων και καλλιέργειας της επιχειρηµατικότητας.  

 
• Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας νέων µε σηµαντικό τεχνικό και τεχνολογικό 

υπόβαθρο (επιχειρηµατικότητα βασισµένη στη γνώση). Ο συνδυασµός της 
επιχειρηµατικότητας µε την επιστηµονική και τεχνολογική γνώση και την καινοτοµία 
αποτελεί µια σηµαντική προοπτική απασχόλησης και µια αναγκαία αναπτυξιακή δύναµη 
για τη χώρα µας. Γενικότερα, η προετοιµασία φοιτητών για το ενδεχόµενο να 
ακολουθήσουν επιχειρηµατική διαδροµή έχει ιδιαίτερη σηµασία (γνωστική προετοιµασία, 
ενίσχυση της ικανότητας κατανόησης του περιβάλλοντος µελλοντικής δραστηριοποίησης 
τους, µη τεχνικές δεξιότητες). Αυτό σηµαίνει επίσης: 

 
1. Συνέχιση πολιτικών- µαζικών πρωτοβουλιών- για την αξιοποίηση των τεχνολογιών 

της πληροφορικής και του ∆ιαδικτύου. 
 
2. Ενίσχυση και λειτουργία των εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών µηχανισµών για την 

ενίσχυση νέων µικρών και πολύ µικρών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε 
δυνατότητες ανάπτυξης 

 
3. Ενίσχυση ειδικότερα της οµάδας γυναικών µε χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στην 

ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας υψηλών δυνατοτήτων (αξιοποίηση του 
δυναµικού στοιχείου και των φιλοδοξιών αυτών των οµάδων γυναικών), έναντι της 
απλής γενικευµένης ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, που πολλές φορές 
καταλήγει σε «απλό τρόπο πρόσβασης στις κρατικές ενισχύσεις». 
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Βέλτιστες πρακτικές: Προώθηση της λειτουργίας των Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture 

Capital) στη Βρεταννία  
 
Στη Βρεταννία από τα µέσα τις δεκαετίας του 1990 η προτεραιότητα στη βελτίωση της 
χρηµατοδότησης ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εκφράζεται µέσα από ένα συνεκτικό 
πλαίσιο θεσµών και κινήτρων το οποίο περιλαµβάνει συνοπτικά τα εξής: 
 
Σχήµατα φορολογικών κινήτρων για τη λειτουργία Venture Capital 
 
• Enterprise Investment Scheme (EIS): Προβλέπει ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήµατος και 

κεφαλαιακών κερδών, εκπτώσεις φόρου στην περίπτωση κεφαλαιακής απώλειας και αναβολή 
πληρωµής φόρων κερδών στην περίπτωση επανεπένδυσης. 

• Venture Capital Trust (VCT) scheme: Προβλέπει την έκπτωση φόρου (εισοδήµατος και 
κεφαλαιακών κερδών) για τους ιδιώτες που επενδύουν στα VCTs, αλλά και την απαλλαγή των 
VCTs από φορολόγηση κερδών που προκύπτουν από επενδύσεις σε επιχειρήσεις. 

• Corporate Venturing Scheme: Εφαρµόζεται για επενδύσεις σε µετοχές και περιλαµβάνει 
ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήµατος και κεφαλαιακών κερδών και εκπτώσεις φόρου στην 
περίπτωση κεφαλαιακής απώλειας. 

 
Κρατικά Venture Capital 
 
• The Enterprise Fund παρέχει δανειακές εγγυήσεις σε µικρές επιχειρήσεις αλλά και τρεις ακόµη 

τύπους οικονοµικής βοήθειας µέσα από τo UK High Technology Fund για την υποστήριξη 
σύστασης επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και Regional Venture Capital Funds µε στόχο τη 
δηµιουργία ενός δικτύου venture capital στις 9 περιφέρειες της χώρας. 

• The University Challenge Fund που στοχεύει στην ενίσχυση των κοινοπραξιών δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα µέσα από τη µεταφορά επιστήµης και τεχνολογίας από τα πανεπιστήµια στην 
αγορά, προβλέποντας την παροχή χρηµατοδότησης για τη σύσταση επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων µέσα από τα πανεπιστήµια. 

• The Community Development Venture Fund µέσα από το οποίο η Κυβέρνηση παρέχει 
επιχειρηµατικά κεφάλαια σε ΜΜΕ, επιλεκτικά σε υποβαθµισµένες περιοχές της Αγγλίας. 

• The Early Growth Fund το οποίο λειτουργεί µε σκοπό την ενθάρρυνση επενδύσεων υψηλού 
κινδύνου σε νέες επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις έχουν εµπορικό 
προσανατολισµό, και συνδέονται µε τοπική επιχειρηµατική υποδοµή. 

 
∆ίκτυα Business Angels 
 
Οι business angels κυριαρχούν στην αγορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων του Ηνωµένου Βασιλείου, 
ιδιαίτερα στους τεχνολογικούς κλάδους. Το 2001 λειτουργούσαν στο Ηνωµένο Βασίλειο περίπου 50 
δίκτυα, στα οποία συµµετείχαν περισσότεροι από 20.000 business angels, που επενδύουν σε ετήσια 
βάση από 500 εκατοµµύρια έως 1 δις. λίρες σε 3.000 έως 6.000 επιχειρήσεις παράλληλα µε άλλα 
ιδιωτικά κεφάλαια σε νέες επιχειρήσεις. Τα δίκτυα αυτά συστήνονται µε κρατική υποστήριξη και 
αποτελούνται από άτοµα (π.χ. επιχειρηµατίες, υψηλά στελέχη επιχειρήσεων κ.λπ.) που επενδύουν σε 
µικρές επιχειρήσεις, κυρίως στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους και συχνά συµµετέχουν στην 
επιχείρηση παρέχοντας επενδυτικές συµβουλές. Το 1999, η κυβέρνηση σύστησε την εταιρία National 
Business Angels Network Limited, επιχορηγούµενη κυρίως από µεγάλους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς µε κύριο στόχο τη διαµεσολάβηση µεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων που αναζητούν 
κεφάλαια. 
 
Πηγή: Baygan, G. (2003) “Venture Capital Policy Review: United Kingdom” STI Working Paper 
2003/1, OECD. 
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Η σηµερινή έµφαση στις απευθείας ενισχύσεις µέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών πρέπει 
σταδιακά να δώσει τη θέση της σε µία στρατηγική µε δύο άξονες: Για τις νέες επιχειρήσεις 
ένα πλαίσιο µε µεγαλύτερο ρόλο για σύγχρονα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία ενθάρρυνσης 
δηµιουργίας δυναµικών επιχειρήσεων σε αναδυόµενους τοµείς (όπως τις θερµοκοιτίδες, τους 
business angels, και τα κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών) για να ωθήσουν την τοπική 
ανάπτυξη σε όλη τη χώρα. Και για τις εν ενεργεία επιχειρήσεις τη στροφή σε ένα 
φορολογικό σύστηµα που θα επιβραβεύει την πραγµατοποίηση επενδύσεων και τη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης καθώς και στα χρηµατοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού 
συστήµατος. Είναι απαραίτητο το φορολογικό σύστηµα να έχει συνέχεια και συνέπεια. 
 
Η αναβάθµιση της ποιότητας και της θέσης των προϊόντων και υπηρεσιών, στη διεθνή αγορά, 
µε την ενσωµάτωση νέας γνώσης και καινοτοµικών στοιχείων πρέπει να αποτελέσει τον 
άµεσο αλλά και µακροπρόθεσµο στόχο της πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα. Η επίτευξη 
του στόχου αυτού δεν µπορεί παρά να είναι το αποτέλεσµα ενός µίγµατος µεταβολών σε 
µάκρο- και σε µίκρο-επίπεδο. 
 
Σε µάκρο επίπεδο, µια στρατηγική για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα θα πρέπει να 
αποσκοπεί κυρίως στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, στη µείωση της 
αβεβαιότητας και στην ουσιαστική διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους να 
εισάγουν καινοτόµα προϊόντα ή υπηρεσίες στην αγορά και να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες 
καθώς και στην εµφάνιση νέας γενιάς επιχειρηµατιών µε υψηλά µορφωτικά προσόντα. Η 
επιχειρηµατικότητα των κατόχων µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και των ερευνητών είναι 
κρίσιµη για την προώθηση της οικονοµίας της γνώσης. Παράλληλα, είναι αναγκαία η 
αποκατάσταση του κλίµατος αισιοδοξίας στον επιχειρηµατικό τοµέα που έχει σε µεγάλο 
βαθµό πληγεί από τις πρόσφατες οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις. 
 
Σε µίκρο- επίπεδο είναι αναγκαία κατ’ αρχήν η σε βάθος αλλαγή νοοτροπίας τόσο του 
πολιτικού όσο και του επιχειρηµατικού τοµέα µακριά από την προσφυγή στην παροχή 
άµεσων οικονοµικών ενισχύσεων και προς µέτρα πολιτικής που θα προωθούν άµεσα την 
διαρθρωτική µεταβολή. Αυτό δεν σηµαίνει την εξ’ ολοκλήρου κατάργηση των οικονοµικών 
κινήτρων, αλλά τη βελτίωση του τρόπου υλοποίησης των σχετικών µέτρων δίνοντας 
περισσότερη έµφαση στο σχεδιασµό και στα αναµενόµενα (µέσο-, µακροπρόθεσµα) 
οικονοµικά αποτελέσµατα. 
 
Με βάση τα παραπάνω, πρακτικές κατευθύνσεις παρεµβάσεων µπορεί να είναι τα εξής: 
 
1. Ριζική απλοποίηση των διαδικασιών για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (θέτοντας 

για παράδειγµα ποσοτικούς στόχους όπως η µείωση του κόστους και του χρόνου για 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων στο 1/3 του σηµερινού), αναµόρφωση της πτωχευτικής 
διαδικασίας έτσι ώστε να δίνει «δεύτερη ευκαιρία», άρση γραφειοκρατικών εµποδίων στη 
λειτουργία όλων των επιχειρήσεων. 

 
2. Χρήση νέων εργαλείων για πρόσβαση σε χρηµατοοικονοµικούς πόρους, είτε 

προερχόµενων από προγράµµατα επιδοτήσεων, είτε από άλλες πηγές. Στην κατεύθυνση 
αυτή θα µπορούσε να βοηθήσει σηµαντικά η δηµιουργία µικτών ιδιωτικών-δηµοσίων 
σχηµάτων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών σε κάθε περιφέρεια, µε στόχο τη 
στήριξη της τοπικής επιχειρηµατικότητας και προώθηση της καινοτοµίας. 

 
3. Ενθάρρυνση της εξωστρέφειας στους Έλληνες επιχειρηµατίες και στη δηµιουργία 

κουλτούρας εσωτερικής αξιολόγησης και σύγκρισης των επιδόσεων τους µε τους 
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ανταγωνιστές τους στη διεθνή αγορά (international benchmarking). ∆ιαµόρφωση 
µηχανισµών συστηµατικής γνώσης της διεθνούς αγοράς (αποτελεί ένα από τα σηµαντικά 
διδάγµατα της Ιρλανδικής εµπειρίας). 

 
4. Ουσιαστική ενθάρρυνση (α) των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση 

δεξιοτήτων µε συµµετοχή σε προγράµµατα επιχειρηµατικής κατάρτισης, αλλά και για 
πρόσληψη εξειδικευµένου και εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού, (β) των νέων µε 
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης να αναλάβουν επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας 
τις γνώσεις τους. 

 
5. ∆ηµιουργία ενός συστήµατος κινήτρων και αντικινήτρων προς τη διοίκηση, σε 

συνεργασία µε τους επιχειρηµατικούς φορείς για να αντιστραφεί το κλίµα 
«γρηγορόσηµου» και να µειωθούν τα φαινόµενα διαφθοράς. 

 
 
5.2.3 Έρευνα και καινοτοµία 
 
Η προώθηση της καινοτοµικότητας απαιτεί την υποστήριξη από τους τοµείς παραγωγής και 
αξιοποίησης της νέας γνώσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και κυρίως έρευνας. Οι δαπάνες για 
την έρευνα (δηµόσιες και ιδιωτικές) πρέπει να αυξηθούν, φτάνοντας στο 1,5% του ΑΕΠ, µε 
την ιδιωτική συµµετοχή να αντιστοιχεί στο 40% της δαπάνης έως το 2010. Η µεταβολή αυτή 
µεταφραζόµενη σε ανθρώπινο δυναµικό σηµαίνει αύξηση του ερευνητικού προσωπικού από 
55000 σε 125000 άτοµα περίπου. Σήµερα τόσο οι δηµόσιες όσο και ιδιαίτερα οι ιδιωτικές 
δαπάνες για την έρευνα παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα (0,4% και 0,2% του ΑΕΠ περίπου 
αντίστοιχα), ιδιαίτερα συγκρινόµενες µε τους µέσους όρους των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα. Χρειάζονται περισσότεροι δηµόσιοι 
πόροι, αλλά και τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα να ξεφύγουν από τον εναγκαλισµό της 
εξάρτησής τους από τον δηµόσιο προϋπολογισµό. Να ανοιχτούν στον παγκόσµιο 
ανταγωνισµό για την παραγωγή και αξιοποίηση της νέας γνώσης. Είναι επείγον για τα 
κέντρα αυτά να αποσαφηνίσουν το ρόλο τους ανάµεσα στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ από τη 
µια πλευρά και τις επιχειρήσεις και τους δηµόσιους οργανισµούς από την άλλη. Θα πρέπει 
να είναι σε θέση να συνεργάζονται µε τα ΑΕΙ για την άντληση γνώσεων που παράγει η 
ακαδηµαϊκή έρευνα και να προσφέρουν στα ΑΕΙ µεγάλες υποδοµές τις οποίες τα ΑΕΙ λόγω 
της οργανωτικής τους δοµής δεν µπορούν να διαχειριστούν αποτελεσµατικά. Θα πρέπει 
επίσης να συνεργάζονται µε δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς για την παροχή σε 
βραχυπρόθεσµο και µεσοπρόθεσµο ορίζοντα επιστηµονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών 
τις οποίες δεν προσφέρει η αγορά ακόµη. 
 
Η αύξηση των δαπανών πρέπει να συνδυαστεί µε αλλαγή νοοτροπίας από την έρευνα ως 
µέσο απορρόφησης των κρατικών ενισχύσεων στην έρευνα που αποτελεί επένδυση µε 
µεγάλα µακροπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη. Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να πιστέψουν και 
οι ίδιες στη δύναµη της καινοτοµίας εάν θέλουν να επιβιώσουν στο διεθνή ανταγωνισµό. 
Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να υποστηριχθεί από έναν ισχυρό εγχώριο και διεθνώς 
ανταγωνιστικό τοµέα έρευνας και παραγωγής νέας γνώσης.  
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Βέλτιστες πρακτικές: Προώθηση της καινοτοµίας στις Σκανδιναβικές χώρες:  
η περίπτωση της Φινλανδίας 

 
Οι Σκανδιναβικές χώρες κατέχουν τις πρώτες θέσεις σε όλους τους δείκτες καινοτοµικότητας. Κύριο 
χαρακτηριστικό των συστηµάτων καινοτοµίας τους είναι η ουσιαστική συµµετοχή του παραγωγικού 
τοµέα σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) και η συστηµατική 
προώθηση από το κράτος, ενός ευνοϊκού πλαισίου για την ανάπτυξη καινοτοµικής δραστηριότητας.  
 
Η Φινλανδία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο µια ολοκληρωµένη 
στρατηγική για την καινοτοµία µπορεί να βελτιώσει τη θέση και τις επιδόσεις µίας χώρας. Η 
υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης για την διαµόρφωση ενός συνεκτικού εθνικού 
συστήµατος καινοτοµίας προβλήθηκε ως κεντρικός εθνικός στρατηγικός στόχος για την ενδυνάµωση 
της οικονοµίας της χώρας µετά την ύφεση της δεκαετίας του 1980. Η µεταρρύθµιση που προέκυψε 
βασίζεται σε τρεις πυλώνες, µε µια σειρά από δράσεις και εργαλεία πολιτικής. Κεντρικό στοιχείο είναι 
η συνεργατικότητα µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, και η ενθάρρυνση ανάληψης καινοτοµικών 
πρωτοβουλιών ακόµη και σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης.  Συνοπτικά το πλαίσιο περιλαµβάνει: 
 
Α. Μακροοικονοµικό περιβάλλον για την καινοτοµία: Επέκταση των δραστηριοτήτων Ε&ΤΑ: 
 
1. Επέκταση της ερευνητικής δραστηριότητας και υποστήριξη της έρευνας από το δηµόσιο τοµέα, 
µε έµφαση στο αποτέλεσµα και µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και επέκταση των 
επιπτώσεων και χρήσεων των αποτελεσµάτων. 
2. ∆ιαµόρφωση νέων θεσµών. Πολυ-εταιρική προσέγγιση για την καινοτοµία, όπου η κυβέρνηση έχει 
ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο µιας ουσιαστικής, αλλά µη παρεµβατικής πολιτικής. Το σύστηµα 
καινοτοµίας λειτουργεί γύρω από: το Συµβούλιο Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής, τα 
Υπουργεία Εµπορίου και Βιοµηχανίας, Παιδείας, το Κοινοβούλιο, τη Φινλανδική Ακαδηµία, το 
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Tekes). Σε όλους τους φορείς συµµετέχουν ενεργά εκπρόσωποι από 
τη βιοµηχανία και από άλλους κοινωνικούς εταίρους. 
3. Συµµετοχή των φορέων πολιτικής σε άτυπα δίκτυα και προώθηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ 
των εταίρων του συστήµατος καινοτοµίας, ως µέσω για τη συλλογή της καλύτερης δυνατής 
πληροφόρησης από την αγορά πριν από την εκπόνηση διαφόρων πολιτικών σχεδίων. 
4. Βελτίωση των κινήτρων για καινοτοµία. Υιοθέτηση µακροπρόθεσµης οπτικής και θέσπιση σαφώς 
ορισµένων στόχων. Σε τοµείς όπου υπάρχει περιορισµένη γνώση και κατανόηση, το θεσµικό πλαίσιο 
επιτρέπει βαθµούς ελευθερίας, ώστε να προκύψει από την αγορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
 
Β. Προσανατολισµός των Πανεπιστηµίων στις επιχειρήσεις και την αγορά, µε: 
 
5. Κάθετη προσέγγιση στην καινοτοµική πολιτική µε έµφαση στην επιχειρηµατικότητα και την 
επιχειρηµατική επιτυχία. 
6. Εκσυγχρονισµός των Πανεπιστηµίων και διακοπή του µετα-µεσαιωνικού µοντέλου αναπαραγωγής 
ειδικοτήτων, αύξηση της διασύνδεσης πανεπιστηµιακών τµηµάτων και ερευνητικών οµάδων. 
7. Αύξηση της ποιότητας στην έρευνα, µε την ανταγωνιστική συµµετοχή σε προγράµµατα και 
πόρους για χρηµατοδότηση της έρευνας και προσέλκυση επιστηµόνων από το εξωτερικό. 
 
ΙΙΙ. Ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήµων) µέσα από την καινοτοµία σε τοπικό επίπεδο: 
 
8. Προώθηση της κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, µέσα από την ενίσχυση και 
προώθηση τοπικών clusters για επέκταση της εκπαίδευσης και ανάπτυξη προγραµµάτων κατάρτισης. 
9. Επέκταση και ανάπτυξη πόλων γνώσης, µέσω της ενίσχυσης των τοπικών πανεπιστηµίων και την 
προώθηση συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Οι συµπράξεις αυτές πήραν την µορφή 
κέντρων αριστείας και αναπτυξιακών επιχειρήσεων µε τη συνεργασία πανεπιστηµίων, δήµων, 
επιστηµονικών πάρκων και εµπορικών επιµελητηρίων.  
Πηγή: European Commission (2002), Innovation Tommorrow. Innovation papers No 28 by Louis 
Lengrand & Associés PREST (University of Manchester) ANRT – France 
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Συγκεκριµένες προτάσεις: 
 
1. Αύξηση της δηµόσιας δαπάνης για έρευνα και ανάπτυξη µε στόχο το 0,9% του ΑΕΠ, 

και µε σαφή αποτύπωση σε έναν πολυετή κρατικό προϋπολογισµό, ενώ παράλληλα θα 
κινείται ανοδικά η δαπάνη των επιχειρήσεων, που θα πρέπει να ξεπεράσει µε 
επιταχυνόµενους ρυθµούς το 0,6% του ΑΕΠ. Η αύξηση αυτή θα συνοδεύεται από νέα 
πρότυπα διακυβέρνησης και σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης της πολιτικής ΕΤΑ. 

2. Αξιολόγηση των δηµοσίων ερευνητικών ιδρυµάτων µε στόχο την αλλαγή της βάσης 
λειτουργίας τους στην κατεύθυνση µεγαλύτερης µεν οικονοµικής και διοικητικής 
αυτοτέλειας, αλλά συστηµατικότερης «κοινωνικής αναφοράς» του έργου τους, 
δηµιουργία κρίσιµης µάζας και κέντρων αριστείας, ανάπτυξη µηχανισµών µόνιµης 
αξιολόγησης για την κατανοµή των τακτικών ετήσιων πόρων. 

3. Ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων και απλούστευση των διαδικασιών για 
επενδύσεις στην έρευνα από τις επιχειρήσεις και κάθε είδους κινήτρων για τη δηµιουργία 
νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης. 

4. Προώθηση κάθε προσπάθειας για ενηµέρωση των επιχειρήσεων σε θέµατα τεχνολογίας 
και για τη δηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης καινοτοµιών από τις ίδιες. Αυτό 
περιλαµβάνει και υπάρχοντα µέτρα πολιτικής που αποσκοπούν, πέρα από την προώθηση 
της έρευνας στις επιχειρήσεις, και στη διασύνδεση του επιχειρηµατικού τοµέα µε τα 
ερευνητικά κέντρα (µακροχρόνιες συµβάσεις συνεργασίας επιχειρήσεων µε δηµόσιες 
ερευνητικές µονάδες, εκκολαπτήρια, τεχνολογικά πάρκα, πόλοι και ζώνες καινοτοµίας)  

5. Αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων για δηµιουργία δυναµικών 
επιχειρήσεων σε αναδυόµενους τοµείς (π.χ. business angels και venture capital). 
∆ηµιουργία σχηµάτων επιχειρηµατικών συµµετοχών σε κάθε περιφέρεια της χώρας.  

 
 

 
Βέλτιστες πρακτικές: «Κουπόνια καινοτοµίας»  
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ολλανδία 

 
Στην Ολλανδία το Υπουργείο Οικονοµικών έχει εγκαινιάσει ένα πρόγραµµα µε «κουπόνια 
καινοτοµίας» (innovation vouchers) για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η αξία αυτών των 
«κουπονιών» είναι EUR 7,500 το καθένα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις για να «αγοράσουν γνώση» µε τη µορφή υπηρεσιών  από δηµόσια ερευνητικά ινστιτούτα 
και από µεγάλες επιχειρήσεις έντασης γνώσης.  
 
Στα πρώτα πιλοτικά προγράµµατα το 2004 και 2005, δόθηκαν περίπου 1000 παρόµοια «κουπόνια» 
και µία πρώτη αξιολόγηση έδειξε ότι οι περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που τα 
χρησιµοποιήσαν δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν χρησιµοποιήσει  ένα πρόγραµµα καινοτοµίας, και 80% 
από αυτούς δεν θα το έκαναν χωρίς το σύστηµα των «κουπονιών».  
 
 
 
5.2.4 Επιχειρηµατικά κεφάλαια και χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 
 
Σήµερα ζούµε σε εποχή έντονης χρηµατοοικονοµικής ανάπτυξης των αγορών, και το 
σύστηµα χρηµατοδότησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επενδύσεων αποτελεί 
σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης. Οικονοµίες που ανάπτυξαν και/ή αξιοποιούν νέα εργαλεία 
χρηµατοδότησης έχουν µεγάλους ρυθµούς µεγέθυνσης. Μια χώρα που επιχειρεί να βελτιώσει 
την θέση της θα αντιµετωπίσει δυσκολίες εάν δεν προωθήσει τη χρήση χρηµατοοικονοµικών 
εργαλείων που υπάρχουν ήδη ή δηµιουργούνται από τις µεγάλες διεθνείς ή τις εγχώριες 
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τράπεζες για συγκεκριµένες ανάγκες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων σύγχρονων 
εργαλείων είναιη συγχρηµατοδότηση έργων από τον ιδιωτικό τοµέα και η τιτλοποίηση 
υποκείµενων αξιών. 
 
Η Ελλάδα παρά τις σηµαντικές προσπάθειες και τις µεταρρυθµίσεις (κυρίως στο τραπεζικό 
σύστηµα) της προηγούµενης δεκαετίας εξακολουθεί να υστερεί σηµαντικά στην εισαγωγή 
και αξιοποίηση σύγχρονων χρηµατοδοτικών µηχανισµών και χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 
∆εν υφίσταται µια συνολική στρατηγική που θα επέτρεπε τη µεγιστοποίηση της αξιοποίησης 
και εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων.  
 
 

Βέλτιστες πρακτικές: Προσέλκυση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ιρλανδία 
 
Η προσέλκυση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για την Ιρλανδία ήδη 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η κυβέρνηση αφιέρωσε τεράστιους χρηµατικούς πόρους, είτε 
µέσω φορολογικών ελαφρύνσεων είτε µέσω προγραµµάτων επιχορηγήσεων σε νέες επιχειρήσεις. 
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι ξένες επενδύσεις συνέβαλαν καθοριστικά στη 
διαφοροποίηση της βιοµηχανικής βάσης, στην διάχυση των νέων τεχνολογιών και στη δηµιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης. Οι ξένες επιχειρήσεις, κυρίως Αµερικανικές και Βρετανικές, ευθύνονταν 
για περίπου το 50% της βιοµηχανικής παραγωγής και περίπου το 65% των εξαγωγών.  
 
Η υστέρηση των εθνικών επιχειρήσεων σε σχέση µε τις νεοεισερχόµενες ξένες και η εξάρτηση από τις 
κρατικές επιδοτήσεις για µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, οδήγησε στον επαναπροσδιορισµό της 
βιοµηχανικής πολιτικής που στόχευε κυρίως στην επέκταση των ξένων επενδύσεων και στην 
ενδυνάµωση της εθνικής βιοµηχανίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο µίγµα πολιτικών για την 
προσέλκυση επενδύσεων περιλάµβανε τα εξής: 
 
Συνέχιση του καθεστώτος ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων (προερχόµενων από την ΕΚ και 
από άλλες χώρες) και παντελής απουσία περιορισµών στο καθεστώς ιδιοκτησίας επιχειρηµατικών 
µεριδίων στις επιχειρήσεις της χώρας και στο καθεστώς διακίνησης των κερδών.  
 
Επανασχεδιασµός του συστήµατος οικονοµικών κινήτρων µε µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων, 
χωρίς την κατάργησή τους ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονου διεθνούς ανταγωνισµού. Εναλλακτική 
προσέγγιση: η συµµετοχή του κράτους σε συγκεκριµένα έργα και επιχειρήσεις (συµπράξεις δηµοσίου 
και ιδιωτικού τοµέα), ενώ τα κριτήρια για τη χορήγηση ενισχύσεων έγιναν αυστηρότερα στη βάση 
συγκεκριµένων δεικτών επίδοσης (οικονοµική αποτελεσµατικότητα, νέες θέσεις εργασίας κ.λπ.). Ένα 
µέρος των οικονοµικών κινήτρων εστιάστηκε στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων από 
τις εγχώριες επιχειρήσεις και µείωση του δυϊσµού µεταξύ ξένων και εγχώριων επιχειρήσεων σε τοµείς 
όπου πρώτες κυριαρχούσαν και αναπτύσσονταν πολύ πιο δυναµικά.  

 
∆ιεύρυνση του πλαισίου εφαρµογής της βιοµηχανικής πολιτικής µε στόχο τη βελτίωση του 
ευρύτερου οικονοµικού περιβάλλοντος. Σε αυτό συµπεριλαµβάνονταν η βελτίωση των υποδοµών, η 
προώθηση του ανταγωνισµού, η µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος, η βελτίωση της 
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και η προώθηση της τεχνικής και επαγγελµατικής κατάρτισης. 
 
Αναθεώρηση του πλαισίου διακυβέρνησης της βιοµηχανικής πολιτικής και ανάπτυξη νέων θεσµών 
για την προώθηση των επενδύσεων. ∆ηµιουργία και λειτουργία τριών νέων φορέων υπεύθυνων για 
τη βιοµηχανική ανάπτυξη της χώρας: Industrial Development Agency (IDA), υπεύθυνο για την 
προώθηση των άµεσων ξένων επενδύσεων µε στόχο την προσέλκυση νέων ξένων επενδύσεων και 
ενθάρρυνση των υπαρχουσών να επεκτείνουν τις λειτουργίες τους. Forfas, υπεύθυνο για το 
συντονισµό και τη διαχείριση της βιοµηχανικής πολιτικής. Forbairt, αρµόδιο για την τεχνολογική 
αναβάθµιση της εθνικής βιοµηχανίας. 
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Κεντρικό στόχο µιας µεταρρύθµισης του χρηµατοοικονοµικού τοµέα θα πρέπει να 
αποτελέσει η διαµόρφωση του κατάλληλου πλαισίου και της ανάληψης πρωτοβουλιών τόσο 
για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων όσο και για τη βελτίωση µηχανισµών χρηµατοδότησης 
εγχώριων και ξένων επενδύσεων και την ενθάρρυνση εισαγωγής καινοτόµων προϊόντων 
από τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, αλλά και από το δηµόσιο τοµέα. Προς αυτή την 
κατεύθυνση θα µπορούσαν να συντελέσουν δράσεις όπως: 
 
1. Η ανάπτυξη της συνεργασίας των γειτονικών κεφαλαιαγορών για ενοποίηση της 

ρευστότητάς τους και προσέλκυση διεθνούς κεφαλαίου στην ευρύτερη περιοχή. Η ισχυρή 
πλέον παρουσία ελληνικών τραπεζών στις γειτονικές χώρες αποτελεί παράγοντα που 
µπορεί να διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία αυτή. 

 
2. Η διευκόλυνση τραπεζικών πρωτοβουλιών που θα προσέλκυαν σε πιθανές κοινοπραξίες 

και κεφάλαια για χρηµατοδοτούµενα από τον ιδιωτικό τοµέα έργα, για κεφάλαια 
αναδιάρθρωσης και υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 
ευρύτερη περιοχή (Βαλκάνια, Τουρκία, Μέση Ανατολή). 

 
3. Η προώθηση αναγκαίων θεσµικών αλλαγών στη χρηµατιστηριακή αγορά για την 

προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικό, αλλά και την ενθάρρυνση επενδύσεων από 
Ελληνικές διεθνώς επιτυχηµένες επιχειρήσεις (κυρίως της ναυτιλίας).  

 
4. Η ενθάρρυνση λειτουργίας εξειδικευµένων χρηµατοπιστωτικών µονάδων, ανεξάρτητων ή 

συνδεδεµένων µε τράπεζες, για την ενίσχυση των επενδύσεων καινοτοµίας και υψηλής 
τεχνολογίας. 

 
 
5.2.5 Για µία νέα γεωργία 
 
Η γεωργία αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό τµήµα της Ελληνικής οικονοµίας διότι το 
µέλλον της αφορά τόσο την ανάπτυξη όσο και την κοινωνική συνοχή. Σήµερα, η 
παγκοσµιοποίηση, η σταδιακή κατεδάφιση εµπορικών συνόρων και δασµολογικών τειχών, 
προκαλούν αναδιατάξεις και αναθεωρήσεις στο παραγωγικό και καταναλωτικό ευρωπαϊκό 
αγρο-διατροφικό υπόδειγµα και υπαγορεύουν την εφαρµογή µιας νέας πολιτικής για την 
γεωργία και την ύπαιθρο µετά και την πρόσφατη ριζοσπαστική µεταρρύθµιση της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). 
 
Η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και οι αναγκαίες αγροτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, πρέπει 
να κατευθύνονται προς δύο κύριους άξονες. Ο πρώτος έχει σχέση µε την διαµόρφωση ενός 
δυναµικού αγρο-διατροφικού τοµέα, πρωτοπόρου στην εθνική οικονοµία και 
ανταγωνιστικού στην αγορά. Ο δεύτερος αφορά στην επιδίωξη της βιώσιµης και 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης της υπαίθρου, οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.  
 
Για την επιδίωξη αυτών των στόχων διαθέσιµα εργαλεία είναι το σύνολο των εθνικών 
οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών µε τις ειδικές στοχεύσεις στον αγροτικό τοµέα, στις 
τοπικές κοινωνίες της ελληνικής υπαίθρου. ∆ιαθέσιµα και σηµαντικά εργαλεία, είναι οι 
πολιτικές και χρηµατοδοτήσεις της ΕΕ και κυρίως αυτές που αφορούν στην ΚΑΠ, στα 
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, στην ασφάλεια των τροφίµων και στις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές παραµέτρους της γεωργίας και των τροφίµων.  
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Μία στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη θα πρέπει να απαντά σε µία σειρά από ζητήµατα. 
Ένα είναι η ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια, ώστε η σύνθεση και ο χαρακτήρας της 
αγροτικής παραγωγής να αντιστοιχεί στα νέα καταναλωτικά πρότυπα και ανάγκες. Ένα 
δεύτερο είναι η γεωργική δραστηριότητα να ασκείται µε τρόπο που εγγυάται την ποιότητα 
και ασφάλεια των τροφίµων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα τρίτο είναι να 
διαφυλάσσει την κοινωνική και οικονοµική συνοχή, δεδοµένων των διαφορών που 
υπάρχουν ανάµεσα σε κατηγορίες αγροτών και περιοχών στην ελληνική ύπαιθρο.  
 
Ένα τέταρτο ζήτηµα είναι η διαδοχή γενεών και τεχνογνωσίας, ώστε να αντιµετωπίζεται η 
γήρανση στον αγροτικό τοµέα, και να προσελκύονται νέοι µε εκπαίδευση και επιχειρηµατικές 
δυνατότητες. Ένα πέµπτο είναι η λειτουργία των δοµών εµπορίας, µε την οργανωµένη 
ένταξη των αγροτών και των παραγόµενων προϊόντων στις δοµές εµπορίας και στις εξαγωγές 
τυποποιηµένων και επώνυµων προϊόντων διατροφής. Τέλος έκτο ζήτηµα είναι η εµπέδωση 
ασφάλειας και εµπιστοσύνης, για να αντιµετωπιστεί η σηµερινή ανησυχία για το µέλλον.  
 
Η ελληνική γεωργία για να επιβιώσει ανταγωνιστικά πρέπει να κερδίσει αγορές, να αυξήσει 
την προστιθέµενη αξία των αγροτικών της προϊόντων και την εµπορική τους φήµη. Η 
αποδέσµευση των ενισχύσεων επιτρέπει στους αγρότες να αναζητήσουν νέους παραγωγικούς 
δρόµους µε σχετική ασφάλεια, αφού θα εισπράττουν σταθερού ύψους ετήσια εισοδηµατική 
ενίσχυση ανεξάρτητα από τα προϊόντα που θα επιλέξουν να παράγουν. 
 
Για να αποτραπεί η εγκατάλειψη περιθωριοποιηµένων αγροτικών ζωνών (ορεινών, 
επικλινών, νησιωτικών, άγονων) και για να αποφευχθεί το κοινωνικό κόστος που η 
υποβάθµιση τους συνεπάγεται, επιβάλλεται η αναδιανοµή τµήµατος των επιδοτήσεων υπέρ 
των αγροτών αυτών των ζωνών, στο πλαίσιο παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, και 
προώθησης πρακτικών φιλικών στο περιβάλλον. Σηµαντικό τµήµα των πόρων θα πρέπει να 
χρηµατοδοτήσουν υπηρεσίες παροχής τεχνικών, οικονοµικών και επιχειρηµατικών 
συµβουλών προς τους αγρότες. 
 
Η νέα ΚΑΠ δεν θα πρέπει να εφαρµοσθεί µηχανιστικά, αλλά να θεωρηθεί ως ένα από τα 
εργαλεία που θα οδηγήσουν στο στόχο για τη νέα γεωργία. Θα είναι µία γεωργία της 
γνώσης όπου οι σύγχρονες γεωργικές εκµεταλλεύσεις εµπεριέχουν συσσωρευµένη 
επιστηµονική γνώση, µία δικτυωµένη γεωργία, τόσο µε την έννοια των δικτύων 
«ηλεκτρονικού εµπορίου», αλλά και των εµπορικών δικτύων, και των εκτεταµένων «αγρο-
αλυσίδων διαχείρισης της προσφοράς», µία γεωργία προσανατολισµένη στον καταναλωτή, 
ο οποίος απαιτεί ασφαλή και υγιεινά αγροτικά προϊόντα και τρόφιµα, πιστοποιηµένης 
ποιότητας και ιχνηλασιµότητας, µία γεωργία ποιότητας. Η Νέα Γεωργία, συνεπώς, θα είναι 
µία ανταγωνιστική και επιχειρηµατική γεωργία. 
 
Με βάση τα παραπάνω, πρακτικές κατευθύνσεις παρεµβάσεων θα µπορούσαν να είναι: 
 
1. Γενικευµένη πλήρης «αποδέσµευση» στα προϊόντα που επιτρέπει ο κοινοτικός 

κανονισµός υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει όλες της τις υποχρεώσεις 
στα θέµατα της ενηµέρωσης της κατάρτισης και εκπαίδευσης των αγροτών αλλά και στα 
θέµατα της εξυγίανσης των υποστηρικτικών θεσµών και της βελτίωσης της 
λειτουργικότητας και αποτελεσµατικότητάς τους. 

 
2. Ολοκληρωµένο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων στις αγροτικές καλλιέργειες, ειδικά 

µέτρα για περιθωριοποιηµένες ζώνες (επικλινείς, νησιώτικες, αποµακρυσµένες και 
άγονες), για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς τους. Προετοιµασία προγραµµάτων για 
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περιοχές που κινδυνεύουν να πληγούν από µείωση παραγωγής ορισµένων προϊόντων και 
είναι πιθανή η περιστολή της λειτουργίας µονάδων όπως εκκοκκιστήρια, µονάδες πρώτης 
µεταποίησης καπνού. 

 
3. Ενίσχυση της έρευνας και της διάδοσης της παραγόµενης γνώσης και συντονισµός 

των ερευνητικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ως αναγκαία συνθήκη για την 
αειφορία της γεωργίας. Κατάρτιση των αγροτών και διασύνδεση µε την έρευνα που θα 
διασφαλίσει την διαρκή ενηµέρωση των αγροτών. 

 
4. ∆ηµιουργία Αγροτικών Κολεγίων, ανά  Περιφέρεια, µεταγυµνασιακού και 

µεταλυκειακού επιπέδου, συνδεδεµένο µε την τριτοβάθµια τυπική εκπαίδευση 
 
5. Σύσταση δικτύου παροχής τεχνο-οικονοµικών συµβουλών προς τους αγρότες µε 

δηµόσια επιδότηση, τεχνο-οικονοµική και γνωστική στήριξη του δικτύου, πιστοποίηση, 
έλεγχο και εποπτεία των συµβαλλοµένων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων που θα δρουν 
ανταγωνιστικά. 

 
6. Υποχρεωτική παρακράτηση υπέρ του εθνικού αποθέµατος στο 3% (µέγιστο επιτρεπτό 

όριο) για πριµοδότηση των νέων αγροτών, που δεν διαθέτουν δικαιώµατα στην κυριότητα 
τους. ∆ηµιουργία µηχανισµού επιτήρησης για τις µεταναστεύσεις δικαιωµάτων από 
περιοχή σε περιοχή, στο εσωτερικό της χώρας, µε απαγορεύσεις όπου διαπιστώνονται 
στρεβλώσεις του παραγωγικού ή/και κοινωνικού ιστού. 

 
7. Αναδιοργάνωση σε σύγχρονη βάση των συνεταιρισµών και των διεπαγγελµατικών 

Οργανώσεων. 
 
Η πρόσφατη µεταρρύθµιση καθιστά την Κ.Α.Π. απολύτως συµβατή µε την Στρατηγική της 
Λισαβόνας και η µέτρησή της µε δείκτες ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης, 
περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής διάστασης θα µπορούσε να αποτελέσει 
σηµαντικό επιχείρηµα υπεράσπισης της, στον διάλογο που έχει ανοίξει στην Ε.Ε. σχετικά µε 
τον περιορισµό των κοινοτικών πόρων για την χρηµατοδότηση της ευρωπαϊκής γεωργίας. 
 
 
5.3 ∆εξιότητες, κατάρτιση και απασχόληση 
 
Τρίτος µεγάλος στόχος είναι η αύξηση της απασχόλησης και η επένδυση στις δεξιότητες 
και στην κατάρτιση των εργαζοµένων. Σύγχρονες προκλήσεις όπως η αυξανόµενη 
µεταναστατευτική ροή, η παγκοσµιοποίηση, ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισµού για τους 
ανέργους, η δύσκολη πορεία των νέων προς την επαγγελµατική σταδιοδροµία, η δυσκολία να 
προβλεφθεί η επαγγελµατική πορεία του ατόµου µέχρι την έξοδο από την αγορά εργασίας, 
επιβεβαιώνουν ότι χρειάζονται νέες πολιτικές στον τοµέα αυτό. Θέσεις εργασίας 
δηµιουργούνται µε τις επενδύσεις και τις επιτυχηµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οι 
πολιτικές απασχόλησης µπορούν να βελτιώσουν το επενδυτικό περιβάλλον και να απαλύνουν 
τις επιπτώσεις από την επενδυτική υστέρηση. 
 
5.3.1 Απασχόληση και αγορά εργασίας 
 
Η αντιµετώπιση της ανεργίας και η διεύρυνση της απασχόλησης απαιτεί ένα πλέγµα 
πολιτικών και όχι τη µονοµερή ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας εις βάρος των 
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εργαζοµένων. Σε όλες τις χώρες, η νέα προοδευτική πρόταση για τη µείωση της διαρθρωτικής 
ανεργίας, και ειδικά της ανεργίας των νέων και των γυναικών στοχεύει σε διαρθρωτικές 
µεταβολές στο εργασιακό περιβάλλον που επιχειρούν να συνδυάσουν στην πράξη 
µεγαλύτερη ευελιξία και πιο ουσιαστική ασφάλεια των εργαζόµενων. Παράλληλα 
ενισχύει τις ενεργές πολιτικές απασχόλησης µε στόχευση στις πλέον ευάλωτες οµάδες όπως 
είναι οι νέοι, οι γυναίκες και οι µακροχρόνια άνεργοι. 
 
Οποιαδήποτε παρέµβαση που στοχεύει στη δηµιουργία ενός πιο ευέλικτου και καλύτερα 
προσαρµοσµένου στις νέες ανάγκες θεσµικού πλαισίου (µε για παράδειγµα µείωση του µη 
µισθολογικού κόστους της εργασίας χωρίς µείωση ασφαλιστικών δικαιωµάτων, περισσότερες 
ενεργητικές πολιτικές, λιγότερη εξάρτηση του ατόµου από το κράτος), δεν µπορεί παρά να 
συνδυάζεται µε µέτρα που στοχεύουν στη διασφάλιση της προστασίας των εργαζόµενων 
(όπως καλύτερη επιθεώρηση εργασίας, καθιέρωση ίσων δικαιωµάτων για τη µερική 
απασχόληση, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας).  
 
Οι νέες προοδευτικές προσεγγίσεις για την προώθηση της απασχόλησης επαναβεβαιώνουν το 
στόχο της πλήρους απασχόλησης αλλά τοποθετούνται θετικά απέναντι σε νέες και 
ευέλικτες µορφές απασχόλησης όπως η µερική απασχόληση, αίροντας αντικίνητρα (π.χ. 
περιορισµένα ασφαλιστικά δικαιώµατα) και διασφαλίζοντας ίδια δικαιώµατα µε τις συνθήκες 
πλήρους παραδοσιακής απασχόλησης. Παράλληλα διασφαλίζουν ότι οι εργαζόµενοι στον 
ιδιωτικό τοµέα δεν αισθάνονται αδικηµένοι είτε λόγω της ύπαρξης µιας αγοράς εργασίας δύο 
ταχυτήτων (π.χ. απασχόληση στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα), είτε λόγω παράτυπων 
πρακτικών εκ µέρους των επιχειρήσεων (µη τήρηση ωραρίου, απλήρωτες υπερωρίες,…). 
 
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της προοδευτικής πρότασης είναι οι όποιες αλλαγές να είναι 
αποτέλεσµα διαβούλευσης ανάµεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Οι αλλαγές να είναι 
ισορροπηµένες και να βασίζονται σε αντισταθµιστικές πολιτικές ώστε όλες οι πλευρές να 
απολαµβάνουν οφέλη, µε περισσότερη ευελιξία να συνεπάγεται και ταυτόχρονες 
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγµα για κατάρτιση και δια βίου µάθηση. 
 
Η µεγαλύτερη ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων θα γίνει όταν η πολιτεία τους 
εµπιστευθεί. Ο ΟΑΕ∆ και όλοι οι µηχανισµοί στήριξης στον άνεργο αλλά και σχεδιασµού 
και υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης πρέπει να περάσουν σταδιακά στην πλήρη 
ευθύνη των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι είναι σε καλύτερη θέση να γνωρίζουν τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και των εργαζοµένων και να ανταποκρίνονται σε αυτές. 
 
Ασφάλεια στη αγορά εργασίας όµως σηµαίνει και να αισθάνεται ο Έλληνας εργαζόµενος ότι 
η εργασία που προσφέρει αµείβεται ικανοποιητικά. Πρέπει συνεπώς να αποτελεί πρώτη 
προτεραιότητα η διασφάλιση ότι η πραγµατική αγοραστική δύναµη αυτών των 
εργαζοµένων ακολουθεί τουλάχιστο την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 
 
5.3.2 ∆εξιότητες και κατάρτιση 
 
Μια άλλη σηµαντική διάσταση της πολιτικής για την απασχόληση είναι η προστασία του 
εργατικού δυναµικού µέσα από την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την επίτευξη 
υψηλότερων επιπέδων γνώσεων και δεξιοτήτων, συχνά σε νέες µορφές. Η αύξηση της 
δυνατότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας προέρχεται κυρίως από την επένδυση σε 
µακροχρόνια κατάρτιση, στη δηµιουργία συνεχώς αναβαθµιζόµενων εργαζόµενων ώστε να 
αυξάνονται οι δυνατότητες απασχόλησής τους σε κάθε περίπτωση.  
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Οι επιχειρήσεις πρέπει να συµµετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια και να καλλιεργηθεί 
η συνείδηση του κοινωνικού τους ρόλου στον τοµέα αυτό. Αυτή είναι συµπεριφορά συµβατή 
µε την οικονοµία της γνώσης. Πέρα από την αρχική εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων καθώς και η επικαιροποίησή τους µέσα από τη συνεχιζόµενη κατάρτιση θα 
λειτουργήσουν θετικά για την εξεύρεση απασχόλησης, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
αλλά και για την ποιότητα της εργασίας, τη διατήρηση των επαγγελµατικών προοπτικών, και 
για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας. 
 
Κρίσιµα στοιχεία, όπως η επικοινωνία ανάµεσα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, µένει να 
υλοποιηθούν µαζί µε θέµατα όπως η διασφάλιση ποιότητας, οι σύγχρονες υπηρεσίες 
συµβουλευτικής υποστήριξης, η πρόσβαση σε εναλλακτικές διαδροµές εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και η διαµόρφωση ενός ενιαίου µεθοδολογικού πλαισίου παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των επιµέρους παρεµβάσεων σε συνδυασµό µε το συντονισµό και εναρµόνιση 
των δράσεων και προτεραιοτήτων των διαφόρων εταίρων. 
 
Μια σύγχρονη πολιτική για τη απασχόληση στην Ελλάδα δεν αρκεί να βασίζεται απλά και 
µόνο στην ψήφιση σχετικών νόµων, αλλά κυρίως να αποσκοπεί στην υλοποίηση, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής, που θα βασίζεται στην 
ισότιµη αντιµετώπιση των εργαζόµενων και στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 
 
Για την επίτευξη αυτών των στόχων της απασχόλησης και της αναβάθµισης των δεξιοτήτων 
υπάρχουν σειρά πρωτοβουλιών που µπορούν να αναληφθούν, όπως: 
 
1. Θεσµικό πλαίσιο και κοινωνικές συµφωνίες που προωθούν την επαγγελµατική εξέλιξη 

στη βάση της αξιολόγησης των επιδόσεων και των αποτελεσµάτων για δίκαιη και ισότιµη 
µεταχείριση όλων των εργαζόµενων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. 

 
2. Μείωση του µη µισθολογικού κόστους εργασίας χωρίς εκπτώσεις στα ασφαλιστικά 

δικαιώµατα για περισσότερα κίνητρα για προσλήψεις,  
 
3. Μισθολογικές αυξήσεις που παρακολουθούν την αύξηση της παραγωγικότητας και 

αποδίδουν το δίκαιο µερίδιο της ανάπτυξης στους εργαζόµενους. 
 
4. Αποτελεσµατικοί (µόνιµοι) µηχανισµοί εποπτείας της οµαλής λειτουργίας της αγοράς 

εργασίας και της εφαρµογής των διατάξεων που εξασφαλίζουν τη δίκαιη και ισότιµη 
µεταχείριση των εργαζοµένων µέσα σε ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας. 

 
5. Πραγµατική εξατοµικευµένη στήριξη στον άνεργο ώστε κάθε άνεργος να έχει 

προσφορά θέσης ή επιµόρφωσης, µε παρακολούθηση και καταγραφή της ανταπόκρισης 
στις προσφορές ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος παροχών. 

 
6. Αποτελεσµατικοί (µόνιµοι) µηχανισµοί παρακολούθησης των εξελίξεων στην αγορά 

εργασίας σε ότι αφορά τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που θα 
τροφοδοτούν άµεσα και έγκυρα µε την αναγκαία πληροφόρηση ώστε να επιτυγχάνεται η 
σχετική προσαρµογή των προγραµµάτων κατάρτισης. 

 
7. Στοχευµένες πολιτικές µε τη δηµιουργία ενός «συµβολαίου ένταξης» ή επανένταξης 

στην αγορά εργασίας, µε πολιτικές για τη µείωση της ανεργίας στους νέους, τις γυναίκες 
(µε επέκταση του δικτύου παιδικών σταθµών, επιδότηση εισφορών για άνεργες µητέρες 
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δύο παιδιών και άνω), τους µακροχρόνια άνεργους, τους ηλικιωµένους, τους 
εργαζόµενους σε περιφέρειες µε σηµαντική ανεργία. 

 
8. Βελτίωση της εικόνας και του κύρους της κατάρτισης, η οποία θα πρέπει να πείσει ότι 

αφενός µπορεί να ανταποκρίνεται στην εµφάνιση συγκεκριµένων και καινοτόµων 
εξειδικεύσεων και αφετέρου να προσαρµόζεται άµεσα στον πολυθεµατικό χαρακτήρα 
των πεδίων στους οποίους εντοπίζονται τα µεγάλα προβλήµατα της κοινωνίας. Στο 
πλαίσιο αυτό προτείνεται ανάληψη των σχετικών µηχανισµών από τους κοινωνικούς 
εταίρους καθώς και µεγαλύτερη συµµετοχή του παραγωγικού τοµέα της οικονοµίας στο 
σχεδιασµό και υλοποίηση της επαγγελµατικής κατάρτισης. Η ποιότητα του προσωπικού 
κατάρτισης και των διαδικασιών επιλογής και ανταµοιβής του, είναι κρίσιµη. 

 
9. Ειδικά προγράµµατα κατάρτισης µακροχρόνια ανέργων µε υποχρεωτική εκπαίδευση 

όσων βρίσκονται στο ταµείο ανεργίας. 
 
10. Συγκεκριµένα µέτρα για την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού (µία κάρτα 

κατάρτισης για όλους, κίνητρα για επενδύσεις επιχειρήσεων στην επιµόρφωση 
εργαζοµένων, σηµαντική αύξηση δαπανών για Ενεργές Πολιτικές Απασχόλησης ως 
ποσοστού του ΑΕΠ), και βελτίωση της γεωγραφικής κινητικότητας (π.χ. αυξηµένη 
επιδότηση ενοικίου για όσους άνεργους επιθυµούν να εργαστούν σε άλλες περιοχές). 

 
11. Βελτίωση των µηχανισµών παρακολούθησης και αξιολόγησης, ώστε να είναι 

αποτελεσµατικά και τα επιδόµατα ανεργίας (να αποφεύγεται το επίδοµα σε συστηµατικά 
εργαζόµενους στον ανεπίσηµο τοµέα) και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα. Και πάλι η 
οργάνωση παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων είναι απαραίτητη, για να 
εξαλειφθούν συστηµατικά αναποτελεσµατικές πρακτικές. 

 
 
5.4 Ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος 
 
Η νέα ανάπτυξη συµβαδίζει µε την κοινωνική συνοχή, η οποία µε την σειρά της απαιτεί 
ένα αποτελεσµατικό σύστηµα κοινωνικής προστασίας – ένα σύγχρονο Κοινωνικό κράτος. 
Ένα τέτοιο κοινωνικό κράτος είναι συντελεστής παραγωγής. Οι Ευρωπαϊκές χώρες που έχουν 
να επιδείξουν την ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη είναι κατά κανόνα αυτές µε το πιο 
αναπτυγµένο κοινωνικό κράτος, αλλά και τις πιο ρηξικέλευθες κοινωνικές µεταρρυθµίσεις.  
 
Για να επιτύχουν οι οικονοµικοί στόχοι, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στον 
κοινωνικό τοµέα. Να µην αναβάλλονται ή να ακυρώνονται απαραίτητες αλλαγές εξαιτίας 
κοινωνικών φόβων και ανασφαλειών. Να µην βασίζεται η ανάπτυξη πάνω στην ανέχεια 
τµηµάτων του πληθυσµού που δεν µπορούν να ακολουθήσουν. Για να ριζώσει µια 
ανθρωποκεντρική αναπτυξιακή πορεία πρέπει να προωθεί την ποιότητα ζωής για όλους – 
χωρίς διαχωρισµούς και διλήµµατα. Η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής δεν είναι µια 
πολυτέλεια, είναι απαραίτητη προϋπόθεση της επιτυχίας στον οικονοµικό τοµέα.  
 
Στην Ελλάδα το κοινωνικό κράτος, παρά τη σηµαντική πρόοδο, άρχισε στην πραγµατικότητα 
να οικοδοµείται µόλις από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και παραµένει ιστορικά αδύναµο 
και προσκολληµένο σε ξεπερασµένες δοµές και νοοτροπίες. Οι πραγµατικές ανάγκες 
κοινωνικής προστασίας παρέχονται συχνά, µε αυξανόµενο κόστος και προσπάθεια, από την 
οικογένεια και τα άτυπα δίκτυα κοινωνικής συµπαράστασης. 
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Η Ελλάδα και οι πολίτες της χρειάζονται ένα αναπτυξιακό κοινωνικό κράτος. Ένα 
κοινωνικό κράτος που να είναι προσανατολισµένο στο µέλλον και στις µελλοντικές 
ανάγκες, του οποίου όµως η καταξίωση να πηγάζει από την ποιότητα υπηρεσιών για τις 
σηµερινές ανάγκες. Έχουµε ανάγκη από µια δηµοκρατική κοινωνική µεταρρύθµιση που θα 
εισάγει νέους τρόπους και εργαλεία πολιτικής, βρίσκοντας µια νέα ισορροπία ανάµεσα στις 
γενικές και τις στοχευµένες κοινωνικές παροχές.  
 
Μια τέτοια µεταρρύθµιση θα βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες: Πρώτον την 
επάρκεια χρηµατοδότησης, που θα πηγάζει από µια καλύτερη διασύνδεση του κοινωνικού 
και οικονοµικού τοµέα. ∆εύτερον, την ευρεία διαβούλευση και ευρύτατη συναίνεση. 
Τρίτον, τις νέες δοµές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 
 
Θα θέτει συγκεκριµένους και φιλόδοξους στόχους, όπως για παράδειγµα: 
 
• Η ελάττωση του ποσοστού φτώχειας µετά τις κοινωνικές µεταβιβάσεις σε επίπεδα 

σηµαντικά χαµηλότερα του σηµερινού 20%.  
 
• Η ριζική µείωση του ποσοστού µακροχρόνιας φτώχειας για τα άτοµα κάτω των 65 

κατά τα δύο τρίτα. 
 
• Η µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας που παρατηρείται και στα δύο φύλα κατά 50%. 
 
• Η περαιτέρω αποκλιµάκωση του ποσοστού του πληθυσµού που ζει σε οικογένειες 

όπου κανείς δεν εργάζεται µέσα από πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης.  
 
• Η εισοδηµατική ενίσχυση ασθενών οµάδων (χαµηλοσυνταξιούχων και οικογενειών µε 

χαµηλό εισόδηµα). 
 
• Η παροχή πραγµατικά δωρεάν πρόσβασης σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής προστασίας. 
 
Οι παραπάνω στόχοι για να πραγµατωθούν θα απαιτήσουν, πρωτίστως την ριζική αύξηση της 
αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών δοµών. Κοµβικό ρόλο σε αυτό θα παίξει η 
αποκέντρωση και η ανάληψη πρωτοβουλιών και αρµοδιοτήτων σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα χρειαστεί βαθµιαία αύξηση των κοινωνικών 
δαπανών (τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν σηµαντικά και σήµερα αντιστοιχούν στο 27% του 
ΑΕΠ), που µπορούν να αντληθούν από την αυξηµένη προστιθέµενη αξία της οικονοµίας µε 
τον ταυτόχρονο περιορισµό της διαφθοράς και της παραοικονοµίας. 
 
Είναι συνεπώς απαραίτητη η διασύνδεση των στόχων χρηµατοδότησης µε τον ευρύτερο 
αναπτυξιακό προγραµµατισµό: Η επίτευξη για παράδειγµα των στόχων απασχόλησης της 
Λισαβόνας – και ιδιαίτερα της συµµετοχής γυναικών στην αγορά εργασίας – σηµαίνει να 
υπάρχουν δυνατότητες θέσεων εργασίας αλλά και ευέλικτης απασχόλησης που να 
συµβιβάζουν την εργασία µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά και συναινετικές 
µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές δοµές. Η κοινωνική πρόοδος είναι 
συνώνυµη µε την πραγµατική ισότητα των φύλων. Κοινωνικά µέτρα και ρυθµίσεις που 
διευρύνουν τις επιλογές σε αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν αναπτυξιακή επένδυση – και ως 
τέτοια πρέπει να χρηµατοδοτούνται. 
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Η διεύρυνση της απασχόλησης και η διάχυσή της σε όλο τον πληθυσµό αποτελεί και το πιο 
αποτελεσµατικό µόνιµο µέτρο για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού. Περισσότερα χρόνια εργασίας µεταφράζονται σε υψηλότερες συντάξεις, ενώ η 
ύπαρξη δύο εισοδηµάτων στην οικογένεια αποτελεί τον πιο σίγουρο τρόπο να αποτραπεί ο 
κίνδυνος φτώχειας. Τέλος η ύπαρξη της δυνατότητας τόνωσης του εισοδήµατος των 
συνταξιούχων αποτελεί µια διέξοδο για τους χαµηλοσυνταξιούχους. 
 
Η κοινωνική πολιτική µπορεί να παίξει ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο αν οριστούν κρίσιµες 
οµάδες του πληθυσµού προς τις οποίες να κατευθύνονται ολοκληρωµένες και συνδυασµένες 
δράσεις σε τοµείς όπως ασφάλιση, στέγη, κατάρτιση, υγεία, πρόνοια, εισοδηµατική στήριξη. 
Τέτοια προγράµµατα πρέπει να εφαρµοστούν σε νέα ζευγάρια στην φάση σχηµατισµού 
οικογένειας, ολοκληρωµένο πρόγραµµα ποιότητας ζωής στην τρίτη ηλικία, µετακινούµενοι 
εργαζόµενοι, ώριµοι εργαζόµενοι που επανεκπαιδεύονται. 
 
 

 
Βέλτιστες πρακτικές: Πολιτικές κοινωνικής προστασίας στις Σκανδιναβικές χώρες 

 
Στις Σκανδιναβικές χώρες συνυπάρχουν υψηλές δαπάνες για κοινωνικές παροχές, υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών πρόνοιας, χαµηλοί δείκτες κοινωνικής και εισοδηµατικής ανισότητας και υψηλοί ρυθµοί 
µεγέθυνσης. Οι συνθήκες αυτές δεν έχουν προκύψει τυχαία. Είναι το επιστέγασµα της κυρίαρχης 
πολιτικής κουλτούρας και της συνειδητής προσπάθειας διαρκούς προσαρµογής της κοινωνικής 
πολιτικής στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες.  
 
Η διεθνοποίηση της οικονοµίας και η έκθεση στο διεθνή ανταγωνισµό επέβαλαν ριζικές µεταβολές 
στην οικονοµία οι οποίες έγιναν πολιτικά αποδεκτές λόγω της δέσµευσης του κράτους για την 
προστασία των θυµάτων της αναδιάρθρωσης. Η επιτυχία σε µεγάλο βαθµό βασίστηκε στην ύπαρξη 
ενός µεγάλου βαθµού κοινωνικής συναίνεσης, µε συµµετοχή και υποστήριξη όλων των κοινωνικών 
εταίρων. 
 
Κύρια χαρακτηριστικά του κοινωνικού µοντέλου των Σκανδιναβικών χωρών είναι τα εξής: 
 
• Η υιοθέτηση µιας καθολικής προσέγγισης, που προέκυψε ως ανάγκη για την κάλυψη των 

διαφορετικών αναγκών των αγροτικών και αστικών πληθυσµών, αλλά και µέσα από την πολιτική 
κινητοποίηση των διαφορετικών οµάδων του πληθυσµού. 

• Τα κοινωνικά επιδόµατα και υπηρεσίες συνδυάζονται µε κλιµακωτά, ανάλογα µε το εισόδηµα, 
προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης. Η στρατηγική αυτή επιλογή έγινε κατά τη µεταπολεµική 
περίοδο ώστε εργαζόµενοι και αυτοαπασχολούµενοι, του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα να 
ενταχθούν στο ίδιο σύστηµα κοινωνικής προστασίας. 

• Οι κοινωνικές πολιτικές στο σύνολό τους συνδυάζονται και συµπληρώνονται από ενεργητικές 
πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και από µεγάλη ευελιξία στην 
αγορά εργασίας. Η επέκταση της κοινωνικής πολιτικής µέσα από συµπληρωµατικές δράσεις και 
υπηρεσίες θεωρήθηκε ως η καλύτερη απάντηση στην µεταβολή του εργατικού δυναµικού λόγω 
της γήρανσης του πληθυσµού και της αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά 
εργασίας. 

 
Η ολοκληρωµένη αυτή προσέγγιση εκφράζεται µέσα από τις επιµέρους πολιτικές, που 
περιλαµβάνονται στο Σκανδιναβικό µοντέλο και συνοπτικά καλύπτουν: 
 
1. Στρατηγική αναδιανοµής. Τα εργαλεία πολιτικής που επιστρατεύονται για την αναδιανοµή του 
εισοδήµατος βασίζονται στην αρχή της αναλογικότητας και στοχεύουν στη µη στρέβλωση των 
κινήτρων για συµµετοχή στην αγορά εργασίας και στις ενεργές πολιτικές για την απασχόληση. Κύρια 
στοιχεία αυτής της πολιτικής είναι: 
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• Πολιτική φορολόγησης. Τόσο τα επιδόµατα όσο και µεγάλο µέρος των δαπανών κοινωνικής 

προστασίας (που σχετίζονται µε τις αµοιβές των υπαλλήλων του συστήµατος κοινωνικών 
υπηρεσιών) επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισµό µέσω φορολογίας. Έτσι, παρά τις 
αυξηµένες κρατικές δαπάνες συνήθως ο κρατικός προϋπολογισµός εµφανίζεται πλεονασµατικός. 

• Σύστηµα κινήτρων. Για να αποφευχθεί η στρέβλωση των κινήτρων και η παγίδευση των πολιτών 
σε καθεστώς εξάρτησης από τα κρατικά επιδόµατα, στο Σκανδιναβικό µοντέλο έχει επιλεχθεί η 
παροχή καθολικών επιδοµάτων (universal benefits) αντί για επιδόµατα ενίσχυσης του 
εισοδήµατος συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων (means-tested benefits). 

 
2. Καταπολέµηση φτώχειας. Αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισµού σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού που διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο όπως οι 
οικογένειες µε µικρά παιδιά και οι ηλικιωµένοι: 
 
• Πολιτική για την οικογένεια. Ενθαρρύνεται η γυναικεία συµµετοχή στην αγορά εργασίας και η 

αντρική συµµετοχή στην οικογενειακή εργασία. Υπάρχει ισότιµη συµµετοχή των γονέων στα 
οικογενειακά επιδόµατα και αντιστάθµιση των απωλειών εισοδήµατος λόγω απουσίας από την 
αγορά εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει ένα δίκτυο υπηρεσιών για την υποστήριξη των οικογενειών µε 
µικρά παιδιά. Ως αποτέλεσµα το ποσοστό φτώχειας σε οικογένειας µε παιδιά και το χάσµα µεταξύ 
αµειβόµενης και µη εργασίας µεταξύ ανδρών και γυναικών παραµένουν σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 

• Γήρανση του πληθυσµού και προστασία ηλικιωµένων. Οι συντάξεις επίσης υπακούν στην 
αρχή της καθολικότητας στα επιδόµατα. Όλοι οι ηλικιωµένοι, ανεξαρτήτως οικονοµικής 
κατάστασης έχουν ισότιµη συµµετοχή στις βασικές συντάξεις. Η καθολικότητα στην παροχή των 
δικαιωµάτων έχει σηµαντικά οφέλη στο βαθµό συναίνεσης στην πολιτική. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι η Σουηδία που µε τη µεταρρύθµιση του συστήµατος συνταξιοδότησης τη 
δεκαετία του 1990 χωρίς να µεταβάλλει τις αρχές της καθολικότητας και της βασικής 
εισοδηµατικής εξασφάλισης, εισήγαγε ένα νέο σύστηµα συνεισφορών, µε σταθερή συνεισφορά 
ύψους 18.5% επί των εισοδηµάτων και την καθολική παροχή βασικών συντάξεων.  

 
3. Εξασφάλιση του εργατικού δυναµικού µέσα από τη δια βίου εκπαίδευση. Οι Σκανδιναβικές χώρες 
κατέχουν ηγετική θέση στη συµµετοχή του πληθυσµού στη δια βίου εκπαίδευση. Για παράδειγµα, στη 
Σουηδία η επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική προωθεί την επαγγελµατική κατάρτιση µέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα, ενώ οι µονάδες εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων αναλαµβάνουν ενεργά 
προγράµµατα κατάρτισης ενηλίκων. Η πολιτική για την απασχόληση προωθεί ειδικά προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο της επιχειρηµατικής πολιτικής υποστηρίζεται η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Η κοινωνική πολιτική παρέχει κίνητρα για την 
υλοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, συµπεριλαµβανοµένης της επανεκπαίδευσης του 
ανθρώπινου δυναµικού. Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής, αξιοποιούνται κοινοτικοί 
πόροι για την εκπαίδευση ως µέσω αντιµετώπισης της ανεργίας. Ενεργό ρόλο στην προώθηση της δια 
βίου εκπαίδευσης έχουν αναλάβει και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 
4. ∆ιασφάλιση του πλαισίου για την προώθηση µεταρρυθµίσεων. Η µεταρρύθµιση του πλαισίου 
εφαρµογής της κοινωνικής πολιτικής και η προσαρµογή του στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις του 
οικονοµικού περιβάλλοντος, είναι εγγενείς µεταβλητές του συστήµατος και διασφαλίζονται από το 
ίδιο το θεσµικό και λειτουργικό πλαίσιο που το διέπει. Προς αυτή την κατεύθυνση συντελούν η 
διεξαγωγή συστηµατικών κοινωνικών ερευνών και οι µηχανισµοί (αυτ)αξιολόγησης των 
προγραµµάτων σε σχέση µε τους αρχικούς τους στόχους. 
 
Πηγές: Palme, Joakim (2005) “Why the Scandinavian experience is relevant for the reform of ESM” 
Discussion paper prepared for the UK Presidency, October 2005, 
International Labour Office (2005). Revision of Human Resources Development Recommendation: 
National Policies Concerning Life-Long Learning – Sweden. 
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5.4.1 Αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση 
 
Παρά τις πρόσφατες µεταρρυθµίσεις, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα 
χαρακτηρίζεται ακόµη από την κληρονοµιά της δοµής και της αντίληψης της δεκαετίας του 
50. Κύρια κριτήρια επιτυχίας της µεταρρύθµισης του ασφαλιστικού συστήµατος είναι να 
ξανακερδίσει την εµπιστοσύνη των νεότερων εργαζόµενων, να κατοχυρώνει την 
αλληλεγγύη ανάµεσα στις γενιές και να είναι βιώσιµο σε βάθος χρόνου. 
 
Η βιωσιµότητα, η επάρκεια και ο εκσυγχρονισµός του ασφαλιστικού συστήµατος πρέπει 
συνεπώς να αποτελούν κεντρικά στοιχεία και µέληµα µίας προοδευτικής οικονοµικής και 
κοινωνικής πρότασης. ∆εν είναι πολιτικά υπεύθυνη η αναβλητικότητα και οι σκιαµαχίες. 
Απέναντι σε συντηρητικές λογικές «επίλυσης» του ασφαλιστικού µε µείωση των παροχών, 
αύξηση των εισφορών και µονοµερή επιµήκυνση του εργασιακού βίου, µπορεί να δοµηθεί 
µία µεταρρυθµιστική πρόταση µε βασικά στοιχεία:  
 
• ένα συνολικό πρόγραµµα ανταπόκρισης στη γήρανση µε έµφαση στις πολιτικές 

αύξησης των ποσοστών απασχόλησης για τη βελτίωση των οικονοµικών του 
ασφαλιστικού συστήµατος και την τόνωση της επάρκειας των συντάξεων 

 
• έµφαση στην προστασία των χαµηλών εισοδηµάτων και τόνωσης των κατώτερων 

συντάξεων, έτσι ώστε το ασφαλιστικό σύστηµα να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην 
καταπολέµηση της φτώχειας των ηλικιωµένων. Ταυτόχρονα οι υψηλότερες συντάξεις 
πρέπει να είναι ανταποδοτικές, χωρίς αυτό να µετακυλύεται σε όλη την κοινωνία.  

 
• έµφαση σε πολιτικές για την άρση αδυναµιών του σηµερινού συστήµατος, µε 

παράλληλη δράση στην προσφορά εργασίας (κίνητρα συντάξεων, κατάρτιση), τη ζήτηση 
εργασίας (εργοδότες και αντιµετώπιση µεγαλύτερων εργαζοµένων), αλλά και το 
περιεχόµενο εργασίας. Αυτό θα διευκολυνθεί και µε επέκταση της κοινωνικής 
ασφάλισης: µακροχρόνια φροντίδα, χρηµατοδότηση διακοπών εργασιακού βίου και δια 
βίου εκπαίδευσης, επέκταση των δυνατοτήτων συλλογικής αποταµίευσης µε ανάπτυξη 
επαγγελµατικών συστηµάτων. 

 
5.4.2 Καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού – Οικοδόµηση ενός ιστού 

ασφάλειας 
 
Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας πρέπει να µεριµνά για την πλήρη και ισότιµη συµµετοχή 
όλων στην ανάπτυξη και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Αυτό σηµαίνει να υπάρχει 
ουσιαστική και µόνιµη µέριµνα έτσι ώστε να υπερνικούνται κοινωνικά εµπόδια, πριν αυτά 
εδραιώσουν τον κοινωνικό αποκλεισµό, µε ότι αυτό συνεπάγεται σε ανθρώπινο και 
κοινωνικό κόστος. Η αντιµετώπιση της όποιας δυσκολίας στην ρίζα της σηµαίνει 
αναθεώρηση της ελλειπούς επιδοµατικής προσέγγισης, που απλώς εξορκίζει παρά µόνο 
µερικώς το πρόβληµα και συχνά οδηγεί σε καταστρατηγήσεις που δυσφηµίζουν την 
κοινωνική πολιτική. Ειδικότερα: 
 
• Τα άτοµα µε αναπηρίες πρέπει να ξέρουν ότι θα υπάρχουν οι εξειδικευµένες δοµές και οι 

µηχανισµοί ώστε η συµµετοχή τους να συµβαδίζει µε τις δυνατότητές τους.  
 
• Η κοινωνική προστασία των µεταναστών και παροχή υπηρεσιών ένταξης, όπως µαθήµατα 

γλώσσας, ενισχυτική διδασκαλία για παιδιά, ισότιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, 
πρόνοιας και παιδείας, αυξάνει τα κοινωνικά οφέλη από την παραµονή των µεταναστών. 
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• Απαιτούνται ολοκληρωµένα προγράµµατα για συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, 

που  αντιµετωπίζουν σειρά κοινωνικών αναγκών (π.χ. στέγη, υγεία, επαγγελµατική 
κατάρτιση, εισοδηµατική στήριξη) µε ουσιαστική συµµετοχή των ιδίων των 
ενδιαφεροµένων. Τα θετικά συµπεράµστα των ανάλογων πρωτοβουλιών για Τσιγγάνους 
µπορούν να αξιοποιηθούν και για άλλες οµάδες (π.χ. άλλες οµάδες µεταναστών, 
ηλικιωµένοι στην ύπαιθρο). 

 
• ∆οµές που αντιµετωπίζουν και θεραπεύουν κοινωνικά προβλήµατα όπως η επανένταξη 

φυλακισµένων, χρηστών ουσιών αλλά και φαινοµένων όπως η οικογενειακή βία είναι 
απαραίτητες σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. 

 
Πέραν των δοµών που αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα προβλήµατα µεσο-µακροπρόθεσµου 
χαρακτήρα, απαιτείται και ένα γενικό δίκτυο ασφαλείας που να είναι προσανατολισµένο 
στον γενικό πληθυσµό. Η ύπαρξη ενός τέτοιου δικτύου θα σήµαινε ότι µια απρόβλεπτη 
ατυχία θα έβρισκε ανταπόκριση από το σύστηµα κοινωνικής προστασίας, µε τρόπο ώστε να 
µην οδηγεί σε κοινωνική περιθωριοποίηση. Η ανταπόκριση αυτή θα είχε ως κύρια 
συνισταµένη έµπρακτη βοήθεια προσαρµοσµένη στις ατοµικές ανάγκες για την αντιµετώπιση 
της έκτακτης κρίσης καθώς και για την επανένταξη (στην αγορά εργασίας, ή και στην 
αυταπασχόληση). Συµπλήρωµα σε ένα τέτοιο δίκτυ ασφαλείας θα ήταν και ένα ελάχιστο 
εγγυηµένο επίπεδου αξιοπρεπούς διαβίωσης.  
 
Το δίκτυο ασφάλειας µπορεί να είναι το επιστέγασµα ενός προγράµµατος δηµιουργίας της 
κοινωνικής υποδοµής σε τοπικό επίπεδο, που θα περιείχε: 
 
• Μεταφορά αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ και σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλη αναβάθµιση 

της ικανότητας παρακολούθησης των παρεµβάσεων και των αποτελεσµάτων τους και τη 
διασύνδεση µε τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης. ∆ικτύωση των νέων δοµών µε 
υπάρχουσες (κατάρτιση, κοινωνική ασφάλιση). 

 
• ∆ραστηριοποίηση και ουσιαστικό ρόλο για τις µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τον 

εθελοντισµό.  
 
• Ενσωµάτωση στην προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας και των δοµών που ήδη υπάρχουν. 
 
• Παρακολούθηση της όλης προσπάθειας σε κεντρικό επίπεδο για την εκτίµηση προόδου, 

µεταφορά καλών εµπειριών. 
 
• Χρονική κλιµάκωση της χρηµατοδότησης ώστε να απορροφά τους επιπλέον πόρους που 

θα διατεθούν στην κοινωνική προστασία. 
 
 
5.5 Το περιβάλλον ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα  
 
Τα σηµερινά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης που συνθέτουν ή επηρεάζουν το µοντέλο 
της οικονοµικής ανάπτυξης, ευθύνονται για την υποβάθµιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Επιπτώσεις αυτής της υποβάθµισης, όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων, 
η ρύπανση των φυσικών αποδεκτών και οι επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσµού έχουν µε τη 
σειρά τους άµεσες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις και σε µεγάλο βαθµό υπονοµεύουν 
την βιωσιµότητα της ίδιας της οικονοµικής ανάπτυξης.  
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Η σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και οικονοµικής ανάπτυξης δεν είναι αυτονόητα 
αντιθετική. Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη Στρατηγική της Λισαβόνας 
έχει ακριβώς στόχο την αποσύνδεση των δύο συνιστωσών και την ανάδειξη των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης των πόρων. 
∆υνατότητες, που δεν περιορίζονται στην εφαρµογή διορθωτικών επεµβάσεων (end-of-pipe 
solutions) αλλά κυρίως στην υιοθέτηση προληπτικών µέτρων (precautionary principle) και 
στη διόρθωση του µηχανισµού της αγοράς ώστε το κόστος της ρύπανσης να συνεκτιµάται 
στις αποφάσεις (the ‘polluter pays’ principle).  
 
Μία τέτοια ολοκληρωµένη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, διαµορφώνει νέα δεδοµένα για την οικονοµία, παρέχοντας νέες επιχειρηµατικές 
δυνατότητες και δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Το περιβάλλον είναι σήµερα 
ένας σηµαντικός αναπτυξιακός πόρος. Το πως θα αξιοποιηθεί εξαρτάται από τη θέση που 
καταλαµβάνει στο συνολικό µοντέλο ανάπτυξης.  
 
Υπό αυτή την έννοια η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελεί µόνο προϋπόθεση για 
βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά και ένδειξη µιας οικονοµίας που βασίζεται στη γνώση της φέρουσας 
ικανότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αξιοποιώντας την προς το 
οικονοµικό και κοινωνικό συµφέρον. 
 
Η Ελλάδα σε σχέση µε τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ έχει σχετικά χαµηλούς δείκτες 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση τείνει να αναστραφεί, δεδοµένης 
και της χαλαρότητας ή σε πολλές περιπτώσεις απουσίας ή µη εφαρµογής του κατάλληλου 
θεσµικού πλαισίου, αλλά και της ανησυχητικής εξέλιξης των σχετικών µεγεθών (κατά 
κεφαλήν ενεργειακή κατανάλωση, εκποµπές αέριων ρύπων, χρήση φυτοφαρµάκων κλπ.). 
 
Ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλλον και η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελούν ένα 
σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα. Η µέχρι σήµερα αντιµετώπιση του 
θέµατος της περιβαλλοντικής προστασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο επισκιάζεται 
από την αποφυγή ανάληψης του βραχυχρόνιου πολιτικού κόστους, που θεωρείται ότι ενέχει η 
λήψη µέτρων διαχείρισης των φυσικών πόρων ή αντιµετώπισης µειζόνων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων, ιδιαίτερα όταν αυτά συνδέονται µε την ατοµική ιδιοκτησία ή αφορούν 
καταναλωτικές πρακτικές των πολιτών. Το πρόβληµα αυτό επιτείνεται από την κακή 
πληροφόρηση και την ελλιπή επένδυση σε καινοτόµες ενεργειακές τεχνολογίες και σε 
φιλικούς προς το περιβάλλον µηχανισµούς διαχείρισης. 
 
Μια στρατηγική για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη στην Ελλάδα θα πρέπει να θέσει 
ένα τριπλό στόχο.  
 
Πρώτον, το συνδυασµό της επιχειρηµατικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος 
µέσα από ένα θεσµικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει θετικό αποτέλεσµα και για τις 
επιχειρήσεις και για την κοινωνία (win-win strategy).  
 
∆εύτερον, τη θεώρηση και αντιµετώπιση του περιβάλλοντος ως αναπτυξιακού πόρου. 
 
Τρίτον την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις τοµεακές πολιτικές, στον 
τουρισµό, στη βιοµηχανία, στο εµπόριο, στη γεωργία, στην ενέργεια, κ.α. 
 
Ο τριπλός αυτός στόχος εξειδικεύεται µε τη σειρά του σε µείζονες θεµατικές προκλήσεις:  
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1. Αποτελεσµατική συµµετοχή της χώρας στην παγκόσµια προσπάθεια για την 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής: στόχος η αναδιάρθρωση του ενεργειακού 
µείγµατος της χώρας, µε επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ειδικά για τις ΑΠΕ επίτευξη του στόχου 10% της 
συνολικής ενέργειας και 20% της ηλεκτρικής ενέργειας) αλλά και την προώθηση µέτρων 
εξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα και τη µεταποίηση. Η υλοποίηση του 
Εθνικού Προγράµµατος για την Κλιµατική Αλλαγή να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, 
πολύ περισσότερο που η υπέρβαση του στόχου του Κιότο συνεπάγεται σοβαρά πρόστιµα.  

 
2. Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης: ο στόχος αυτός δεν απορρέει µόνο από τις 

υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στα όρια που θέτουν οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες 
αλλά και από την ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας. Παράλληλα, η µείωση των 
ρύπων θα συµβάλλει την προστασία των φυσικών οικοσυστηµάτων αλλά και των 
µνηµείων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τις δυσµενείς επιπτώσεις της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Και στην περίπτωση αυτή, βασικό µέσο για την επίτευξη των 
στόχων αποτελούν οι επιλογές στον ενεργειακό τοµέα σε συνδυασµό µε µέτρα ενίσχυσης 
των µαζικών µέσων µεταφοράς.  

 
3. Ορθολογική και περιβαλλοντικά αποτελεσµατική διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων: το ζητούµενο από την πολιτεία είναι να αναλάβει το πολιτικό κόστος 
εφαρµογής ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ορθολογικής διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων, στη βάση του υπάρχοντος Εθνικού Σχεδιασµού. Κεντρικά στοιχεία στην 
κατεύθυνση αυτή είναι η πρόληψη ή µείωση της παραγωγής απορριµµάτων, η µέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση τους (ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση κλπ), η ασφαλής τελική 
διάθεση των υπολειµµάτων και η αποκατάσταση όλων των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 
απορριµµάτων. Πρέπει ακόµη να οργανωθεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διαχείρισης 
συσκευασιών και επικινδύνων αποβλήτων (βιοµηχανικά, νοσοκοµειακά κλπ). 

 
4. Βιώσιµη λειτουργία των πόλεων: απαιτείται ένα πρόγραµµα δράσης που θα θέτει νέους 

στόχους για µία νέα πόλη - ανθρώπινη, λειτουργική, περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
φιλική, αισθητικά σύγχρονη, προσβάσιµη και επιχειρηµατική – και θα περιλαµβάνει 
παρεµβάσεις στην πολεοδοµία, στο αστικό πράσινο, στην ποιότητα του αέρα, στη 
διαχείριση των ελεύθερων χώρων, στις µεταφορές και στην κυκλοφορία. Σηµαντικά 
µέτρα είναι η ολοκλήρωση υποδοµών φυσικού αερίου, η ενίσχυση των µαζικών µέσων 
µεταφοράς και η  σωστή διαχείριση της ενέργειας σε όλες τις δραστηριότητες της πόλης. 

 
5. Ολοκληρωµένη και βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων: Το ζητούµενο σήµερα 

είναι η αποτελεσµατική εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου που σε εναρµόνιση µε την 
Οδηγία-Πλαίσιο της ΕΕ προσφέρει µία νέα –αποκεντρωµένη και συµµετοχική- βάση για 
την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων. Σε κάθε περίπτωση, η προτεραιότητα 
στην άκριτη ικανοποίηση της ζήτησης, δεν συντελεί στην ορθολογική χρήση του νερού, 
ιδιαίτερα στο γεωργικό τοµέα. Είναι εποµένως επιτακτική η αντιµετώπιση των πιέσεων 
που οφείλονται στις µη ορθολογικές αρδευτικές και καλλιεργητικές πρακτικές και στο 
υψηλό ποσοστό απωλειών, καθώς και η οργάνωση µηχανισµών παρακολούθησης των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.  

 
6. Προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος µέσα σε ένα πλαίσιο βιώσιµης 

ανάπτυξης της υπαίθρου: ζητούµενο είναι ένα πρόγραµµα δράσης που αποσαφηνίζει 
χωροταξικές προκλήσεις, δίνοντας χώρο σε επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και που 
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προβλέπει τη διατήρηση και την ανάδειξη των σηµαντικών φυσικών οικοτόπων, την 
ολοκληρωµένη και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των δασών, 
την ενίσχυση προγραµµάτων αναδάσωσης και φυσικής αναγέννησης, ολοκλήρωση της 
δασικής νοµοθεσίας µε τη δηµιουργία δασικού κώδικα, δηµιουργία εθνικού χάρτη 
χρήσεων γης (δασολόγιο) και αποτελεσµατικότερη προστασία των δασών από πυρκαγιές 
και εκχερσώσεις. 

 
 

Βέλτιστες πρακτικές: Περιβαλλοντική πολιτική στη Σουηδία 
 
Πλαίσιο και εργαλεία πολιτικής. Από τη δεκαετία του 1960 η χώρα έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην 
προώθηση πολιτικών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της βιοµηχανικής ανάπτυξης. Η αυξηµένη ευαισθησία στα θέµατα περιβάλλοντος 
οδήγησε, το 2000, στη διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου πολιτικής που καλύπτει όλους 
τους τοµείς που σχετίζονται µε την αειφόρο ανάπτυξη, από την προστασία του αέρα, των υδάτων και 
των δασών έως τη γεωργία και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η αναγκαιότητα για τη 
διαµόρφωση ενός τέτοιου φιλόδοξου και στοχοκεντρικού πλαισίου πολιτικής τεκµηριώθηκε στη βάση 
εκτιµήσεων οικονοµικού κόστους από την περιβαλλοντική καταστροφή και οφέλους από τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος (από εκτιµήσεις για «πράσινους» εθνικούς λογαριασµούς). 
 
Κύρια χαρακτηριστικά του Σουηδικού µοντέλου περιβαλλοντικής πολιτικής είναι: η κλαδική 
προσέγγιση στην εκπόνηση και εφαρµογή των επιµέρους πολιτικών, και  η εκτεταµένη χρήση 
οικονοµικών εργαλείων και κινήτρων, που περιλαµβάνουν: φόρους και πρόστιµα για την εκποµπή 
επικίνδυνων αερίων (π.χ. διοξειδίου του άνθρακα), φόρους επί των επικίνδυνων υλικών (π.χ. φόρος 
φυτοφαρµάκων), επιδοτήσεις (π.χ. για την επένδυση σε νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας), 
ρύθµιση και έλεγχο διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων (π.χ. γεωργία και χρήσεις γης, παραγωγή 
χηµικών, διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.) και κρατική ενίσχυση της έρευνας σε θέµατα περιβάλλοντος. 

 
Σύστηµα διακυβέρνησης της περιβαλλοντικής πολιτικής. Σε επίπεδο διακυβέρνησης η 
περιβαλλοντική πολιτική ακολουθεί τα εξής στάδια: µελέτη, διαβούλευση και συλλογική λήψη 
αποφάσεων. Η υλοποίηση γίνεται µέσα από ένα αποκεντρωµένο σύστηµα, µε την ευθύνη διαφόρων 
κλαδικών και τοπικών φορέων. Οι κύριοι φορείς διαµόρφωσης και άσκησης της περιβαλλοντικής 
πολιτικής είναι οι εξής: 
 
• Κεντρική κυβέρνηση: Υπουργείο Περιβάλλοντος (υπεύθυνο για την προώθηση των πολιτικών 

για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, υπό την αιγίδα του λειτουργούν 13 ανεξάρτητες 
υπηρεσίες, αρµόδιες για διαφορετικά ζητήµατα στην υλοποίηση της πολιτικής). Υπηρεσία 
Προστασίας Περιβάλλοντος, (µε αρµοδιότητες την ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα 
περιβάλλοντος, την επίβλεψη επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων και την αξιολόγηση των 
πολιτικών). Άλλα υπουργεία όπως το Οικονοµικών, που είναι αρµόδιο για θέµατα φορολόγησης 
και χρηµατοδότησης περιβαλλοντικών προγραµµάτων και τα Υπουργεία Γεωργίας και 
Βιοµηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών, που έχουν κλαδικές αρµοδιότητες µε σηµαντικές 
περιβαλλοντικές διαστάσεις. Εθνικό Συµβούλιο Περιβάλλοντος, µε συµβουλευτικό ρόλο στην 
Κυβέρνηση για θέµατα περιβάλλοντος. 

 
• Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής µε έµφαση στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, 
υλοποίηση «πράσινων» κρατικών προµηθειών, προώθηση ΑΠΕ, εγκατάσταση συστηµάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σηµαντικό οικονοµικό εργαλείο για την προστασία του 
περιβάλλοντος είναι τα Τοπικά Επενδυτικά Προγράµµατα που υλοποιούνται από το 1998 και 
χρηµατοδοτούνται από το κράτος. Οι δήµοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για έργα που 
στοχεύουν στη µείωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και στην αύξηση της απασχόλησης. 
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Οι αποτυχίες του παρελθόντος και η διεθνής εµπειρία διδάσκουν ότι η επίτευξη αυτών των 
στόχων δεν είναι δυνατή χωρίς µία νέα αντίληψη για το περιβάλλον που θα µεταφράζεται σε 
νέα εργαλεία πολιτικής. Κυρίαρχη θέση µεταξύ των δράσεων αυτών κατέχει αναµφισβήτητα 
η προώθηση οικονοµικών εργαλείων για την άρση των στρεβλώσεων της αγοράς και τη 
διόρθωση των τιµών σύµφωνα και µε τον κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ήδη, εφαρµόζονται σε µεγάλη κλίµακα οικονοµικά κίνητρα 
(επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ.) προκειµένου να ενισχυθεί η διείσδυση 
προϊόντων και τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως για παράδειγµα για την 
ανάπτυξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
 
Οι περιβαλλοντικοί φόροι, που αποτελούν τη λογική αντιστροφή των οικονοµικών κινήτρων, 
απαιτούν έναν πολύ προσεκτικότερο σχεδιασµό, έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσµενείς 
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας αλλά και για τη µεγιστοποίηση της 
αποτελεσµατικότητας τους. Όµως, αποτελούν ένα αναντικατάστατο εργαλείο για την 
προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς υποβοηθούν τη µακροπρόθεσµη µεταβολή της 
συµπεριφοράς παραγωγών και καταναλωτών, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση καινοτοµιών 
στην παραγωγική διαδικασία και την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Παράλληλα, σε 
αρκετές χώρες (π.χ. Σουηδία) αποτελούν τη βάση µίας ευρύτερης φορολογικής 
µεταρρύθµισης µε την οποία η επιβάρυνση των επιχειρήσεων αντισταθµίζεται µε επιδότηση 
της εργασίας, συµβάλλοντας έτσι στην καταπολέµηση της ανεργίας.  
 

Είναι τέλος επιτακτική η προώθηση δράσεων για τη συλλογή, διαχείριση και διακίνηση της 
πληροφορίας που να µπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο επίπεδο παραγωγής πολιτικής όσο και 
για την ενηµέρωση και δραστηριοποίηση των πολιτών. Η πληροφόρηση αυτή θα επιτρέψει 
την καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και την ενεργοποίηση όλων 
των εµπλεκοµένων φορέων για την αναζήτηση λύσεων και την επίτευξη των αναγκαίων 
συναινέσεων. 
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6 Οι µεγάλες τοµές – οι προϋποθέσεις για να επιτευχθούν οι 

στόχοι 
 
Η δηµιουργία ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης της Ελλάδας µε αιχµές την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, την καινοτοµία και την έρευνα, την εξωστρέφεια και τη δικτύωση, έχει 
προϋποθέσεις. Προϋποθέτει µεταρρυθµίσεις στο κράτος και τη δηµιουργία ενός νέου 
πλαισίου διακυβέρνησης που θα διευκολύνει αντί να αποθαρρύνει την ανάπτυξη, την 
οριοθέτηση των ρόλων κράτους και αγοράς ώστε να αξιοποιείται ο δυναµισµός της αγοράς 
και ταυτόχρονα να διαφυλάσσεται και το δηµόσιο συµφέρον, ένα νέο δηµοσιονοµικό 
πλαίσιο που επιτρέπει τη χρηµατοδότηση των νέων αναπτυξιακών επιλογών, ένα νέο 
φορολογικό πλαίσιο που παρέχει σωστά κίνητρα αλλά είναι κοινωνικά δίκαιο, αλλά και τη 
σωστή αξιοποίηση εργαλείων όπως οι χρηµατοδοτήσεις από την ΕΕ.  
 
6.1 Μεταρρύθµιση στο κράτος 
 
Στο σύγχρονο περίπλοκο, παγκοσµιοποιηµένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον ο µόνος τρόπος 
βιώσιµης προώθησης της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι µε τη δηµιουργία θεσµών. Οι 
θεσµοί είναι  
 

 νόµοι,  
 άτυποι κανόνες συµπεριφοράς που δηµιουργούν παράδοση και  
 µηχανισµοί επιβολής των νόµων και των κανόνων αυτών.  

 
Ενώ οι νόµοι είναι σχετικά εύκολο να γίνουν, οι κανόνες συµπεριφοράς και οι µηχανισµοί 
επιβολής είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιας εξέλιξης και ωρίµανσης. Η θετική τους πορεία 
ενδυναµώνει την ανάπτυξη ενώ η αρνητική όχι µόνο την υπονοµεύει αλλά είναι και ιδιαίτερα 
δύσκολο να ανατραπεί. Έτσι, βασικό πρόβληµα στις χώρες ενδιάµεσου αναπτυξιακού 
επιπέδου δεν είναι η έλλειψη νοµικού πλαισίου ή οι ατέλειες του αλλά η αδυναµία 
εµπέδωσης κανόνων συµπεριφοράς που θα εξασφαλίσουν ένα κλίµα εµπιστοσύνης, 
συνεργασίας και ισορροπίας, το οποίο µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε επενδύσεις και 
δίκαιη κατανοµή του πλούτου. Η λάθος εφαρµογή κυρώσεων (τόσο οι πολύ αυστηρές όσο 
και η ανυπαρξία κυρώσεων) οδηγεί στη σταδιακή υποβάθµιση του νοµικού οικοδοµήµατος 
και οδηγεί σε συστηµατικές στρεβλώσεις που υπονοµεύουν παραπέρα το αναπτυξιακό 
περιβάλλον. 
 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σηµείο, όπου κυριαρχεί µια (άλλοτε 
δίκαιη και άλλοτε άδικη) γενικευµένη απογοήτευση από τη λειτουργία τόσο του κράτους όσο 
και της κοινωνίας. Είναι προφανές πως δεν είναι εύκολο να ανατραπεί αυτή η πορεία και να 
µπει η ελληνική κοινωνία σε ένα θετικό κύκλο κτισίµατος νέων και αποτελεσµατικών 
θεσµών, που θα περιλαµβάνουν όχι µόνο την αλλαγή του νοµικού πλαισίου αλλά πολύ 
περισσότερο το σεβασµό του και την αµοιβαία εµπιστοσύνη σε µια θετική µακροχρόνια 
πορεία. Χρειάζεται ένας πολύ προσεκτικός σχεδιασµός παρεµβάσεων έτσι ώστε η 
εξασφαλίζεται η τήρηση τους, για να ξεκινήσει η οικοδόµηση µιας νέας σχέσης εµπιστοσύνης 
από την αρχή. Για την ανατροπή αυτή ο ρόλος του κράτους είναι κυρίαρχος και 
αναντικατάστατος. Ωστόσο η κατάσταση του κράτους είναι µέρος του προβλήµατος. 
 
Η λειτουργία του κράτους αποτελεί σήµερα συχνά τροχοπέδη στην ανάπτυξη και 
εµπλοκή στην προσπάθεια µεταρρυθµιστικών πολιτικών. Η αναποτελεσµατικότητα, η 
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έλλειψη ανταποδοτικότητας ανάµεσα στα φορολογικά βάρη και τις κοινωνικές και άλλες 
υπηρεσίες, η δυσκαµψία, ο συγκεντρωτισµός, οι πελατειακές σχέσεις, η αναξιοκρατία, η 
διαφθορά, αποτελούν στοιχεία της σηµερινής λειτουργίας του συστήµατος που ακυρώνουν 
πολιτικές επιλογές και απαξιώνουν το ρόλο του κράτους απέναντι στον πολίτη.  
 
Η χώρα µας χρειάζεται µια διακυβέρνηση βασισµένη στις αρχές της τήρησης της 
νοµιµότητας, της συνεχούς αξιοποίησης των νέων γνώσεων και τεχνολογιών και της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας των διαδικασιών και της συµµετοχής της 
κοινωνίας των πολιτών. Η νέα προοδευτική πρόταση για µια αποτελεσµατική και 
δηµοκρατική διακυβέρνηση που προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους πολίτες, µε 
κανόνες λειτουργίας και στελέχωσης ανάλογους µε την αποστολή τους, και συµβάλλει 
αποτελεσµατικά στον στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης έχει µία σειρά από συνιστώσες: 
  
• Ικανή επιτελική δηµόσια διοίκηση, συνδεόµενη µε τα κέντρα παραγωγής και 

επεξεργασίας νέας γνώσης 
 
• Κατάλληλους, αποκεντρωµένους, σύγχρονους θεσµούς  
 
• Ισχυρή αυτοδιοίκηση  
 
• Μηχανισµούς απολογισµού και ελέγχου του παραγόµενου έργου. 
 
Επειδή όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν έχουν οµοειδείς ρόλους, χρειάζεται και 
διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Η παρέµβαση 
δηµόσιων υπηρεσιών στην αναπτυξιακή προσπάθεια απαιτεί διαφορετική λειτουργία από την 
παροχή τυποποιηµένων υπηρεσιών στον πολίτη. Εκτός από τις µεγάλες τοµές που 
περιγράφονται παρακάτω, χρειάζεται η δηµιουργία πιλοτικών µονάδων, στις οποίες το 
∆ηµόσιο θα πειραµατίζεται µε νέες δοµές και διαδικασίες, τις οποίες θα µπορεί στη συνέχεια 
να εφαρµόζει σε όλη το χώρο του ή όπου αρµόζει, όπως π.χ. συνέβη πρόσφατα στη χώρα µας 
µε τη διοικητική δοµή που υιοθετήθηκε για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Γ’ ΚΠΣ. 
Αυτό βέβαια προϋποθέτει µιαν αντίστοιχη δοµή σχεδιασµού και αξιολόγησης στο Υπ. 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
 
6.1.1 Επιτελική διοίκηση 
 
Μια αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών µε χαµηλό 
διαχειριστικό κόστος, βοηθά αποφασιστικά την ανάπτυξη καθώς συνεπάγεται εξοικονόµηση 
πόρων για επενδυτικές και άλλες αναπτυξιακές δράσεις. Μια επιτελική δηµόσια διοίκηση, 
προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση και γνώση στις διαδικασίες διαµόρφωσης της 
πολιτικής καθώς και την αναγκαία τεχνική υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων. Προϋπόθεση 
επιτυχίας της λειτουργίας της είναι η στελέχωσή της µε εξειδικευµένο προσωπικό, επιλεγµένο 
αξιοκρατικά, το οποίο να αναπτύσσει επαγγελµατική συνείδηση και αίσθηµα ευθύνης, και 
ταυτόχρονα η σύγχρονη οργάνωση, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και η σύνδεση µε τα κέντρα παραγωγής γνώσης εντός και εκτός Ελλάδας. 
 
Προτείνεται η αλλαγή της δοµής της Κυβέρνησης σε ευέλικτο, επιτελικό και αποτελεσµατικό 
σχήµα που προέρχεται από συγχωνεύσεις και ευρείες διατάξεις τοµέων, µε παράλληλη 
αποκέντρωση των διοικητικών µηχανισµών και των υπαλλήλων των υπουργείων, την 
κατάργηση αντιπαραγωγικών οργανισµών του δηµοσίου, την συγχώνευση 
πολυδιασπασµένων και ανενεργών υπηρεσιών. 
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Είναι σαφές ότι οι βασικές κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινηθεί η πολιτική για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της κρατικής µηχανής, η ενίσχυση της αξιοκρατίας, η 
αποκατάσταση µιας υγιούς ιεραρχίας, και η ενίσχυση των οικονοµικών και άλλων κινήτρων 
και αντικινήτρων. Ο διαφορισµός στη σταδιοδροµία του ικανού από τον µη παραγωγικό είναι 
ουσιώδης διαρθρωτική µεταβολή στη δηµόσια διοίκηση. 
 
Για να γίνει πιο αποτελεσµατική, η δηµόσια διοίκηση πρέπει να αποκτήσει τις απαραίτητες 
αποκεντρωµένες και ευέλικτες δοµές, και παράλληλα να διαµορφώσει µηχανισµούς 
συνεργασίας των επιµέρους φορέων µεταξύ τους και µε την κοινωνία. Ωστόσο, η 
αποτελεσµατικότητα των διοικητικών µηχανισµών συναρτάται και µε την υποχρέωση τους να 
αποδίδουν λογαριασµό για τις δράσεις, τις µεθόδους και τα αποτελέσµατα τους.  
 
Για να ανταποκριθεί το κράτος αποτελεσµατικά στα περίπλοκα σύγχρονα προβλήµατα, οι 
διοικητικοί θεσµοί θα πρέπει να εξελιχθούν προς δύο κατευθύνσεις. 
 
• Προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης και της αυτονοµίας των φορέων και των 

διοικητικών αρχών και της προσαρµογής της δοµής και των διαδικασιών λειτουργίας 
προς την αποστολή και τους στόχους του κάθε φορέα. Η αξιοποίηση της θετικής 
εµπειρίας των ανεξάρτητων αρχών που δηµιουργήθηκαν την προηγούµενη δεκαετία είναι 
χρήσιµη στην κατεύθυνση αυτή. 

 
• Προς την κατεύθυνση της αυξηµένης δυνατότητας συντονισµού και αποτίµησης των 

αποτελεσµάτων και επιπτώσεων. 
 
6.1.2 Αποκεντρωµένοι θεσµοί και αυτοδιοίκηση  
 
Για να λειτουργήσει το νέο µοντέλο διακυβέρνησης θα πρέπει να επανακαθορισθούν και να 
αποσαφηνισθούν, εξ αρχής, οι κρατικές, περιφερειακές και αυτοδιοικητικές αρµοδιότητες. 
Θεµέλιο της πρότασης για µια νέα δηµοκρατική διακυβέρνηση, όπου το κράτος θα έχει 
κυρίως επιτελικό ρόλο είναι η περιφερειακή συγκρότηση και η τοπική αυτοδιοίκηση. Μια 
ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι κοντά στον πολίτη και να υπόκειται σε άµεση 
λογοδοσία. 
 
• Στη δηµόσια διοίκηση (κεντρική και περιφερειακή) να παραµείνουν οι βασικοί τοµείς 

του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού της ανάπτυξης, η εξωτερική πολιτική και 
ασφάλεια της χώρας, τα δηµόσια οικονοµικά, η δικαιοσύνη, ο εθνικός σχεδιασµός της 
υγείας, της παιδείας, του κοινωνικού κράτους και της πολιτικής προστασίας, οι 
µηχανισµοί πολιτογράφησης και ιθαγένειας, οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, η διασφάλιση των 
δηµόσιων αγαθών.  

 
• Στην αυτοδιοίκηση να εκχωρηθούν τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα, η 

εξειδίκευση αναπτυξιακών πολιτικών, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (όπως οι 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας) και η εξυπηρέτηση των πολιτών, η αξιοποίηση 
των περιβαλλοντικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων, η εφαρµογή πολιτικών στους 
παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας και τα προγράµµατα τοπικής ανάπτυξης.  

 
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα κάθε αρµοδιότητα που εκχωρείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πόρους, ενώ παράλληλα η ίδια η Αυτοδιοίκηση µπορεί να 
διαθέτει πέρα από τα ανταποδοτικά και τοπικά έσοδα (τοπική φορολογία). Στο πλαίσιο της 

 69



φορολογικής µεταρρύθµισης προτείνεται να υπάρξει νέα κατανοµή πόρων ανάµεσα στην 
κρατική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση µε σηµαντική αύξηση των πόρων της τελευταίας 
ώστε να διαχειρίζεται ολοκληρωµένα δικούς της µόνιµους και θεσµοθετηµένους πόρους 
µετά, βεβαίως, την κοστολόγηση των λειτουργιών και των αρµοδιοτήτων της. Για να 
διαθέτει, έτσι, τους αναγκαίους αναπτυξιακούς πόρους και εξισορροπητικούς µηχανισµούς.  
 
Ταυτόχρονα, η µετά από προσκεκτική µελέτη σταδιακή µεταβίβαση στους αποκεντρωµένους 
διοικητικούς θεσµούς της δυνατότητας και υποχρέωσης είσπραξης φόρων θα συµβάλλει στην 
αύξηση του βαθµού οικονοµικής υπευθυνότητας εκ µέρους τους, στην βελτίωση της 
οικονοµικής τους λογοδοσίας σε τοπικό επίπεδο και στην έξοδο από το φαύλο κύκλο της 
αντιπαράθεσης Κεντρικής – τοπικής εξουσίας για τη χρηµατοδότηση των αναγκών της 
τελευταίας. 
 
Τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρούς δήµους. Ο ισχυρός δήµος µπορεί και πρέπει να 
σχεδιάζει και να υλοποιεί την τοπική ανάπτυξη σε συνεργασία µε τις τοπικές παραγωγικές 
δυνάµεις και τις αντιπροσωπεύσεις τους. Οι ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη, η άσκηση 
τοπικής κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής, η παρέµβαση στην απασχόληση, στην 
εκπαίδευση, στην τεχνολογική εξυπηρέτηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό 
επίπεδο, του αποδίδουν ευθύνη ευρύτατων τοµέων άσκησης αρµοδιοτήτων και απαιτούν 
υποστήριξη από τους µηχανισµούς παραγωγής και µεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας. 
 
Η ανασυγκρότηση της χώρας σε µεγαλύτερες και ισχυρότερες αναπτυξιακές ενότητες που θα 
κάνουν πράξη την Ελλάδα των Περιφερειών προϋποθέτει αντίστοιχη και ολοκληρωµένη 
θεσµική, διοικητική και αυτοδιοικητική οντότητα, µε τη διοίκηση όσο γίνεται εγγύτερα στον 
πολίτη. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο να ανοίξει ένας µεγάλος διάλογος για την περιφερειακή 
συγκρότηση της χώρας, για την πορεία και την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών θεσµών 
1ου και 2ου βαθµού, για τη µορφή που θα πάρει η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση στους 
νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό προτείνεται παράλληλα ένα νέο πρόγραµµα 
συνένωσης πρωτοβάθµιων ΟΤΑ («Καποδίστριας 2») µε στόχο τον πολλαπλασιασµό των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε τοπικό επίπεδο. 
 
Παράλληλα, όµως, προς την ανάγκη για εξειδικευµένους και αποκεντρωµένους θεσµούς 
προβάλλει µια νέα ανάγκη αυξηµένης δυνατότητας συντονισµού φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε οµοειδή ζητήµατα και πρέπει να έχουν συµπληρωµατικούς 
στόχους και τρόπους δράσης. Θεσµοί αποκοµµένοι, διασπασµένοι, οι οποίοι λειτουργούν µε 
κλειστούς µηχανισµούς λήψης αποφάσεων, δεν βοηθούν την συνολική αποτελεσµατικότητα. 
Οµοίως, ο φτωχός συντονισµός ανάµεσα σε επιµέρους κρατικούς και διοικητικούς φορείς 
οδηγεί, συχνά, σε έλλειψη συνέπειας της πολιτικής.  
 
Ο αναγκαίος εκσυγχρονισµός της διοικητικής µηχανής προς την κατεύθυνση της 
αποτελεσµατικότητας δεν µπορεί να είναι πλέον στενά τεχνικός, καθώς οι δυσκολίες που 
καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε αφορούν σε µεγάλο βαθµό τις ευρύτερες διαχειριστικές και 
διοικητικές ικανότητες του κράτους.  
 
Οι νέες προκλήσεις διαµορφώνουν νέες θεσµικές δυσκολίες όχι µόνο γιατί απαιτούν από τους 
κυβερνώντες να δρουν γρήγορα αλλά κυρίως γιατί έρχονται σε αντίθεση µε παραδοσιακούς 
τρόπους λήψης αποφάσεων. Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών χρειάζονται νέες 
πρακτικές στην συνεργασία των υπηρεσιών, πρακτικές που θα υπερβαίνουν τις σηµερινές 
αδυναµίες επικοινωνίας και σύµπραξης και αξιοποιούν τις διαρκώς ανανεούµενες γνώσεις. Η 
κατανοµή των αρµοδιοτήτων είναι απαραίτητη, όµως, παράλληλα, χρειάζονται νέοι θεσµοί οι 
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οποίοι θα προωθούν την ολοκλήρωση και τον συντονισµό. Υπάρχει µια νέα ανάγκη 
στρατηγικού σχεδιασµού που θα θεµελιώσει πραγµατικά ολοκληρωµένες πρακτικές.  
 
6.1.3 Μηχανισµοί απολογισµού και ελέγχου  
 
Η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας χρειάζεται, τέλος, ένα πλαίσιο αξιολόγησης και 
ελέγχου των αποτελεσµάτων της διοικητικής δράσης, το οποίο θα δίνει έµφαση στην 
παρακολούθηση του προϊόντος και του αποτελέσµατος. 
 
Ένα καλό σύστηµα παρακολούθησης της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, που θα αποτελεί 
µέρος της συνήθους διοικητικής πρακτικής, είναι αποφασιστικής σηµασίας για την εφαρµογή 
των στόχων της πολιτικής και κατά συνέπεια για την προώθηση της ανάπτυξης, αφού 
συµβάλλει στη συνολική δηµοσιονοµική πειθαρχία, στη στρατηγική κατανοµή των πόρων και 
στην αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών. Η σηµασία του αυξάνεται όσο πιο 
αποκεντρωµένη γίνεται η διοίκηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η αποκέντρωση και η 
εκχώρηση πόρων και εξουσιών δεν θα µεταφέρει απλώς σηµερινές παθογένειες σε ένα άλλο 
διοικητικό επίπεδο.  
 
Προτείνεται η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήµατος αποτελεσµατικού ελέγχου των µεγεθών 
του προϋπολογισµού στις διάφορες φάσεις κατάρτισης και εφαρµογής του µε στόχο τη 
διαχείριση των κινδύνων και τη συνολική δηµοσιονοµική πειθαρχία. Η οργανωµένη 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού εξυπηρετεί τις προτεραιότητες της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής. Παράλληλα η παρακολούθηση της διαχείρισης των επιµέρους 
προγραµµατισµένων κονδυλίων προωθεί την όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερη παροχή 
υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει διαφάνεια στη λειτουργία των υπηρεσιών και 
παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση προς τους φορολογούµενους.  
 
 
6.2 Οριοθέτηση των ρόλων κράτους και αγοράς  
 
∆εύτερη προϋπόθεση για την επιτυχία των µεταρρυθµίσεων και τη δηµιουργία του νέου 
αναπτυξιακού προτύπου για την Ελλάδα – σε άµεση συνάφεια µε τη µεταρρύθµιση στο 
κράτος – είναι η οριοθέτηση των ορίων και του ρόλου κράτους και αγοράς ώστε να 
αξιοποιείται ο δυναµισµός της αγοράς και να διαφυλάσσονται παράλληλα τα συλλογικά 
συµφέροντα της κοινωνίας.  
 
Το κράτος έχει πολλαπλό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα: να διευκολύνει την 
επιχειρηµατικότητα µέσα από την τόνωση των δυνάµεων της προσφοράς και την άρση των 
εµποδίων και των αντικινήτρων για υγιή επιχειρηµατική δράση, να διαµορφώνει ένα 
ευρύτερο ευνοϊκό περιβάλλον µε την συνεχή αναβάθµιση των δηµόσιων υποδοµών, και να 
προσφέρει τα δηµόσια αγαθά σε επαρκείς ποσότητες, υψηλή ποιότητα και µε µικρό 
κόστος. Να εγγυάται τις βασικές υπηρεσίες, την ισότιµη πρόσβαση σε αυτές από όλους τους 
πολίτες, ιδιαίτερα στον τοµέα παροχής γνώσεων και εξατοµικευµένων πληροφοριών. Το 
κράτος (σε προηγµένες χώρες) συµβάλλει στη δικτύωση επιχειρήσεων αναδεικνύοντας τη 
συµπληρωµατικότητα των δραστηριοτήτων τους και στην αναδιανοµή πληροφοριών και 
γνώσεων, ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση σ’ αυτές όσο περισσότερες µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις γίνεται. 
 
Αυτό που διαφοροποιεί την προοδευτική πρόταση για τη σχέση κράτους-αγοράς από αυτήν 
που θέλει απλώς να µεγιστοποιήσει το ρόλο της αγοράς είναι ακριβώς η έµφαση που δίνει 
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στην αναβάθµιση των δηµοσίων υποδοµών και στην προσφορά δηµοσίων αγαθών. Αυτό 
έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις πιο ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, οι οποίες εξαρτώνται σε 
µεγαλύτερο βαθµό από τις δηµόσιες υποδοµές και τα δηµόσια αγαθά, και τα συµφέροντα των 
οποίων µια προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να διασφαλίζει µε τον καλύτερο τρόπο 
απέναντι σε ιδιοτελή συµφέροντα επιχειρηµατιών αλλά και ειδικών οµάδων εργαζοµένων.  
 
Η εναλλακτική προοδευτική άποψη για την µορφή και την έκταση της σχέσης κράτους και 
αγοράς, οφείλει υποχρεωτικά να λάβει υπόψη της τόσο την εκάστοτε συγκυρία και τις 
διεθνείς συνθήκες και ευκαιρίες, όσο τις ελληνικές ιδιαιτερότητες (όπως το µικρό µέγεθος της 
αγοράς, η έλλειψη υποδοµών και διασυνδέσεων µε τα δίκτυα – κυρίως ενεργειακά, 
µεταφορικά - η ποιότητα και το µέγεθος του εγχώριου επιχειρηµατικού δυναµικού) καθώς και 
τους περιορισµούς που θέτει το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οφείλει να αναγνωρίζει το δυναµισµό 
της αγοράς αλλά και τις εγγενείς αδυναµίες της. Αντιλαµβάνεται το ρόλο αλλά και τα όρια 
του κράτους, αι επιχειρεί να συνθέσει κράτος και αγορά εις όφελος της κοινωνίας. 
Αναγνωρίζει ότι σήµερα χρειάζεται µια συµµαχία του κράτους µε την υγιή ιδιωτική 
πρωτοβουλία και µε την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, σε ένα περιβάλλον όπου 
το κράτος θα είναι ο εγγυητής των κανόνων ελέγχου και προστασίας του ανταγωνισµού. 
 
Οι απελευθερώσεις αγορών, οι µετοχοποιήσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις των τελευταίων ετών 
έχουν αλλάξει την ισορροπία δηµόσιου-ιδιωτικού αλλά και ευρύτερα το ρόλο του κράτους 
στην οικονοµία. Σήµερα συνεπώς χρειάζεται µια επικαιροποιηµένη πρόταση για το πως 
οριοθετούνται και πως ρυθµίζονται κράτος και αγορά. 
 
Η πρόταση αυτή αναγκαστικά διαφοροποιείται ανά τοµέα της οικονοµίας γιατί τα 
χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, των συνθηκών παραγωγής και του περιβάλλονοτος 
ανταγωνισµού διαφέρουν σηµαντικά από τοµέα σε τοµέα. Οι οικονοµικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις σηµαίνουν ότι σήµερα η ευθύνη πλέον του κράτους µπορεί να έγκειται στην 
δηµόσια παροχή δηµοσίων αγαθών και όχι απαραίτητα στη δηµόσια παραγωγή µέσω της 
επιχειρηµατικής του δραστηριοποίησης. Ο ρόλος του δηµοσίου δεν µεταφράζεται 
απαραίτητα στην παραγωγή υπηρεσιών άµεσα από το κράτος, αλλά πολλές φορές στον 
έλεγχο των υπηρεσιών από την αγορά υπέρ του πολίτη. 
 
Σε κάποιους τοµείς (όπως για παράδειγµα οι τηλεπικοινωνίες, οι αεροµεταφορές, ή οι 
τράπεζες) η διεθνής εµπειρία έδειξε πως η διαφύλαξη του δηµοσίου συµφέροντος και η 
ενίσχυση των συµφερόντων των καταναλωτών µπορεί πλέον να συνυπάρξει µε την σταδιακή 
-- αλλά όχι απαραίτητα πλήρη -- απόσυρση του κράτους από την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση άσκησης ισχυρού ρυθµιστικού ρόλου εκ µέρους του. Σε 
άλλους (όπως η ενέργεια, η ταχυδροµική αγορά, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, η ύδρευση) 
παραµένει αναγκαία η κρατική συµµετοχή αλλά µε διαφορετικούς όρους από το παρελθόν. Σε 
κάποιους άλλους, η παροχή δηµοσίων αγαθών µπορεί να εξασφαλιστεί στις σηµερινές 
συνθήκες µόνο µε τον συνεχιζόµενο έλεγχο του κράτους στην παραγωγή των σχετικών 
υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα στις σιδηροδροµικές µεταφορές ή στις αστικές 
συγκοινωνίες).  
 
Σε κάθε περίπτωση όµως όπου το κράτος αποσύρεται από την επιχειρηµατική ή παραγωγική 
δραστηριότητα, για τη διασφάλιση της παροχής δηµοσιών αγαθών και την ενθάρρυνση του 
υγιούς ανταγωνισµού στις αγορές, είναι απολύτως αναγκαίο να ενισχυθεί ο εποπτικός του 
ρόλος και ο ρόλος των ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών που διασφαλίζουν συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισµού και εγγυώνται τις συνθήκες για την καθολικότητα των υπηρεσιών.  
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Η εποπτεία των αγορών έχει αναβαθµιστεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια µε την ίδρυση και 
λειτουργία ανεξάρτητων ρυθµιστικών αρχών. Όµως υπάρχουν νέες προκλήσεις που 
συνεπάγονται την ανάγκη νέων πρωτοβουλιών. Για παράδειγµα, ο χρηµατοπιστωτικός χώρος 
τείνει πλέον να ενοποιηθεί µε τον ασφαλιστικό, οι εταιρίες της ενέργειας επεκτείνονται στις 
τηλεπικοινωνίες, ενώ γενικότερα υπάρχει µια τάση συγχώνευσης των δικτύων διανοµής στο 
χώρο της κοινής ωφέλειας ανεξάρτητα από τον αρχικό τοµέα εξειδίκευσης, µε στόχο την 
αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας. Ταυτόχρονα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ελλειπή 
λειτουργία του ανταγωνισµού και για πρακτική εναρµονισµένων τιµών ή υπερβολικών 
περιθωρίων κέρδους σε ορισµένους τοµείς. 
 
Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των νέων ρυθµιστικών αρχών 
καθίσταται σταδιακά δυσκολότερη. Η ενίσχυση των εποπτικών οργανισµών µε κατάλληλο 
προσωπικό και µέσα, η καλύτερη συνεργασία µεταξύ τους, η προσπάθεια ενοποίησης τους 
ανάλογα µε τις τάσεις που επικρατούν σε επιµέρους τοµείς, καθώς και η ενίσχυση της 
προληπτικής λειτουργίας έναντι της κατασταλτικής είναι βασικές προϋποθέσεις για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ρύθµισης.  
 
Εµπειρικές µελέτες που διερευνούν την παραγωγικότητα της εργασίας, την τεχνολογική 
διάχυση και τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, έχουν δείξει ότι ρυθµίσεις που περιορίζουν 
τον ανταγωνισµό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 
διάχυση της τεχνολογίας και στην παραγωγικότητα της εργασίας. Η βελτίωση των 
συνθηκών ανταγωνισµού στις αγορές αγαθών προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίου (µε 
ιδιαίτερη έµφαση στο τραπεζικό σύστηµα) είναι προτεραιότητα για την ελληνική οικονοµία. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η περαιτέρω προώθηση ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να υπακούει στην 
προϋπόθεση της ενίσχυσης του ανταγωνισµού, και να συµπληρώνεται από τους απαραίτητους 
αυτόνοµους ρυθµιστικούς µηχανισµούς. Η ιδιωτικοποίηση δεν µπορεί να αποτελεί ιδεολογικό 
θέσφατο ούτε µηχανισµός διόρθωσης δηµοσιονοµικών ανισορροπιών αλλά µέσο για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης και του ανταγωνισµού. Έτσι θα πρέπει να ικανοποιούνται αυστηρές 
προϋποθέσεις ώστε η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων να συµβάλλει στην οικονοµική 
ανάπτυξη και να συνεισφέρει στην αποτελεσµατικότητα της οικονοµίας καθώς και σε 
καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Είναι προφανές πως ακόµη πιο 
αυστηρές πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις στην περίπτωση ιδιωτικοποίησεων εταιρειών που 
λειτουργούν εκ των πραγµάτων ως φυσικά µονοπώλια, λόγω της αδυναµίας διαµόρφωσης 
συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού. 
 
Επίσης ξεχωριστή σηµασία έχει η σειρά και διαδοχή µε την οποία πραγµατοποιούνται 
ενέργειες όπως η απελευθέρωση των αγορών, η οργάνωση του θεσµικού πλαισίου 
λειτουργίας, και οι ιδιωτικοποιήσεις. Είναι λογικό οι διαρθρωτικές πολιτικές, η βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών και εξασφάλιση των συνθηκών ανταγωνισµού να προηγούνται των 
ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι, εξασφαλίζεται η απαιτούµενη κοινωνική συναίνεση χωρίς την 
ανάγκη επίκλησης της ικανοποίησης των δηµοσιονοµικών αναγκών. 
 
Το οργανωµένο άνοιγµα ορισµένων επαγγελµάτων µε την σταδιακή κατάργηση των 
περιορισµών εισόδου, η κατάργηση προνοµίων που έχουν δοθεί σε ορισµένους κλάδους µε 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, η περιοδική ανανέωση αδειών σε επαγγέλµατα που απαιτούν 
αδειοδότηση, είναι ορισµένες αναγκαίες πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα 
τόσο µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών όσο και 
µεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, αφαιρώντας προνόµια από οργανωµένες οµάδες και 
καταπολεµώντας συχνά συντεχνιακές λογικές. 
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Συµπερασµατικά, πρωτοβουλίες που οριοθετούν κράτος και αγορά µε στόχο την ανάπτυξη 
και την κοινωνική δικαιοσύνη συµπεριλαµβάνουν:  
 
1. Προώθηση της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας, ηλεκτρισµού, καυσίµων, και 

φυσικού αερίου µε έµφαση στις επενδύσεις και τις νέες θέσεις εργασίας. 
 
2. Ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων προκειµένου να διαχυθούν ταχύτατα τα οφέλη και 

να προκύψουν οι συνέργιες από την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας. 
 
3. Αντιµετώπιση των νέων διεθνών ρυθµιστικών προκλήσεων, ιδιαίτερα στο χώρο των 

τραπεζών (εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – που συναρτάται άµεσα µε 
την επίλυση του ασφαλιστικού των τραπεζών αλλά και µε άλλα τεχνικά θέµατα – και των 
νέων εποπτικών κανόνων [Βασιλεία ΙΙ]). 

 
4. Βελτίωση και η επέκταση του δικτύου µεταφορών µε την αξιοποίηση των κονδυλίων 

της ΕΕ αλλά και µε συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα όπου αυτό είναι δυνατό για 
τη διασύνδεση και ανάπτυξη της περιφέρειας. 

 
5. Αντιµετώπιση των προβληµάτων ελλειπούς ανταγωνισµού και πρακιτκών 

εναρµονισµένων τιµών. 
 
6. Αποτελεσµατική εποπτεία τραπεζικών, χρηµατιστηριακών, επενδυτικών και 

ασφαλιστικών υπηρεσιών, για να αντιµετωπιστεί το σηµερινό κενό εποπτείας, σε εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου απαιτείται συνεργασία πολλών εποπτικών αρχών. 

 
7. Οργανωµένο άνοιγµα κλειστών επαγγελµάτων µε σταδιακή κατάργηση των 

περιορισµών εισόδου και κατάργηση προνοµίων. Αύξηση της κινητικότητας των 
εργαζοµένων από επάγγελµα σε επάγγελµα, από κλάδο σε κλάδο, από τόπο σε τόπο, 
τηρώντας κανόνες εισοδηµατικής και συνταξιοδοτικής ασφάλειας. 

 
 
6.3 Ένα νέο δηµοσιονοµικό πλαίσιο  
 
Τρίτη προϋπόθεση για την επιτυχία των µεταρρυθµίσεων είναι η δηµιουργία ενός νέου 
µακροοικονοµικού και δηµοσιονοµικού πλαισίου έτσι ώστε η Ελληνική οικονοµία να 
διατηρήσει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε επίπεδα άνω των σηµερινών για να µπορέσει 
να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία πραγµατικής σύγκλισης αλλά και να υπάρχουν 
οι πόροι για τη χρηµατοδότηση των νέων προτεραιοτήτων.  
 
Για να επιτευχθεί κοινωνική ανάπτυξη πρέπει να διασφαλιστούν οι πόροι που θα τη 
χρηµατοδοτήσουν. Αυτό καταρχάς σηµαίνει προτεραιότητα στη δηµιουργία περιβάλλοντος 
που επιτρέπει την αύξηση των επενδύσεων που διευρύνουν και εκσυγχρονίζουν την 
παραγωγική βάση, ενώ σε αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι δηµόσιες επενδύσεις µε αυστηρό 
όµως προσανατολισµό στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Σηµαίνει επίσης προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων σε τοµείς µε διατηρήσιµα πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα αλλά και 
µεγαλύτερη εξωστρέφεια της οικονοµίας για αύξηση του ρόλου των εξαγωγών στην 
ανάπτυξη. Τέλος σηµαίνει συνέχιση του ρόλου της ιδιωτικής κατανάλωσης και συνεπώς 
πολιτικές που ευνοούν σταθερή αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών.  
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Είναι πλέον κατανοητό ότι τα υπερβολικά ελλείµµατα και το υψηλό δηµόσιο χρέος 
δυναµιτίζουν την οικονοµία και µεταφέρουν βάρη στις επόµενες γενιές. Η οικονοµική 
σταθερότητα είναι το θεµέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η µείωση του ελλείµµατος και 
η αποκλιµάκωση του χρέους είναι βασικές προϋποθέσεις για να αποκατασταθεί η 
µακροοικονοµική σταθερότητα της οικονοµίας καθώς και για να µπορέσει η χώρα να 
διατηρηθεί σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης. Αλλά η µείωση του υψηλού χρέους και η 
διατήρηση χαµηλών ελλειµµάτων ενέχει επιλογές στη δηµοσιονοµική διαχείριση και την 
ανάγκη να τεθούν συγκεκριµένοι στόχοι για την εξέλιξη του χρέους και του ελλείµµατος.  
 
Η τρέχουσα δηµοσιονοµική κατάσταση δεν είναι καθόλου ευνοϊκή. Το δηµόσιο χρέος, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ παραµένει το υψηλότερο της Ευρωζώνης, τα ελλείµµατα αισθητά 
υψηλότερα από τα επιτρεπτά όρια του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, γεγονός που 
έχει θέσει τη χώρα σε καθεστώς εποπτείας από τα κοινοτικά όργανα, ενώ δηµογραφικοί 
παράγοντες αναµένεται σταδιακά να ασκήσουν µεγάλες δηµοσιονοµικές πιέσεις µέσω του 
ασφαλιστικού συστήµατος. Απαιτείται λοιπόν ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα εξυγίανσης των 
δηµοσίων οικονοµικών, µε κεντρικό άξονα τη µείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ 
στο µέσο όρο της Ευρωζώνης, δηλαδή περίπου στο 70%, σε προοπτική δεκαετίας.  
 
Ενδιάµεσος στόχος ενός τέτοιου προγράµµατος πρέπει να είναι η αποκατάσταση του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος στα επίπεδα που επιτρέπουν την αποκλιµάκωση του χρέους κατά 
4-5 ποσοστιαίες µονάδες το χρόνο. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιτευχθεί αν ο 
ρυθµός αύξησης του ονοµαστικού ΑΕΠ διατηρηθεί στα επίπεδα του 7%. Ταυτόχρονα όµως 
πρέπει να διασφαλισθεί ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή δεν θα γίνει σε βάρος των 
δηµοσίων επενδύσεων.  
 
Έτσι, ένας δεύτερος ενδιάµεσος στόχος είναι η διατήρηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων στο 5% του ΑΕΠ, πράγµα που συνεπάγεται ότι οι βασικές παράµετροι της 
προσαρµογής θα είναι η αποκατάσταση του ρυθµού αύξησης των εσόδων, η αποτελεσµατική 
αξιοποίηση και απορρόφηση των κοινοτικών πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ο 
µετριασµός των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού αλλά ταυτόχρονα και η 
αναδιάρθρωσή τους, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους σε υπηρεσίες και δηµόσια 
αγαθά. Η αρχή πρέπει να είναι: το κράτος να δανείζεται µόνο για να επενδύει (“Golden 
rule”), συµβάλλοντας στην επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. 
 
6.3.1 Αρχές ενός νέου φορολογικού συστήµατος 
 
Το σύνολο της φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από αντίστροφη 
προοδευτικότητα και γι’ αυτό η φορολογία µας βαρύνει περισσότερο τα χαµηλά και κυρίως 
τα µεσαία εισοδήµατα. Μεγάλο µέρος των εσόδων προέρχεται από φόρους που επιβαρύνουν 
περισσότερο τις χαµηλότερες εισοδηµατικές τάξεις, όπως είναι οι φόροι κατανάλωσης και οι 
ασφαλιστικές εισφορές, ενώ οι φόροι εισοδήµατος είναι σχετικά µικροί. Το σύστηµα είναι 
πολύπλοκο µε υψηλό κόστος διαχείρισης για το κράτος και συµµόρφωσης για τους 
φορολογούµενους. ∆ηµιουργεί έτσι αντικίνητρα στην οικονοµική δραστηριότητα και πολλές 
ευκαιρίες για φοροδιαφυγή. 
 
Η αποκατάσταση του ρυθµού αύξησης των εσόδων σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει 
αυτόµατα αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Είναι πλέον σαφές ότι οι µεγαλύτερες 
αδυναµίες του φορολογικού µας συστήµατος εντοπίζονται περισσότερο στην εφαρµογή του 
συστήµατος και λιγότερο στο σχεδιασµό του, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης και στο τελευταίο.  
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Οι πολλές ασάφειες και αβεβαιότητες, η άκρατη ευχέρεια των φορολογικών αρχών να 
ερµηνεύουν και να εφαρµόζουν τους νόµους και τις εγκυκλίους σε άµεση επαφή µε τον 
φορολογούµενο, έχουν καταστήσει το φορολογικό σύστηµα αναποτελεσµατικό, µε εµφανή 
κίνητρα για φοροδιαφυγή και διαφθορά. 
 
Οι βασικοί στόχοι µίας προοδευτικής πρότασης για την αναµόρφωση του φορολογικού 
συστήµατος στη χώρα µας είναι δύο: η φορολογική δικαιοσύνη και η οικονοµική και 
διαχειριστική αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. 
 
Για την προώθηση της φορολογικής δικαιοσύνης οι παρεµβάσεις που µπορούν να 
προωθηθούν συµπεριλαµβάνουν τα εξής: 
 
1. Βελτίωση της υφιστάµενης σχέσης έµµεσων-άµεσων φόρων, µε µείωση της 

συµµετοχής των φόρων κατανάλωσης στα συνολικά έσοδα, γιατί είναι αντίστροφα 
προοδευτικοί και γι΄ αυτό εντείνουν τις εισοδηµατικές ανισότητες, και στην κατεύθυνση 
µεγαλύτερης συµβολής των άµεσων φόρων. 

 
2. Στους φόρους εισοδήµατος, µείωση του σχετικού φορολογικού βάρους που φέρουν τα 

εισοδήµατα που προέρχονται από εργασία, σε σχέση µε τα εισοδήµατα που προέρχονται 
από το κεφάλαιο. 

 
3. Επανεισαγωγή του µειωµένου συντελεστή για αδιανέµητα κέρδη, τα οποία θα 

χρησιµοποιηθούν για επενδύσεις και αύξηση της απασχόλησης. Φορολόγηση των 
διανεµόµενων κερδών, ως εισόδηµα µαζί µε τους συντελεστές φορολογίας φυσικών 
προσώπων (εξοµοίωση των φορολογικών συντελεστών των εισοδηµάτων από εργασία και 
εισοδηµάτων από αποδόσεις κεφαλαίου).  

 
4. Αξιόπιστο τέλος στο καθεστώς των συχνών ρυθµίσεων, οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι 

ισοδυναµούν µε φορολογική αµνηστία και λειτουργούν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη 
υγιούς φορολογικής συµπεριφοράς εκ µέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων.  

 
5. Αυστηρές κυρώσεις στις περιπτώσεις διαπιστωµένης φοροδιαφυγής αλλά και στις 

περιπτώσεις διαπιστωµένης διαφθοράς στις φορολογικές υπηρεσίες. 
 
6. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα επιτρέψει τη σταδιακή µείωση των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. Θα βελτιωθεί έτσι η κατανοµή των φορολογικών βαρών, αφού 
οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζονται από αντίστροφη προοδευτικότητα, 
επιβαρύνοντας τόσο την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας όσο και την εργασία. Οι 
υψηλές εισφορές αυξάνουν την ανεργία, αφού οδηγούν σε µείωση της ζήτησης για 
εργασία και ωθούν τους εργαζόµενους στην παραοικονοµία. Κατά συνέπεια πρέπει να 
µειωθεί το κόστος λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισµών. 

 
7. Αποτροπή της αναλογικοποίησης του φόρου εισοδήµατος γιατί ο φόρος αυτός αποτελεί 

το βασικότερο εργαλείο αναδιανεµητικής πολιτικής που διαθέτει το φορολογικό σύστηµα. 
∆εν πρέπει να αφεθούν ανεξέλεγκτες οι εισοδηµατικές ανισότητες που προκαλεί η 
οικονοµία της αγοράς και η ενοποίηση της διεθνούς οικονοµίας. Η ηθική νοµιµοποίηση 
του φορολογικού συστήµατος επιβάλλει τη διατήρηση της προοδευτικότητας του 
φόρου εισοδήµατος.  
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Για το δεύτερο στόχο - την απλοποίηση, και την οικονοµική και διαχειριστική 
αποτελεσµατικότητα του φορολογικού συστήµατος – οι παρεµβάσεις που µπορούν να 
προωθηθούν συµπεριλαµβάνουν τα εξής: 
 
1. Μείωση του κόστους διαχείρισης για το κράτος και του κόστους συµµόρφωσης για τους 

φορολογούµενους. Αυτό θα επιτευχθεί µε απλοποίηση του συστήµατος (π.χ., υποβολή 
φορολογικής δήλωσης σε µία σελίδα), µε προώθηση της ηλεκτρονικής διαχείρισης όλων 
σχεδόν των φορολογικών εργασιών και µε κατάργηση των διαδικασιών που άσκοπα 
ταλαιπωρούν τους πολίτες. 

 
2. Ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών µε ηλεκτρονικά µέσα, ώστε ο έλεγχος και οι 

διασταυρώσεις των πληροφοριών να γίνεται στη βάση στατιστικών δειγµάτων και χωρίς 
την παρενόχληση των φορολογουµένων.  

 
3. Επέκταση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των φορολογουµένων µέσω του 

διαδικτύου, χωρίς την ανάγκη προσέλευσης στη ∆ΟΥ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
διευρυνθεί ο θεσµός των «υπηρεσιών µιας στάσης», µε την αυτόµατη προώθηση των 
φακέλων από υπάλληλο σε υπάλληλο.  

 
4. Κατάργηση των µικροφόρων που έχουν αποµείνει µετά τις µεταρρυθµίσεις των 

τελευταίων ετών και οι οποίοι έχουν µικρή δηµοσιονοµική απόδοση αλλά και υψηλό 
κόστος διαχείρισης.  

 
5. Ενοποίηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στα ακίνητα.  
 
6. Κατάργηση των φοροαπαλλαγών που στερούνται οικονοµικού ή κοινωνικού 

ερείσµατος. Αυτό διευρύνει αυτόµατα τη φορολογική βάση. Με αυτό τον τρόπο θα 
καταστεί δυνατή η µείωση των φορολογικών συντελεστών, χωρίς αντίστοιχη µείωση των 
φορολογικών εσόδων. 

 
Βασική και απαράβατη αρχή θα πρέπει να είναι ότι οι πολίτες είναι καταρχήν φορολογικά 
έντιµοι και το βάρος της απόδειξης του αντιθέτου θα εναπόκειται στις φορολογικές 
αρχές. Αυτό, πέραν του ότι βελτιώνει τις σχέσεις κράτους-πολίτη, θα περιορίσει και τις 
συχνά παρατηρούµενες τυφλές και αδιάκριτες φορολογικές επιδροµές των φορολογικών 
υπηρεσιών. 
 
6.3.2 Επιλογές στη δηµοσιονοµική πολιτική 
 
Πέραν όµως του φορολογικού συστήµατος, το υφιστάµενο σύστηµα κατάρτισης 
προϋπολογισµού και δηµοσιονοµικού ελέγχου χρειάζεται ενίσχυση, αναβάθµιση και 
αναπροσανατολισµό. Το σηµερινό σύστηµα κατάρτισης προϋπολογισµού είναι ένα παθητικό 
εργαλείο κατανοµής πιστώσεων ανά υπουργείο, χωρίς ουσιαστική δυνατότητα διαχείρισης 
πολιτικών προτεραιοτήτων. Ταυτόχρονα, το σύστηµα ελέγχου των δαπανών, περιορίζεται 
µόνο στην πλευρά της νοµιµότητας.  
 
Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να περάσουµε σ’ ένα σύστηµα που να δίνει δυνατότητα 
ελέγχου της σκοπιµότητας των δαπανών και της αποδοτικότητας της χρήσης των 
δηµοσίων πόρων, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί ενεργό εργαλείο ανακατανοµής των δαπανών 
από τοµείς χαµηλής σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας όπως είναι η παιδεία, η έρευνα, η 
καινοτοµία, η υγεία και η κοινωνική πολιτική.  
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Ένα τέτοιο σύστηµα προϋποθέτει ιεράρχηση των προτεραιοτήτων κατά κατηγορία δαπανών 
σε τριετή ή τετραετή ορίζοντα, µέσα στα πλαίσια του Προγράµµατος Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να καταρτίζονται οι ετήσιοι προϋπολογισµοί, ώστε να 
ικανοποιούνται σταδιακά οι προτεραιότητες ενός αξιόπιστου κυβερνητικού προγράµµατος. 
Αποτελεί πράξη πολιτικής ευθύνης η ξεκάθαρη αποτύπωση σε έναν πολυετή 
προϋπολογισµό των πολιτικών προτεραιοτήτων που θα στηρίξουν το νέο Ελληνικό 
αναπτυξιακό πρότυπο: εκπαίδευση, έρευνα, καινοτοµία, προώθηση της απασχόλησης.  
 
Η δοµή των ετήσιων προϋπολογισµών των υπουργείων, των ΟΤΑ ή άλλων επιδοτούµενων 
οργανισµών είναι αναγκαίο να γίνεται στη βάση των παραπάνω κατηγοριών, µε δεσµεύσεις 
για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Αυτό προϋποθέτει ένα σύστηµα αιτιολόγησης 
των δαπανών, το οποίο από µόνο του δηµιουργεί κίνητρα περιορισµού της σπατάλης.  
 
Μ’ αυτό τον τρόπο, η κατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού αποτελεί συγκερασµό 
των αναγκών χρηµατοδότησης των υπουργείων και των επιδοτούµενων οργανισµών µε τις 
κυβερνητικές προτεραιότητες, περιορίζοντας δαπάνες σε τοµείς χαµηλής προτεραιότητας 
(που ισοδυναµεί µε µείωση της σπατάλης). Ταυτόχρονα επιτρέπει την αξιολόγηση των 
δαπανών στη βάση µετρήσιµων (ποσοτικών) στόχων. Με άλλα λόγια, ένα τέτοιο σύστηµα 
προάγει την αποδοτικότητα των δαπανών, γεγονός που συµβάλλει στη δηµοσιονοµική 
εξυγίανση χωρίς τον κίνδυνο στασιµότητας ή λιτότητας.  
 
Ταυτόχρονα όµως, ένα τέτοιο σύστηµα ενεργοποιεί τη δηµόσια διοίκηση και τη συστοιχίζει 
στην προσπάθεια επίτευξης προεπιλεγµένων στόχων. Η δηµόσια διοίκηση παύει να υπηρετεί 
τον εαυτό της και αναδιαρθρώνεται για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Οι 
εγκεκριµένες πιστώσεις αποτελούν µια άτυπη ή και ρητή προγραµµατική σύµβαση µεταξύ 
του Υπουργείου Οικονοµικών και των επιχορηγούµενων φορέων, για την υλοποίηση 
συγκεκριµένου έργου ή την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Βελτιώνεται η δηµοσιονοµική 
διαφάνεια και προωθείται η ουσιαστική αποκέντρωση και ευελιξία. Όλα αυτά στο πλαίσιο 
ενός προϋπολογισµού αποκεντρωµένου προς τα χαµηλότερα επίπεδα της διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης, µε ταυτόχρονη µεταφορά σε αυτές πόρων και αρµοδιοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων και αρµοδιοτήτων τοπικής φορολογίας. 
 
Τέλος, επειδή η χώρα αντιµετωπίζει ένα χρόνιο και δοµικό πρόβληµα δηµοσιονοµικής 
διαφάνειας που δηµιουργεί χώρο για άσκοπες και ζηµιογόνες πολιτικές αντιπαραθέσεις και 
λανθασµένες επιλογές, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την «απογραφή» που διενήργησε η 
Κυβέρνηση της Ν∆ µετά τις γενικές εκλογές του 2004 ή πιο πρόσφατα την εκτενή 
αναθεώρηση του ΑΕΠ η ανεξαρτητοποίηση της Στατιστικής Υπηρεσίας αποτελεί πια 
επιτακτική προτεραιότητα. 
 
 
6.4 Αξιοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 

(«∆’ ΚΠΣ») 
 
Κυρίαρχο στοιχείο της οικονοµικής πολιτικής την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα 
αποτέλεσε η εφαρµογή µιας σταθερής αναπτυξιακής πολιτικής που απέφερε σηµαντικά 
οφέλη όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό της υποδοµής της χώρας, την αύξηση του 
εισοδήµατος αλλά και τη σταδιακή µείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, 
συνέβαλε ώστε η δηµοσιονοµική προσαρµογή και η ραγδαία µείωση των ελλειµµάτων (άνω 
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του 10% µέχρι και το 1995) να συντελεστούν µέσα σε περιβάλλον υψηλής ανάπτυξης, µε 
ταυτόχρονη αύξηση των κοινωνικών δαπανών. 
 
Ως αποτέλεσµα των επιλογών αυτών, από το 1996 και µετέπειτα, η ελληνική οικονοµία 
αναπτύχθηκε σταθερά µε ρυθµό ταχύτερο του Ευρωπαϊκού µέσου όρου Ενώ η διαφορά 
ανάπτυξης Ελλάδας-ΕΕ σηµειώνει κάµψη µετά το 2005, οι ισχυροί ρυθµοί ανάπτυξης την 
περίοδο 2000-2004µεταφράστηκαν σε ταχεία σύγκλιση του κατά κεφαλήν εθνικού 
εισοδήµατος κατά 10 µονάδες. 
 
Οι επιδόσεις αυτές υπήρξαν αποτέλεσµα ενός συνδυασµού παραγόντων και µέτρων πολιτικής 
µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση κατέχει η εφαρµογή µιας Εθνικής Στρατηγικής 
Ανάπτυξης (κυρίως µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης) σε συνδυασµό µε τη 
σηµαντική αύξηση των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, στο οποίο η συµβολή των πόρων των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ µειώθηκε περίπου στο 35% τα τελευταία χρόνια. 
 
 
6.4.1 Η διασύνδεση του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης µε τη Στρατηγική της Λισαβόνας 
 
Οι άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και ενός Εθνικού Προγράµµατος 
Μεταρρυθµίσεων που εξυπηρετεί τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας εµφανίζουν 
εξ αντικειµένου υψηλή επικάλυψη. Οι γενικοί στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας 
αποτελούν και στόχους ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης, το τελευταίο όµως εξειδικεύεται σε 
ένα πιο επιχειρησιακό επίπεδο που αφορά τα µέσα και κυρίως τις φυσικές και άυλες 
επενδύσεις που εξυπηρετούν τους γενικούς στόχους, δίνοντας µικρότερη έµφαση σε 
διαρθρωτικού τύπου µεταρρυθµίσεις όπως τα θέµατα διακυβέρνησης, οι αποκρατικοποιήσεις, 
τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, κ.ο.κ. 
 
Η σηµερινή περίοδος αναπτυξιακού προγραµµατισµού 2000-2006 καλύπτεται από το 
αντίστοιχης διάρκειας Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) που εγκρίθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000, δηλαδή σε πολύ πρώιµο στάδιο όσον αφορά την ωρίµανση της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας στο επίπεδο της ΕΕ. Παρ΄ όλα αυτά, πρόσφατες αξιολογήσεις 
διαπιστώνουν υψηλή συµβολή του Γ’ ΚΠΣ στη Στρατηγική της Λισαβόνας.  Ειδικότερα, 
σύµφωνα µε αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό των υπηρεσιών της Ε. 
Επιτροπής (Danish Technological, Institute Thematic Evaluation of the Structural Funds’ 
Contributions to the Lisbon Strategy), το ποσοστό των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ που κατανεµήθηκε 
σε παρεµβάσεις µε άµεση συσχέτιση µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας στην Ελλάδα 
εκτιµήθηκε σε 55%, ήτοι 5 ποσοστιαίες µονάδες πλέον του µέσου όρου της ΕΕ.  
 
Κατά συνέπεια, αυτό που προέχει µέχρι τη λήξη της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 
(2008) είναι η συνεπής και έγκαιρη εφαρµογή του υφιστάµενου προγραµµατισµού. ∆υστυχώς 
σήµερα πληθαίνουν οι ενδείξεις αδυναµίας έγκαιρης ολοκλήρωσης του 
προγραµµατισµού του Γ’ ΚΠΣ. Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα δεδοµένα, περίπου το ήµιση 
του προϋπολογισµού του Γ’ ΚΠΣ θα αποµείνει προς εκτέλεση τη διετία 2007-2008. 
 
Για την περίοδο µετά το 2007, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει ένα ποσόν της τάξης των 20,1 δις 
Ευρώ (τιµές 2004) από τον Κοινοτικό Προϋπολογισµό (∆ηµοσιονοµικές Προοπτικές 2007-
2013). Παρότι στις τελικές διαπραγµατεύσεις η Ελλάδα δεν κατάφερε να πετύχει αύξηση των 
πόρων πέραν των αρχικών προτάσεων της Βρετανικής Προεδρίας, οι πόροι αυτοί σε κάθε 
περίπτωση αποτελούν µια ιδιαίτερα σηµαντική πηγή για τη χρηµατοδότηση των στόχων του 
αναπτυξιακού προγραµµατισµού για την περίοδο 2007-2013. 
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Επί της ουσίας, αφού διαπιστώθηκε η µέχρι τώρα καχεξία της στρατηγικής της Λισαβόνας, 
µέρος του αναπροσανατολισµού που επιχειρείται σε επίπεδο ΕΕ είναι η στενή διασύνδεση 
του προγραµµατισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων µε τη Λισσαβώνα και τους στόχους του 
Γκέτεµποργκ, ώστε να αντιστοιχηθούν στο µέτρο του δυνατού µε υφιστάµενους πόρους. Η 
συνάφεια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ) µε τη ΣτΛ 
πρέπει να επιβεβαιώνεται και στο επίπεδο του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων που 
εκπονεί και εφαρµόζει η κάθε χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ΣτΛ καθώς και σε σχέση µε 
τις Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και τηνΑπασχόληση. 
 
Σε τεχνικό επίπεδο, η κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για την επίτευξη των 
στόχων της αναθεωρηµένης Στρατηγικής της Λισαβόνας, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση 
της Συνόδου Κορυφής του Ε. Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2005, επιβεβαιώνεται µε τη 
διάιθεση τουλάχιστον του 60% των δαπανών για το στόχο «Σύγκλιση» και του 75% των 
δαπανών για το στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για τις 
προτεραιότητες αυτές, πρόβλεψη που έχει περιληφθεί και στο νέο Γενικό Κανονισµό των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 
 
6.4.2 Προτάσεις κατευθύνσεων για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-

2013 
 
Η υποχρεωτική διασύνδεση του ΕΣΠΑ µε τη στρατηγική της Λισαβόνας και τους στόχους 
του Γκέτεµποργκ αποτελεί θετική εξέλιξη και από µόνη της συνεπάγεται την ανάγκη 
υιοθέτηση µιας διαφορετικής προσέγγισης του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε σχέση µε τις 
προηγούµενες περιόδους 1994-99 και 2000-2006. Ο αναπτυξιακός σχεδιασµός της 
περιόδου 2007-2013 θα αφορά την εφαρµογή προγραµµάτων µέχρι το 2015. Κατά 
συνέπεια ο χρονικός ορίζοντας του σχεδιασµού πρέπει ουσιαστικά να καλύπτει τους 
στόχους για την πρώτη 20-ετία του 21ου αιώνα. 
 
Πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι αναµενόµενες σηµαντικές µεταβολές στο περιβάλλον 
τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο µε την ολοένα και µεγαλύτερη συµµετοχή αναδυόµενων 
οικονοµιών στο καταµερισµό της εργασίας, όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική µας περιοχή 
µε την σχεδιαζόµενη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην ΕΕ το 2007 και την 
έναρξη των ενταξιακών διαδικασιών για χώρες όπως η Κροατία, η Τουρκία και πιθανώς 
άλλες Βαλκανικές χώρες. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που µπορεί να προβάλλει η χώρα είναι η 
γεωπολιτική θέση της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητας και ευηµερίας της ευρύτερης 
περιοχής της ΝΑ Μεσογείου, η µοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, αλλά και η 
υψηλή προσαρµοστικότητα του ανθρώπινου δυναµικού και παράδοση υψηλών 
επιχειρηµατικών επιδόσεων, ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών. 
 
Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο µιας Ελλάδας σύγχρονης, ελκυστικής, ανταγωνιστικής, µε 
υψηλή ευηµερία και κοινωνική προστασία και µε πρότυπη προστασία του 
περιβάλλοντος, συµβατό και µε τις επιταγές της ΣτΛ προτείνεται να εξυπηρετηθεί από 
περιορισµένο αριθµό στρατηγικών προτεραιοτήτων: 
 
1. Ανθρώπινοι πόροι - Κοινωνία Αλληλεγγύης και Γνώσης (Παιδεία, κατάρτιση, 

κοινωνικές υπηρεσίες) 
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2. Περιφερειακή Σύγκλιση 
 
3. Περιβάλλον & Ποιότητα ζωής (προστασία περιβάλλοντος, αναβάθµιση αστικών 

κέντρων, πολιτισµός) 
 
4. Κοινωνία της Πληροφορίας (µε έµφαση στην Ψηφιακή ∆ιακυβέρνηση) 
 
5. Νέα Ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα(επενδύσεις, καινοτοµία, Ε & ΤΑ) 
 
6. ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα και υποδοµές (Μεταφορών, ενέργειας) 
 
Ειδικότερα, προτείνεται η προτεραιότητα των ανθρωπίνων πόρων να είναι αυτή µε τη 
µεγαλύτερη βαρύτητα, φτάνοντας το 40% σε όρους προϋπολογισµού. Όµως, η σηµαντική 
αύξηση του µεριδίου πρέπει απαραίτητα να συνοδευτεί από µεταβολές στον τρόπο 
υλοποίησης των δράσεων που να προωθούν την αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Η 
ανάγκη σχετίζεται τόσο µε την καλύτερη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας και 
την αποτελεσµατικότερη αντιστοίχιση µε αυτές, όσο και µε την υιοθέτηση διαφορετικών 
πρακτικών στη στόχευση και τον τρόπο που υλοποιούνται οι δράσεις.  
 
Το 40% αφορά και την αρχική και τη δια βίου επαγγελµατική κατάρτιση για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων καθώς και για τη δηµιουργία παραγωγικού κλάδου 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε διεθνή προβολή, τη δηµιουργία ερευνητικού δυναµικού από τα 
πανεπιστήµια και την τοποθέτησή του στις επιχειρήσεις, τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων 
έντασης γνώσης από νέους µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Εξάλλου, χρειάζεται να 
οδηγηθούν επαρκείς οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι στην έρευνα και την τεχνολογική 
ανάπτυξη, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 1,5% δαπάνη για έρευνα ως προς το ΑΕΠ, µε 
40% συµµετοχή των επιχειρήσεων. 
 
Αν και η µεταφορά κονδυλίων προς τους ανθρώπινους πόρους πρέπει να είναι σηµαντική, δεν 
µπορεί να παραµεληθεί η ανάπτυξη των φυσικών υποδοµών. Μια χώρα που φιλοδοξεί να 
καταστεί κέντρο υπηρεσιών έντασης γνώσης, τουρισµού και αναψυχής µε υψηλή 
ακτινοβολία στην ευρύτερη περιοχή οφείλει να διαθέτει υψηλών προδιαγραφών υποδοµές 
καθώς και ελκυστικές και βιώσιµες πόλεις.  
 
Προτείνονται επίσης ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο σχεδιασµού και εφαρµογής του 
αναπτυξιακού προγραµµατισµού ώστε να ενισχυθεί η αποκέντρωση και να εξασφαλίζεται 
ουσιαστικότερος ρόλος στους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τις ΜΚΟ. 
Τέλος, είναι σηµαντικό το ΕΣΠΑ 2007-2013 να «µεταφραστεί» σε ποσοτικοποιηµένους 
στόχους των οποίων η επίτευξη θα αξιολογείται, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις δράσεις που συνδέονται άµεσα µε τη Στρατηγική της 
Λισαβόνας. 
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7 Η ανάγκη της κοινωνικής συναίνεσης: Προς µία νέα κοινωνική 
συµφωνία  

 
Η µεταρρύθµιση σηµαίνει την εκ βάθρων µεταβολή ενός τοµέα της οικονοµίας, της 
κοινωνίας, της πολιτικής ή της δηµόσιας διοίκησης. Απαιτεί την αφιέρωση πολλών και 
σηµαντικών πόρων, ενώ συνήθως ακολουθούν κοστοβόρες (πολιτικά και οικονοµικά) 
µεταβατικές περίοδοι. Μια µεταρρύθµιση συνεπώς δεν µπορεί να έχει χαρακτήρα 
δοκιµαστικής αλλαγής και πειραµατισµού. Απαιτεί λεπτοµερή σχεδιασµό και ισχυρή 
πολιτική βούληση, όµως πάνω από όλα απαιτεί επιµονή και τη συναίνεση της κοινωνίας. 
 
Οι µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές µεταρρυθµίσεις που άµεσα χρειάζεται η 
ελληνική οικονοµία και κοινωνία δεν µπορούν να επιβληθούν αυταρχικά εκ των άνω. 
Χρειάζονται κοινωνικές συµφωνίες, που θα προκύπτουν από κοινωνικό διάλογο, 
αποτυπώνοντας έναν κοινό παρονοµαστή κοινωνικής συναίνεσης. Η συµφωνία των 
κοινωνικών εταίρων στις µεταρρυθµίσεις είναι απαραίτητη όχι µόνο γιατί έτσι 
πραγµατώνεται η κοινωνική δηµοκρατία. Η συναίνεση είναι αναγκαία προκειµένου οι 
µεταρρυθµίσεις να µπορέσουν πράγµατι να εφαρµοστούν, να µην απορριφθούν από την 
κοινωνία αλλά να εµπεδωθούν αποκτώντας συνέχεια και προοπτική.  
 
Η αναζήτηση συναίνεσης είναι προϋπόθεση (αλλά και επακόλουθο) της κοινωνικής 
εµπιστοσύνης που αµβλύνει την οξύτητα των κοινωνικών συγκρούσεων, αλλά και της 
εµπιστοσύνης σε µια πολιτική που είναι και φαίνεται εφικτή, υλοποιήσιµη και 
αποτελεσµατική σε µεσο-µακροπρόθεσµο επίπεδο και την οποία θα ακολουθήσουν µε 
συνέπεια όλοι οι εµπλεκόµενοι πολιτικοί και κοινωνικοί εταίροι 
 
Αυτό δε σηµαίνει ότι η συναίνεση ταυτίζεται µε την στατική οµοφωνία: περικλείει την 
δυναµική της πειθούς, της διαπραγµάτευσης και της µετακίνησης από την αρχική θέση. ∆εν 
αναιρεί την ανάγκη για ανάδειξη ηγετικών φυσιογνωµιών στην ελληνική κοινωνία, ηγεσίες 
πνευµατικές, επιχειρηµατικές, πολιτικές. Όσο αναγκαία είναι η συναίνεση, άλλο τόσο δεν 
πρέπει να µετατρέπεται σε άλλοθι µεταρρυθµιστικής απραξίας και παράγοντα δοµικής 
ακινησίας. Μια προοδευτική δηµοκρατική κυβέρνηση πρέπει να επενδύσει µακροπρόθεσµο 
πολιτικό κεφάλαιο προκειµένου να πείσει τους κοινωνικούς εταίρους και το κοινωνικό 
σύνολο για την αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων, και όχι να µηχανεύεται τακτικές 
αιφνιδιασµού και κάθετης επιβολής της πολιτικής της.  
 
Η συναίνεση µε προοδευτικό / εξελικτικό χαρακτήρα συναρτάται µε την επέκταση της 
εκπαίδευσης-κατάρτισης-ενηµέρωσης των πολιτών, την αλλαγή των στάσεων απέναντι στο 
«κοινωνικό» σε σχέση µε το «ατοµικό» και στο «µακροπρόθεσµο» σε σχέση µε το 
«βραχυπρόθεσµο». Ειδάλλως καταλήγει σε εξαιρετικά συντηρητικά αποτελέσµατα. 
 
Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγµατικότητα παρέχει αρκετά παραδείγµατα επιτυχών 
µεταρρυθµίσεων που βασίστηκαν στη συναίνεση. Μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών 
ενεργοποίησαν κοινωνικές συµφωνίες στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς 
τους. H Ολλανδία, η Φιλανδία και η Ιρλανδία πέτυχαν συναίνεση των κοινωνικών εταίρων 
για περισσότερη ευελιξία στις συνθήκες απασχόλησης µε διασφάλιση της κοινωνικής 
προστασίας, ή για την µεταρρύθµιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών τους 
συστηµάτων. 
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Σε κάθε περίπτωση, οι µεταρρυθµίσεις πρέπει να σέβονται τα κεκτηµένα δικαιώµατα και 
πάντως δεν πρέπει να ανατρέπουν το µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό ζωής των 
εργαζοµένων. Όµως η ατζέντα των µεταρρυθµίσεων και το αντικείµενο της συναίνεσης 
πρέπει να µπορούν να διευρύνονται σε περιπτώσεις συσσωρευµένων προνοµίων που 
βρίσκονται πέρα από τις δυνατότητες της οικονοµίας και αντίκεινται καταφανώς στο αίσθηµα 
κοινωνικής δικαιοσύνης που εκφράζει µια µεταρρυθµιστική δηµοκρατική παράταξη.  
 
Για τους λόγους αυτούς, είναι σκόπιµο ο κύκλος του κοινωνικού διαλόγου να 
συµπεριλαµβάνει, εκτός από τους επίσηµους κοινωνικούς εταίρους και συλλογικούς δρώντες 
που η φωνή τους είναι αδύναµη λόγω µειωµένης πολιτικής ισχύος: τους νέους στην αγορά 
εργασίας, τις µελλοντικές γενιές συνταξιούχων, τους ανέργους.  
 
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ζητήµατα στα οποία η επίτευξη συµβιβασµού είναι αδύνατη, 
διότι η υποχώρηση της µιας πλευράς συνεπάγεται µη αναπληρώσιµες απώλειες. Όµως όχι 
µόνο η πρόοδος αλλά η ίδια η κοινωνική συνύπαρξη χωρίς συµβιβασµούς είναι απλώς 
αδύνατη. Επιπλέον, πολλά ζητήµατα εµπεριέχουν τη δυνατότητα αναπλαισίωσής τους. 
∆ηλαδή, ζητήµατα στα οποία η συµφωνία παραδοσιακά τείνει να εµφανίζεται ως αδύνατη 
µπορούν αν προσδιοριστούν µε διαφορετικούς όρους (δυναµικά, σε βάθος χρόνου, σε 
ευρύτερο πλαίσιο, κλπ), παράγοντας επωφελή αποτελέσµατα για όλες τις πλευρές.  
 
Το επιτυχές παράδειγµα της στρατηγικής «κερδίζω-κερδίζεις», που αναδείχθηκε στις 
εξωτερικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας-ΕΕ τα προηγούµενα χρόνια, µπορεί να µεταφερθεί 
επιτυχώς και στο πεδίο των εσωτερικών κοινωνικοοικονοµικών µεταρρυθµίσεων. Και εκεί 
απαιτείται άσκηση πραγµατικής πολιτικής ηγεσίας από µια µεταρρυθµιστική κυβέρνηση.  
 
Μια µεταρρύθµιση απαιτεί την αφιέρωση πόρων και µακροχρόνιας δέσµευσης για να 
έχει πιθανότητες να επιτύχει. Ο σχεδιασµός, η επίτευξη της συναίνεσης αλλά και η 
υλοποίηση της παρέµβασης προϋποθέτουν την επιλογή συγκεκριµένων τοµέων-
προτεραιοτήτων που από τη στιγµή που η µεταρρύθµιση εφαρµοστεί και επιτύχει θα έχει σε 
όρους οφέλους το µεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο στην οικονοµία και την κοινωνία και 
θα παίρνει υπόψη της συγχρόνως και αδιαίρετα την ανάγκη δηµιουργίας νέου πλούτου αλλά 
και δίκαιης κατανοµής του.  
 
Είναι δίκαιο οι µεταρρυθµίσεις να παράγουν αντισταθµιστικά οφέλη για όσους ζηµιώνονται, 
είναι λογικό οι χαµένοι να αποζηµιώνονται για να επιτευχθεί η συναίνεσή τους. Είναι όµως 
απαίτηση κοινωνικής δικαιοσύνης να αποζηµιώνονται από τους κερδισµένους. 
 
Η ανάγκη της κοινωνικής συναίνεσης για τις µεγάλες οικονοµικές και κοινωνικές 
µεταρρυθµίσεις που χρειάζονται στη χώρα µας µπορεί να κωδικοποιηθεί σε µία µεγάλη 
κοινωνική συµφωνία, ένα συµβόλαιο µε τους κοινωνικούς εταίρους για περισσότερη 
δικαιοσύνη στην κοινωνία µας µε ταυτόχρονη ώθηση στην ανάπτυξη. Αυτή η συµφωνία 
µπορεί να πάρει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, µε τη δέσµευση απέναντι στους 
εργαζοµένους: 
 
• Για ουσιαστική αύξηση των κατώτατων συντάξεων και των χαµηλών µισθών 
• Για ένα δίκαιο µέρισµα στην ανάπτυξη µε πραγµατικές αυξήσεις που συµβαδίζουν µε την 

αύξηση της παραγωγικότητας 
• Για πιο δίκαιη φορολογική µεταχείριση των µισθωτών και των µικροµεσαίων 
• Για αύξηση της προστασίας των ανέργων, συµπεριλαµβανοµένης της ουσιαστικής 

αύξησης των επιδοµάτων ανεργίας 
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• Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 
και τη µείωση των φαινοµένων καταστρατήγησης της εργατικής νοµοθεσίας 

• Για την παροχή στους εργαζόµενους και ανέργους πραγµατικών ευκαιριών κατάρτισης-
επανακατάρτισης και δια βίου µάθησης για την οµαλή προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες 
συνθήκες της αγοράς εργασίας 

 
και µε παράλληλη δική τους δέσµευση: 
 
• Για ένα πιο ευέλικτο εργασιακό πλαίσιο, προσαρµοσµένο στις ανάγκες της νέας εποχής 
• Για σταθερότητα µισθολογικών διεκδικήσεων και εργασιακή ηρεµία 
• Για την ενεργό συµµετοχή τους στις µεγάλες διαρθρωτικές τοµές που πρέπει να γίνουν 

στην ελληνική οικονοµία 
 
Για τους επιχειρηµατίες, και για όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις της κοινωνίας που θέλουν να 
πάρουν ρίσκο να επενδύσουν και να δηµιουργήσουν πλούτο και απασχόληση, η κοινωνική 
συµφωνία µπορεί επίσης να δεσµεύει σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις: 
 
• Για την δίκαιη φορολογική µεταρρύθµιση και αντιµετώπιση από την πολιτεία 
• Για την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων µε πόρους και τις κατάλληλες υποδοµές 
• Για τη µείωση του µη µισθολογικού κόστους της εργασίας ώστε να ενισχυθεί η ζήτηση 

για εργασία 
 
και να τους ζητηθεί να συµβάλλουν στο µεγάλο σχέδιο της ανάπτυξης: 
 
• Με ουσιαστικές επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναµικό 
• ∆ίνοντας ευκαιρίες συµµετοχής στους νέους 
• Με εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων και δηµιουργία βιώσιµων και εξωστρεφών 

οικονοµικών µονάδων  
• ∆ίνοντας το δίκαιο µερίδιο της ανάπτυξης στους εργαζοµένους 
 
Τέλος, η έννοια της µεταρρύθµισης και οι συγκεκριµένες αρχές και κατευθύνσεις στις οποίες 
το κείµενο αυτό αναφέρθηκε δεν λειτουργούν και δεν µπορούν να λειτουργήσουν εν κενώ. 
Εκφράζουν τις βασικές αξίες της σύγχρονης Ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας και 
πρέπει να στηρίζονται από µία νέα κοινωνική συµµαχία.  
 
Είναι µία κοινωνική συµµαχία ανάµεσα στα πιο δυναµικά και από την άλλη στα λιγότερο 
ευνοηµένα και πιο ευάλωτα τµήµατα της Ελληνικής κοινωνίας. Μία συµµαχία η οποία  
ξεπερνά στην πράξη εύκολους και παραδοσιακούς ταξικούς διαχωρισµούς, και αποδέχεται 
ότι κοινωνική δικαιοσύνη και οικονοµικός δυναµισµός µπορούν και πρέπει να 
αλληλοτροφοδοτούνται. Μία συµµαχία που δεν αποδέχεται την αναίτια εξάρτηση από το 
κράτος, τις πελατειακές λογικές, την αναξιοκρατία, αλλά δέχεται ότι µία σύγχρονη 
προοδευτική κοινωνία πρέπει να δίνει ευκαιρίες σε όλους και να βοηθά ουσιαστικά αυτούς 
που δυσκολεύονται να ακολουθήσουν. 
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