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Πρόλογος
Η παρούσα έκθεση, δίνει
ανταγωνιστικότητας 20031.

συνέχεια

στην

εµπειρία

της

ετήσιας

έκθεσης

Κεντρικός άξονας της έκθεσης είναι οι µακροχρόνιοι παράγοντες που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα. ∆εν ασχολείται συνεπώς µε την εισοδηµατική πολιτική, αν και
βέβαια αυτή έχει τον δικό της ρόλο ιδίως στη βραχυχρόνια διαχείριση της οικονοµίας,
παρά µόνον παρεµπιπτόντως.
Βέβαια δεν έχουν όλοι οι παράγοντες την ίδια βαρύτητα, ούτε επενεργούν στο ίδιο βάθος
χρόνου. Η βασική εκπαίδευση π.χ. αποδίδει πολύ µακροχρόνια, ενώ µια σε βάθος
µεταρρύθµιση της ρυθµιστικής παρέµβασης του κράτους µπορεί να αποδώσει σχετικά
γρήγορα.
Η έκθεση αξιοποιεί τις σχετικές έρευνες, αντλεί από τις διεθνείς πηγές2, παραπέµπει στην
τεχνική µελέτη του ΚΕΠΕ3 και αναφέρεται ρητά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο συζήτησης για
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα που διαµορφώνεται σε διάφορες
«διαδικασίες», στις οποίες συµµετέχει η χώρα και στις οποίες διαµορφώνεται η
ευρωπαϊκή «συναίνεση».
Αλλά, θεωρούµε ότι διαφορετικά τίθεται το ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας για τις
αναπτυγµένες (µικρές ή µεγάλες) χώρες της Ένωσης και διαφορετικά για την Ελλάδα. Η
αφετηρία διαφέρει όπως και το ειδικό βάρος ποικίλων πτυχών (π.χ. κατακερµατισµένες
υποδοµές, διαφθορά και αναποτελεσµατικότητα του δηµοσίου).
Πάντως η Ελλάδα συµµετέχει ως µέλος της ΕΕ στις ευρωπαϊκές διεργασίες για
µεταρρυθµίσεις που υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα. Πρόκειται για µια µορφή
εθελοντικής συνεργασίας που εξελίσσεται. Συνεπώς το ΕΣΑΑ θα πρέπει να διατυπώσει
γνώµη αν οι συναινέσεις που διαµορφώνονται εκεί µπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα
για να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο πολιτικής και κοινωνικής υποστήριξης στη χώρα

1

Υπουργείο Ανάπτυξης-ΕΣΑΑ: Ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα, 2003, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.
(1) Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and development. Report from a Ηigh Level
Group chaired by Wim Kok («έκθεση Κοκ»), November 2004, (2) European Commission Delivering
Lisbon: Reforms for the enlarged Union, Report from the Commission to the Spring European Council, 20
February 2004, (3) ΕPC Annual Report on Structural Reforms 2004, ΕPC/ECFIN/39/04 final. Στα κείµενα
αυτά προστίθενται οι µελέτες του WEF κ.α. Βλέπε ιδιαίτερα (4) World Economic Forum The Global
Competitiveness Report 2004-5, Macmillan, 2004. Απολύτως χρήσιµες είναι και ειδικότερες συνεισφορές
της World Bank, OECD, UNCTAD (για τις ξένες επενδύσεις) καθώς και µελέτες των συνθηκών
ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα. Βλ. ανάµεσα σε άλλες ( 5) ΙΟΒΕ : Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα
(στο πλαίσιο του Global Entrepreneurship Monitor), Αθήνα, Οκτώβριος 2004. Ένα κατάλογο των διεθνών
πηγών έχει συντάξει ο καθηγητής Σπ. Μακρυδάκης.
3
ΚΕΠΕ : Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα έτους 2004, Αθήνα 2005.
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ΜΕΡΟΣ Α
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;
1. Γιατί µιλάµε για ανταγωνιστικότητα;
Η απάντηση στο ερώτηµα είναι απλή: Η ανταγωνιστικότητα συνιστά κρίσιµο για την
«ανάπτυξη» όρο. Μια οικονοµία µε µειούµενη διεθνή ανταγωνιστικότητα χάνει τη µάχη
των (εξαγωγικών αλλά και των εσωτερικών) αγορών, δεν ευνοεί εγχώριες επενδύσεις
µακράς πνοής, ούτε προσελκύει ξένες, κινδυνεύει να εγκλωβισθεί σε προϊόντα και
ειδικεύσεις του παρελθόντος. Έτσι εκτίθεται σε αυξανόµενους κινδύνους για την
οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση, κατά προέκταση για την ευηµερία όλων και για
τις αξίες του κοινωνικού κράτους.
Την εκτίµηση αυτή έχουν κάνει όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κοινωνικοί εταίροι
στην ΕΕ ανεξάρτητα από τις διαφορές ως προς τα µέσα που θα έπρεπε να επιλεγούν. Το
αποτέλεσµα ήταν να υιοθετήσουν το 2000 από κοινού και εθελοντικά τη «Στρατηγική
της Λισσαβόνας» (ΣτΛ) για την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Στόχος της είναι να µετατρέψει την ΕΕ ως το 2010
«στην πιο ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο , ικανή
να επιτύχει συντηρήσιµη οικονοµική µεγέθυνση µε περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή»4 .
Η στρατηγική της Λισσαβόνας επιζητεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για ένα νέο κύµα
µεταρρυθµίσεων σε ήδη αναγνωρισµένα πεδία δράσης. Η έµφαση είναι σε πολιτικές
«από την πλευρά της προσφοράς» που στόχευαν σε εξάλειψη ή µείωση των ακαµψιών της
ευρωπαϊκής οικονοµίας σε σειρά ολόκληρη τοµέων.
Η ΣτΛ στηρίζεται µεν στην εθελοντική συνεργασία των κρατών µελών («ανοιχτή µέθοδο
συνεργασίας» κατά την επίσηµη ορολογία), γίνεται όµως ολοένα και πιο απαιτητική και
από µερικές πλευρές δεσµευτική για τις κυβερνήσεις – µε τη συγκατάθεσή τους. Έτσι
π.χ. προτείνεται ήδη η καθιέρωση «εθνικών σχεδίων» συµπεφωνηµένων µε την
Επιτροπή για την ενθάρρυνση µιας συνεκτικής πολιτικής και για τον έλεγχο της προόδου
εκ του αποτελέσµατος. Επίσης το επόµενο ΚΠΣ, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα
υπηρετεί περισσότερο τους σκοπούς της ανταγωνιστικότητας.
Η Ελλάδα πρέπει να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα ανταγωνιστικότητας όχι επειδή το
υποδείχνει η ΣτΛ αλλά γιατί το επιβάλλει η λογική της επιβίωσης στο νέο διεθνές και
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η ΣτΛ είναι ευκαιρία και όχι εξωτερικός καταναγκασµός. Με
δεδοµένη µάλιστα την υστέρηση σε ορισµένους τοµείς (συνθήκες ανταγωνισµού, Ε@Α,
καινοτοµία, ποσοστό απασχόλησης κ.α.) η χώρα θα πρέπει να τρέξει ταχύτερα από
άλλους. Και, φυσικά, θα πρέπει να αντιµετωπίσει τα προκλήσεις λαβαίνοντας υπόψη τις
δικές της ιδιαιτερότητες.

4

Βλ. Lisbon European Council 23-24 March 2000 “Presidency Conclusions”, Press Release
Library, European Commission.
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Η επιτροπή εµπειρογνωµόνων βλέπει ως µείζον θέµα το πως θα
διαχειρισθούµε τη διαδικασία στο εσωτερικό της χώρας ή, για να
χρησιµοποιήσουµε έναν όρο του συρµού, τη «διακυβέρνηση της
ανταγωνιστικότητας». Το ζήτηµα έχει µια θεσµική και µια επικοινωνιακή
πτυχή. Ως προς τη θεσµική θα πρέπει να εξετασθεί αν χρειάζεται κάποια
θεσµική καινοτοµία, φερ’ ειπείν ο ορισµός ενός «κυρίου
Ανταγωνιστικότητα» που θα λειτουργεί ως κινητήρια αρχή και θα προάγει
τη συνοχή των διαφόρων πολιτικών. Ως προς την επικοινωνιακή πτυχή, η
στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα θα πετύχει µόνον αν γίνει
αντικείµενο ευρείας πολιτικής συζήτησης και οι κοινωνικοί εταίροι, άλλοι
ενδιάµεσοι φορείς και οι πολίτες (κοινωνία των πολιτών) αναλάβουν τις
ευθύνες τους καθορίζοντας τον δικό τους ρόλο για την επίτευξη των
στόχων. Το έτος ανταγωνιστικότητας συνεισφέρει στην ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώµης.
2. Η σηµερινή εικόνα σε συγκριτική προοπτική. Εξωτερικό εµπόριο, πληθωρισµός,
κόστος παραγωγής, ποιότητα
Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας ορίζεται ως
«ο βαθµός ικανότητας µιας χώρας να παράγει-κάτω από συνθήκες ελεύθερου και
χωρίς διακρίσεις ανταγωνισµού – αγαθά και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των διεθνών αγορών, ενώ συγχρόνως διατηρούν και επεκτείνουν το
πραγµατικό εισόδηµα των κατοίκων µακροχρόνια»5.
Σε πρώτη προσέγγιση η ανταγωνιστικότητα απεικονίζεται σε παραγωγικότητα - τιµέςαµοιβή της εργασίας, όπως επίσης στην εξέλιξη το εξωτερικού ισοζυγίου6. Από τη
σκοπιά αυτή υπάρχει ζήτηµα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Η εξέλιξη του εµπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας από το 1999 απεικονίζεται στο
γράφηµα 27 Αντίθετα η ΕΕ συνολικά εµφανίζει εµπορικό πλεόνασµα. Συναφώς, ο
δείκτης εξαγωγές / ΑΕΠ δείχνει ότι µειώθηκε και ο εξαγωγικός προσανατολισµός της
ελληνικής παραγωγής αγαθών8. Ας προστεθεί ότι η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται και από
την εξειδίκευση της χώρας σε χαµηλής ποιότητας και προστιθέµενης αξίας προϊόντα..

5

Βλ. όµως ΥΠΑΝ/ΕΣΑΑ Ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 2003, Αθήνα 2003, σελ. 31-33, όπου
γίνεται διάκριση ανάµεσα σε ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, τοµέα και χώρας. Η ανταγωνιστικότητα µιας
χώρας κρίνεται από το αν και κατά πόσον, σε σύγκριση µε άλλες, προσφέρει κατάλληλες συνθήκες
ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων.
6
Το ΙΝΕ θεωρεί µάλιστα ότι όχι γενικά η µείωση των εξαγωγών, αλλά ειδικά των εξαγωγών προς τις άλλες
χώρες της ΕΕ «αποτελεί σαφή ένδειξη µειωµένης ανταγωνιστικότητας ης ελληνικής οικονοµίας, ιδιαίτερα
της βιοµηχανίας». Βλ. ΙΝΕ : Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση. Ετήσια έκθεση 2004, Αθήνα 2004,
σελ. 74.
7
Τράπεζα της Ελλάδος Νοµισµατική πολιτική. Ενδιάµεση έκθεση 2004, Αθήνα, Οκτώβριος 2004.
8
Την εικόνα βελτιώνουν προς το παρόν οι εξαγωγές υπηρεσιών (τουρισµός, ναυτιλία) αλλά παρά ταύτα
διευρύνθηκε επίσης το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από –0.9% (1995) σε –6.7%
(2003).
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Η ανταγωνιστικότητα επιβαρύνεται από τις τάσεις σε πληθωρισµό και εργατικό κόστος.
Από το 2001 ως το 2005 ο ρυθµός του πληθωρισµού στην Ελλάδα ήταν πάνω από τον
µέσο όρο και θα παραµείνει υψηλότερος (αν και µειούµενος) σύµφωνα µε τις προβλέψεις
της Επιτροπής τη διετία 2005-6 κατά µια µονάδα. Η ανησυχία για την εξέλιξη του
κόστους εργασίας αποτυπώνεται καθαρά στις Εκθέσεις για τη νοµισµατική πολιτική της
Τράπεζας της Ελλάδος. Η τελευταία έκθεση (του Οκτωβρίου 2004) σηµειώνει ότι από το
1999 ο µέσος ρυθµός αύξησης των µισθών και εντέλει ανόδου του κόστους εργασίας ανά
µονάδα προϊόντος επιταχύνθηκε συντελώντας σε σοβαρές απώλειες διεθνούς
ανταγωνιστικότητας. Στην εξέλιξη αυτή εκτιµά ότι οδήγησαν ιδίως τα τελευταία δύο
χρόνια κυρίως οι µισθολογικές αυξήσεις στον δηµόσιο τοµέα!9.
Ωστόσο, πρέπει να διατυπώσουµε δύο επιφυλάξεις: Πρώτον, οι µετρήσεις της
ανταγωνιστικότητας µέσω τιµών και κόστους δεν πρέπει να οδηγούν σε υποεκτίµηση
των ποιοτικών διαστάσεων της παραγωγής που µπορεί ακόµη και να υπεραντισταθµίζουν
την αρνητική πορεία του κόστους παραγωγής ή και ης πραγµατικής ισοτιµίας. Τούτο
διότι τα κοστολογικά στοιχεία αποτελούν µερική µόνο έκφραση των παραγόντων που
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και που καθορίζουν την ποιότητα της παραγωγής και
της επιχειρηµατικής στρατηγικής. Παλαιότερη έρευνα στις µεταποιητικές επιχειρήσεις
έδειξε ότι οι έλληνες επιχειρηµατίες θεωρούν όντως την ποιότητα ως τον σπουδαιότερο
προσδιοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας, µε το κόστος παραγωγής να
έπεται10. Αλλά, η εξέλιξη του εξωτερικού εµπορίου στην Ελλάδα µάλλον υποδείχνει ότι
η δυναµική της ποιότητας, η οποία άλλωστε εξαρτάται από παράγοντας όπως η Ε@Α, η

9

Τράπεζα της Ελλάδος, Νοµισµατική Πολιτική, ενδιάµεση έκθεση 2004, Αθήνα, Οκτώβριος 2004, σελ.
148-9.
10
Ι. Χασσίδ: Προσαρµογές και ανταγωνιστικότητα στην ελληνική βιοµηχανία, ΙΟΒΕ, Αθήνα 1994, σελ.
38και µετά.
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εκπαίδευση, η επιχειρηµατική στρατηγική κ.α., δεν είναι σε θέση να αντισταθµίσει την
εξέλιξη του κόστους παραγωγής.
∆εύτερον και συναφώς, η αναφορά στο κόστος δεν σηµαίνει ότι η χώρα πρέπει να
παράγει φθηνά για να είναι ανταγωνιστική. Αυτό µπορεί να ισχύει ακόµη για ορισµένους
παραδοσιακούς κλάδους, αλλά γενικά είναι µια ξεπερασµένη αντίληψη. Κατά προέκταση
δεν λύνουµε το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας µόνο µε εισοδηµατικούς χειρισµούς.
Αν και η πτυχή αυτή πρέπει να προσεχθεί ιδίως στον δηµόσιο χώρο για να µη αναιρεί
άλλες πολιτικές. Όµως η προσοχή πρέπει να στραφεί στους µακροχρόνιους παράγοντες
της ανταγωνιστικότητας όπως π.χ. είναι η καινοτοµία, η συνεχής βελτίωση της δοµής της
παραγωγής προς όφελος νέων προϊόντων και τεχνολογιών, η εκπαίδευση-κατάρτιση και
οι γραφειοκρατικές εµπλοκές και κόστη. Μόνον όταν µα χώρα αποτυγχάνει να πετύχει µια
καλή θέση στον διεθνή καταµερισµό έργων ανανεώνοντας την παραγωγική της βάση, ο
µισθός γίνεται το τελευταίο και κοινωνικά εκρηκτικό όπλο.
Ας σηµειωθεί ότι το WEF, εκτιµά ότι συνολικά η ελληνική ανταγωνιστικότητα
υποχώρησε το 2003 για τρίτη συνεχή χρονιά και ότι αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην ποιότητα των δηµοσίων θεσµών (public institutions) και του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος11.
Σε κάθε περίπτωση, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα απειλεί την αναπτυξιακή πορεία της
χώρας σε σταθερές βάσεις την ικανότητά της να απασχολεί ικανοποιητικά το ανθρώπινο
δυναµικό της 12και τις ίδιες οι αξίες του κοινωνικού κράτους! Ήδη σήµερα µια ιδιαίτερα
επώδυνη έκφανση της χαµηλής ανταγωνιστικότητας είναι η αυξανόµενη ανεργία.13.
3. Η σηµασία των εγχώριων και «ξένων» επενδύσεων που δηµιουργούν διατηρήσιµα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα
Για την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη σηµασία έχει η πραγµατοποίηση επενδύσεων
µακράς πνοής από ανθρώπους που έχουν εµπιστοσύνη στο µέλλον. Το ποσοστό των
δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στο ΑΕΠ αυξανόταν συνεχώς για να φθάσει από
περίπου 18% του ΑΕΠ το 1995 στο «ιστορικά υψηλό» ποσοστό 25.4% του ΑΕΠ το
2003. Αυτή η θετική οπωσδήποτε εξέλιξη οφείλεται ανάµεσα σε άλλα στην αύξηση των
δηµοσίων επενδύσεων, στην κινητοποίηση επενδυτικών πόρων του ιδιωτικού τοµέα για
την υλοποίηση δράσεων των ΚΠΣ, αλλά και στις επενδυτικές ροές σε τοµείς υπηρεσιών
(τουρισµός, τηλεπικοινωνίες). Επενδύσεις πραγµατοποιήθηκαν όχι µόνο για την αύξηση
των παραγωγικών ικανοτήτων, αλλά και για τον εκσυγχρονισµό των παραγωγικών
διαδικασιών.
Αλλά είναι ανησυχητικό ότι το 2003 οι επενδύσεις στη βιοµηχανία ήταν απογοητευτικές
καθώς µειώθηκαν κατά 21.5%!. Επιπλέον, σύµφωνα µε έρευνα, αυξήθηκε το µερίδιο των
11

World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2004-5, Macmillan, 2004.
Τις εξελίξεις στον τοµέα της απασχόλησης και των συναφών πολιτικών παρακολουθούν εκτός άλλων η
ΕΣΥΕ και το ΙΝΕ, που δηµοσιεύει κάθε χρόνο σχετική έκθεση καθώς και εκθέσεις για ειδικότερα θέµατα
(µερική απασχόληση κ.α.).
13
Τα στοιχεία είναι της ΕΣΥΕ, Νοέµβριος 2004.
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επενδύσεων που συνδέονται µε τα ήδη παραγόµενα προϊόντα ή τις υφιστάµενες µεθόδους
παραγωγής και µειώθηκε το µερίδιο εκείνων που αφορούν νέα προϊόντα ή νέες µεθόδους
παραγωγής14.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις ξένες άµεσες επενδύσεις (ΞΑΕ). Σε µια
αναπτυσσόµενη οικονοµία οι ΞΑΕ συµβάλλουν στην αναδιάρθρωση της παραγωγής,
στη µεταφορά γνώσης, στην τεχνολογική ανανέωση, στη δηµιουργία θέσεων εργασίας
και, υπό τις σηµερινές συνθήκες ανοιχτών αγορών, σε µεγαλύτερη εξωστρέφεια της
οικονοµίας. Συνιστούν λοιπόν παράγοντα που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα και την
απασχόληση. Από την άλλη µεριά όµως αποφεύγουν χώρες («τόπους παραγωγής»)που
εκτιµούν ότι δεν προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή ανταγωνιστικών
προϊόντων15 . Συνεπώς, αν µια οικονοµία είναι ανταγωνιστική τις προσελκύει!
Οι ΞΑΕ δεν υποκαθιστούν την εσωτερική, δηµόσια και ιδιωτική επενδυτική δυναµική,
αλλά βρίσκονται σε µια σχέση συµπληρωµατικότητας µε αυτή ιδίως όταν συνοδεύονται
από ισχυρά τεχνολογικά spillovers16.
Στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται µεν ΞΑΕ, αλλά, σύµφωνα µε όλες τις επίσηµες
εκτιµήσεις όχι στην επιθυµητή κλίµακα . Πάντως συνδέονται µε εξαγορές επιχειρήσεων
(Panafon, Παπαστράτος), µετοχοποιήσεις (ΕΛΠΕ), και τουριστικές δραστηριότητες. Η
σχετική υστέρηση της χώρας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων οφείλεται σε πολλούς
παράγοντες, µερικοί από τους οποίους δεν ελέγχονται από τις εθνικές αρχές. Άλλοι όµως
παράγονται εγχωρίως, όπως π.χ. τα γραφειοκρατικά εµπόδια ίδρυσης µιας επιχείρησης.
Με την ίδρυση του ΕΛΚΕ από την προηγούµενη κυβέρνηση έγινε προσπάθεια να
µειωθούν. Προσδοκίες είχαν επενδυθεί στα κίνητρα του νόµου 3220/2004 που
αντικαταστάθηκε από νέο (βλ. πιο κάτω). Όµως, συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που
προκύπτουν π.χ. από ένα καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό, πολιτισµική παράδοση και
ευνοϊκούς θεσµούς, σε συνδυασµό µε µακροοικονοµική σταθερότητα και εκλογικευµένη
οικονοµική ρύθµιση ανοιχτών αγορών, είναι σπουδαιότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες
για εγχώριες και ξένες επενδύσεις από τα κίνητρα17.
ΜΕΡΟΣ Β
ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
4. Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης
14

Βλ. Τράπεζα της Ελλάδος: Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2003, Αθήνα 2004, σελ. 104, όπου γίνεται
παραποµπή σε έρευνα του ΣΕΒ.
15
Βλ. ορισµό της ανταγωνιστικότητας σ’ επίπεδο κρατών στο ΥΠΑΝ/ΕΣΑΑ: Ετήσια έκθεση
ανταγωνιστικότητας 2003, Αθήνα, 2003, σελ. 31).
16
Βλ. ανάµεσα σε πολλά άλλα Eduardo Borenstein et al “ How does direct foreign investment affect
economic growth?”, Journal of International Economics, 45(1), June, pp 115-135.
17
Ο ΣΕΒ σε ανακοίνωσή του δέχεται µεν ότι ο αναπτυξιακός νόµος ανταποκρίνεται επαρκώς στις
απαιτήσεις για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, τονίζει όµως ότι η πολιτική επιχορηγήσεων
πρέπει να συµπληρωθεί µε µέτρα χωροταξικού σχεδιασµού, αλλαγή διαδικασιών αδειοδότησης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων και άρση ποικίλων εµποδίων που αναιρούν την επίδραση των
επιχορηγήσεων. Βλ. ∆ελτίο Τύπου 26.11.2004.
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To κράτος και, ειδικότερα, η δηµόσια διοίκηση πρέπει να προσαρµοσθούν στις νέες
διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες που διαµορφώνουν οι ανοιχτές αγορές και ο
ανταγωνισµός. Η οικονοµική ολοκλήρωση στην Ευρώπη π.χ. επιβάλλει να
επανεξετασθεί σε βάθος η ικανότητα του κράτους να λύνει προβλήµατα. Η Ελλάδα έχει
αποδεχθεί άλλωστε τις θεµελιώδεις αρχές της ΕΕ- τις τέσσερις ελευθερίες που
οριοθετούν, µαζί µε άλλες εξελίξεις, όρια και µέγεθος πολιτικών επιλογών, ιδίως αν
πρόκειται για παρεµβάσεις στην αγορά.
Στη συνέχεια επικεντρώνουµε την προσοχή στην αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας
διοίκησης, η οποία στην ελληνική κοινή γνώµη και στις επιχειρήσεις γίνεται αντιληπτή
ως ένας αναποτελεσµατικός µηχανισµός και εµπόδιο µάλλον στην ανάπτυξη παρά
αρωγός βλ. γράφηµα 3)18.
Ιδίως µετά το 2000 εντάθηκαν οι προσπάθειες για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
της δηµόσιας διοίκησης. Ένα σηµαντικό µέτρο ήταν τα ΚΕΠ. Τα ΚΠΣ λειτούργησαν
επίσης ως καταλύτης για να ξεκινήσει η τεχνολογική αναβάθµιση της δηµόσιας
διοίκησης µέσω σειράς έργων e-government στο πλαίσιο της «κοινωνίας της
πληροφορίας».19

ΠΗΓΗ:ΣΕΒ-ICAP

18

Βλ. Περισσότερα σε Grant Thornton International Business Owners Survey, 2003. Οι µικρές
επιχειρήσεις δεινοπαθούν περισσότερο από τη διαφθορά και τη γραφειοκρατία. Βλ. επίσης ανάµεσα σε
πολλά άλλα Αντ. Μακρυδηµήτρης Κράτος και κοινωνία των πολιτών, µεταµεσονύκτιες εκδόσεις 2003. Οι
παλαιότερες απόπειρες διερεύνησης του ζητήµατος περιλαµβάνονται στον τόµο των Αντ. Μακρυδηµήτρη
και Ν. Μιχαλόπουλου Εκθέσεις εµπειρογνωµόνων για τη δηµόσια διοίκηση 1950-1998, εκδόσεις
Παπαζήση, Αθήνα 2000.
19
(βλ. πιο κάτω).
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Σε ορισµένες περιπτώσεις δοκιµάσθηκε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και η
σύσταση ιδιωτικά ελεγχόµενων «παράλληλων µηχανισµών» δίπλα στις συνήθεις
δηµόσιες υπηρεσίες. Αυτό συνέβη κυρίως σε σχέση µε την παρακολούθηση και
αξιολόγηση του Β’ ΚΠΣ. αν και αξιωµατούχοι υποστήριζαν ότι δεν απέδωσαν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα και προκάλεσαν αντιπαλότητες µε τις δηµόσιες υπηρεσίες20.
Η κυβέρνηση που προήλθε από τις εκλογές του Μαρτίου 2004, συνεχίζοντας την
αντιγραφειοκρατική προσπάθεια των προηγουµένων ετών έχει ήδη αποφασίσει σειρά
ρυθµίσεων µε στόχο να µειωθεί σταδιακά το κόστος της διοικητικής
αναποτελεσµατικότητας στο πλαίσιο µιας «αντιγραφειοκρατικής αντίληψης»:
•
Καθιέρωση «ολοκληρωµένων διοικητικών συναλλαγών» µε τη µετατροπή των
ΚΕΠ σε «ΚΕΠ δεύτερης γενιάς» και µε στόχο τη «συναλλαγή µιας στάσης»,
•
Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών21 Κατάργηση πλειάδας πιστοποιητικών,
βεβαιώσεων και άλλων συναλλαγών,
•
Επιτάχυνση των αλλαγών που σχετίζονται µε την αποκαλούµενη e-government.
•
Λοιπές πρωτοβουλίες και σχεδιασµούς οργανωτικού χαρακτήρα22. Συναφώς,
αναµένεται (Φεβρουάριος 2005) η κατάθεση νοµοσχεδίου για τον «έλεγχο της ποιότητας
νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων» µε κύριο στόχο την αντιµετώπιση της
πολυνοµίας.
Το ερώτηµα είναι ωστόσο αν σηµειώνονται και αντίρροπες τάσεις γραφειοκρατικού
ελέγχου της οικονοµίας.23
e-government και αποτελεσµατικότητα
Η ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση ειδικότερα ορίζεται ως η χρήση των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δηµόσιες διοικήσεις. Η εισαγωγή τους
µπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για οργανωτικές αλλαγές και διαδικασίες
επιµόρφωσης του προσωπικού. Σκοπός είναι η βελτίωση των δηµοσίων υπηρεσιών, η
µείωση του κόστους, η διαφάνεια και η καλύτερη εφαρµογή δηµοσίων πολιτικών. Τα
σχέδια δράσης e-Europe, περιλαµβάνουν και την ανάπτυξη της e-government σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η δυναµική της συγκεκριµένης αυτής δράσης ενθάρρυνε στα
κράτη µέλη ενέργειες ως προς την µεταγωγή των κυβερνητικών δράσεων στο
διαδίκτυο24.
Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, η δηµόσια διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει
στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υπηρεσίες ποιότητας γρήγορα και µε το µικρότερο
δυνατό κόστος.
20

Βλ. OECD Regulatory reform in Greece, Paris, 2001, σελ. 40
Βλ. νόµο 3242/2004
22
∆ηλώσεις του υπουργού Πρ. Παυλόπουλου, Καθηµερινή 24.12.2004.
23
Βλ. εφηµερίδα η Ελευθεροτυπία, 23.1.2005.
24
Βλ. Σχετική ιστοσελίδα http://dee.gr/uploads/e-government_in_EU.pdf Ο πυρήνας της ελληνικής
πολιτικής σε ζητήµατα e-government περιλαµβάνεται στο Ε.Π. «Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι
πρακτικές e-government εντάσσονται στον Άξονα 2 (Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας
ζωής).
21
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Στην Ελλάδα αυξήθηκε µεν εντυπωσιακά το ποσοστό των βασικών διοικητικών
υπηρεσιών που διατίθενται πλήρως στο διαδίκτυο, αλλά η χρήση τους από τον πολίτη
είναι περιορισµένη ακόµη σε σύγκριση µε άλλες χώρες Αντίθετα ικανοποιητικές είναι οι
αντίστοιχες επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων!
Ο καταλυτικός ρόλος της πληροφορικής γίνεται φανερός όχι µόνο σε υπηρεσίες που
αφορούν την καθηµερινότητα του πολίτη και των επιχειρήσεων, αλλά ειδικότερα στο
παράδειγµα των δηµοσίων προµηθειών, σε ένα τοµέα δηλαδή που η ΕΕ επιζητεί την
εφαρµογή της. Στην Ελλάδα το ποσοστό των διαγωνισµών που πραγµατοποιούνται µε
ηλεκτρονικό τρόπο είναι σχεδόν µηδενικό (για σύγκριση στη ∆ανία εκτιµάται ότι το 54%
των δηµοσίων οργανισµών χρησιµοποιούν συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών),
µολονότι κράτος και δηµόσιοι οργανισµοί θα έπρεπε να αναζητούν τρόπους να µειώσουν
το κόστος και να διαχειρίζονται καλύτερα τις προµήθειες.
Το ΕΣΑΑ θα πρέπει να επιµείνει στην επιτάχυνση των διαδικασιών που θα
επιτρέψουν την πραγµατοποίηση διαγωνισµών µε ηλεκτρονικό τρόπο.
∆ιαφθορά στο δηµόσιο. Κερδίζουν λίγοι, την πληρώνουµε όλοι
Η µέτρηση της κλίµακας του φαινοµένου σε συγκριτική οπτική και η εξέλιξή του γίνεται
τόσο από την Transparency International όσο και από άλλους φορείς. Οι δείκτες
διαφθοράς βαρύνονται µε µεθοδολογικές αµφιβολίες. Πάντως, αν κρίνει κανείς από την
εξέλιξη του δείκτη της ΤΙ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα διάφορα µέτρα, που θα
µπορούσαν να θεωρηθούν ως στοιχεία µιας πολιτικής για την καταπολέµηση της
διαφθοράς, απέτυχαν. Η πρόσφατη έκθεση της ΤΙ κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση
ανάµεσα στα παλαιά 15 κράτη µέλη της ΕΕ25. Στην ίδια εκτίµηση καταλήγει και to WEF
26
. Στην Ελλάδα το 11% των πολιτών αναφέρει ότι οι ίδιοι ή κάποιο µέλος της
οικογένειάς τους αναγκάστηκε να δωροδοκήσει εντός των τελευταίων 12 µηνών,
ποσοστό διπλάσιο από της γειτονικής Βουλγαρίας ή της Τουρκίας27.
Οι επιπτώσεις της διοικητικής διαφθοράς έχουν επισηµανθεί από καιρό. Tο επίπεδο της
διαφθοράς επιβαρύνει ευθέως το κόστος των επιχειρήσεων (εκτός από τη «φορολόγηση»
των πολιτών) και οδηγεί σε βαθύτερες διαστροφές στον ίδιο τον κρατικό µηχανισµό28.
Το φαινόµενο απωθεί την υγιή επιχειρηµατικότητα, λειτουργεί ως αντικίνητρο για ξένες
παραγωγικές επενδύσεις, και προκαλεί ευρείας κλίµακας αναδιανοµές, που εντέλει
υπονοµεύουν τη συνοχή και το ηθικό της κοινωνίας.
Η σηµερινή κυβέρνηση έχει δροµολογήσει διάφορα µέτρα που εκτιµά ότι συµβάλλουν
στην καταπολέµηση της διαφθοράς, όπως είναι η αλλαγή της διαδικασίας ανάθεσης
δηµοσίων έργων.
Η διαφθορά καταπολεµείται πραγµατικά µόνο όταν υπάρχει ευρεία υποστήριξη στο
εγχείρηµα τούτο από την λεγόµενη κοινωνία των πολιτών. Συνεπώς, η ευαισθητοποίηση
25

Transparency International Global Corruption Barometer 2004
World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2004-5, Macmillan, 2004
27
Βλ. Trasparency International Global Corruption Barometer 2004.
28
World Bank, World Development Report 2005, Washington D.C.
26
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της τελευταίας µέσω φερ’ ειπείν µιας συστηµατικής εκστρατείας διαφώτισης για τις
επιπτώσεις της διαφθοράς, πρέπει να αποτελεί συστατικό στοιχείο µιας ολοκληρωµένης
πολιτικής για την καταπολέµησή της.
Συνεπώς, το ΕΣΑΑ µπορεί να ζητήσει αφενός µεν την επανεξέταση των
διαφόρων µέτρων καταπολέµησης της διαφθοράς και αφετέρου να οργανώσει µια
συστηµατική εκστρατεία διαφώτισης που δεν θα έχει απλώς καταγγελτικό
χαρακτήρα.
5. Κοινωνία της γνώσης
Με τον όρο αυτό εννοούµε κάθε πλευρά των σηµερινών οικονοµιών όπου η «γνώση» και
η καινοτοµία βρίσκονται στην καρδιά της προστιθέµενης αξίας. Η σηµασία της για µια
χώρα που θέλει να εξασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας και υψηλό επίπεδο µισθών είναι
προφανής. Εδώ, επικεντρωνόµαστε ειδικότερα, στην Ε@Α, στην καινοτοµία, στην
εφαρµογή και διάχυση της πληροφορικής και στην εκπαίδευση.
Η θεωρία υποδείχνει ότι η τεχνολογική πρόοδος (που συνδέεται και µε τις δαπάνες Ε και
Α), η καινοτοµία και το ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση) είναι αλληλένδετοι
παράγοντες ανάπτυξης. Οι παράγοντες αυτοί αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία σε µια
εποχή δοµικών αλλαγών στην παραγωγή και στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Έρευνα και Ανάπτυξη
Όσον αφορά την Ε@Α, η γενική υπόθεση είναι ότι από τις σχετικές δαπάνες και την
αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται ανάµεσα σε άλλα η συντηρήσιµη ανάπτυξη και η
αντιµετώπιση της ανεργίας. Οι εµπειρικές µελέτες δείχνουν ότι µέχρι 40% της αύξησης
της παραγωγικότητας οφείλεται στην Ε@Α και ότι υπάρχουν ισχυρές «υπερχειλίσεις»
ανάµεσα σε επιχειρήσεις, κλάδους και χώρες29.
Στην Ένωση έχει τεθεί ως στόχος η αύξηση των δαπανών για Ε@Α από το επίπεδο του
1.95% ΑΕΠ σε 3% ΑΕΠ το 2010, εκ των οποίων τα δύο τρίτα θα έπρεπε να είναι
ιδιωτικές30.
Βέβαια, δεν πρόκειται µόνο για ένα ποσοτικό ζήτηµα. Η Ε@Α έχει ποιοτικές πτυχές (ποια
γνώση παράγεται) και συνυφαίνεται µε την ικανότητα διάχυσης και απορρόφησης, που
είναι εξίσου σηµαντική µε την ικανότητα παραγωγής γνώσης.
Στον τοµέα αυτό πάντως είναι φανερές οι υστερήσεις της Ελλάδας, µε επίπεδο
συνολικών, ιδιωτικών και δηµοσίων δαπανών για Ε@Α που δεν ξεπερνά το 0,68% ΑΕΠ.
Ας σηµειωθεί ότι εξ αυτών το 0.16% ΑΕΠ είναι ιδιωτική και το 0.52% ΑΕΠ δηµόσια

29

European Commission: Facing the Challenge. The Lisbon strategy for growth and development,
Luxemburg, 2004, p. 19.
30
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, ++2002. Στη συνέχεια τα κράτη µέλη εφαρµόζουν ένα ένα
σχέδιο δράσης « Επενδύοντας στην Έρευνα» (από το 2003).
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δαπάνη (βλ. γράφηµα )31. Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες, δαπάνες για Ε@Α κάτω από το
1% δεν γίνονται αισθητές σε µια οικονοµία. Περαιτέρω στοιχεία συµπληρώνουν την
εικόνα όπως η χαµηλή αναλογία ερευνητών ανά 1000 εργαζόµενους και ο µικρός
αριθµός των αιτήσεων για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ανά εκατοµµύριο πληθυσµού 32 και
η υστέρηση σε επενδύσεις στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Έτσι π.χ. το
ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικής πρόσβασης (broadband penetration) στη Ελλάδα
είναι µόλις 0.1 έναντι 6.0 % που είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος33.
Εν τούτοις κατά το πρώτο ήµισυ της τρέχουσας δεκαετίας οι σχετικές δαπάνες ως %
ΑΕΠ αυξήθηκαν και ο επίσηµος στόχος είναι να φθάσουν το 1,5% του ΑΕΠ ως το 2010.
Θα πρέπει όµως παράλληλα να επιδιωχθεί η αλλαγή των υπαρχόντων θεσµών Ε@Α να
ενθαρρυνθεί η αναδιάρθρωση σε νέα λογική και η δηµιουργία ερευνητικών και
εκπαιδευτικών δοµών υψηλού επιπέδου. Σύµφωνα µε επίσηµες εκτιµήσεις, η χώρα
βαρύνεται µε ένα «κλειστό σύστηµα ερευνητικής και επιστηµονικής υποδοµής» (∆.
Νανόπουλος) που πρέπει να ανοίξει προκειµένου να αξιοποιηθεί ερευνητικό και
επιστηµονικό δυναµικό. Επίσης, πρέπει να επανεξετασθούν οι ερευνητικές συνεργασίες
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Στα χρόνια που έρχονται πρέπει να δοθεί έµφαση τόσο
στην παραγωγή γνώσης, όσο και στην εφαρµογή και προσαρµογή της γνώσης που
παράγεται αλλού. Με τον τρόπο αυτό θα προετοιµασθεί για τις νέες προτεραιότητες του
∆’ ΚΠΣ.

∆απάνες της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΑΕΠ%)
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Υπάρχει υποεκτίµηση των δαπανών για Ε@Α στις ελληνικές επιχειρήσεις που οφείλέται στον
διαφορετικό τρόπο υπολογισµού τους. Πολλές σχετικές δαπάνες, που σε άλλες χώρες καταγράφονται ως
δαπάνες για Ε@Α, στην Ελλάδα διαχέονται σε άλλες κατηγορίες (µισθοδοσία κλπ).
32
Στοιχεία του καθηγητή Πέτρου Γρουµπού.
33
Eurostat, Release date 23.1. 2005.
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των ελλήνων (ενδεχοµένως και άλλων) του εξωτερικού34. Πιθανόν, αυτό θα είναι ένα
από τα πρώτα έργα του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, του οποίου
πρόεδρος ορίσθηκε ο ακαδηµαϊκός ∆. Νανόπουλος35.
Καινοτοµία
Η καινοτοµική διαδικασία περιγράφεται στη στρατηγική της Λισαβόνας ως µία
αντίδραση των επιχειρήσεων στις πιέσεις του ανταγωνισµού που αποσκοπεί στη
διατήρηση ή επέκταση των µεριδίων τους στις αγορές.
Οι φορείς που πραγµατοποιούν έρευνα και ανάπτυξη δεν είναι κατ’ ανάγκη αυτοί που
συµβάλλουν ώστε τα οφέλη από αυτήν να διαχυθούν στην οικονοµία. Σηµαντική
συµβολή σε αυτό έχουν αυτοί που ακολουθούν από κοντά την έρευνα και γρήγορα την
προσαρµόζουν και την ενσωµατώνουν σε προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες.
Καινοτοµία είναι ένα νέο ή σηµαντικά βελτιωµένο προϊόν ή υπηρεσία που εισάγεται
στην αγορά ή η εισαγωγή από µία επιχείρηση µιας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένης
διαδικασίας36.
Πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν τη στενή συσχέτιση της καινοτοµικής
δραστηριότητας µε την αύξηση του ΑΕΠ37. Η Ελλάδα όµως έχει ακόµη χαµηλή επίδοση

34

Βλ. δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης ∆. Σιούφα στην πρώτη συνεδρίαση του ΕΣΕΤ. Εφηµερίδες,
14.1.2005.
35
Με στόχο µια «ολοκληρωµένη πολιτική στη λεωφόρο της γνώσης» θα συσταθεί και µια εθνική επιτροπή
έρευνας και τεχνολογίας. Βλ. δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης ∆. Σιούφα στην πρώτη συνεδρίαση του
ΕΣΕΤ. Εφηµερίδες, 14.1.2005.
36
European Commission, Eurostat,”Innovation in Europe,” 2004 edition, p. 17.
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στην καινοτοµική δραστηριότητα αν και τα πρόσφατα χρόνια παρατηρείται µία
βελτιωτική τάση.38

Το πλαίσιο39 περιλαµβάνει ένα σύνολο πιθανών µέτρων.

•
•
*






37

Υπάρχουν πολλά µέτρα που µπορούν να εξετασθούν όπως
Απλές διαδικασίες προκειµένου οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα
υφιστάµενα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε Ε&Α
Φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για να επενδύουν σε καινοτοµία
Επέκταση και ενίσχυση των κινήτρων για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων
της έρευνας και καινοτοµίας και ιδιαίτερα κίνητρα για δηµιουργία start up και
spin-off εταιρειών. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να παρέχονται όχι µόνο για
την αξιοποίηση της νέας γνώσης που παράγεται από ελληνικούς ερευνητικούς
φορείς, αλλά και από ερευνητές άλλων Κρατών Μελών καθώς και τρίτων
χωρών, περιλαµβανοµένων των ελλήνων του εξωτερικού.
Αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων για έρευνα.
Προσανατολισµό των µελλοντικών δηµοσίων επενδύσεων (τρέχον, νέο ΚΠΣ)
σε δραστηριότητες που παράγουν γνώση.
Μέτρα για την προσέλκυση επιστηµόνων,
Κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα των
ερευνητών-καθηγητών προς τις επιχειρήσεις και το αντίστροφο στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.

European Commission, “Consultation document on a framework programme for competitiveness and
innovation”.
38
Commission of the European Communities, “2003 European Innovation Scoreboard”, Staff working
Paper, SEC (2003)1255, Brussels, 10.11.2003, p. 11, fig. 4.
39
Βλ. Αλίκη Παππά Σχέδιο δράσης για την αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα, ΕΣΑΑ, 15.7.2004.
Συµπληρώθηκαν µε αναφορές στην καινοτοµία από τον Α. Τορτοπίδη.
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Επιλογή θεµατικών περιοχών για επικέντρωση των εθνικών προσπαθειών και
ιδιαίτερα περιοχών που µπορούν να παράγουν καινοτοµία (οργανωτική και
τεχνολογική καινοτοµία) καθώς και περιοχών που πρέπει να προχωρήσουµε µε
διεθνή συνεργασία.

6. Εκπαίδευση (µέση και τριτοβάθµια)
Η τεχνολογική πρόοδος (που συνδέεται και µε τις δαπάνες Ε και Τ) και το ανθρώπινο
κεφάλαιο (εκπαίδευση) είναι αλληλένδετοι παράγοντες ανάπτυξης. Συνεπώς, ο ρόλος της
εκπαίδευσης στις «κοινωνίες της γνώσης» είναι κρίσιµος. Από άλλη σκοπιά και επιπλέον
του γενικότερου ρόλου στη διαµόρφωση πολιτών, η εκπαίδευση συνδέεται µε το θέµα
της «σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας» το οποίο διεθνώς αναγνωρίζεται ως
καταλυτικής σηµασίας και για το οποίο, επίσης διεθνώς, διαπιστώνεται ότι ο βαθµός
επιτυχίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού
συστήµατος γενικά και του συστήµατος κατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης
ειδικότερα40.
Είναι αυτονόητο ότι και όταν ακόµα οι αναπτυξιακές επιδόσεις της οικονοµίας παράγουν
ευκαιρίες απασχόλησης, αυτές εκφράζονται όχι απλώς ως ο αριθµός ατόµων που οι
επιχειρήσεις θα ήταν διατεθειµένες να προσλάβουν, αλλά και κυρίως ως ο αριθµός
ατόµων οµαδοποιηµένων κατά τύπους δεξιοτήτων και εµπειριών που αυτοί διαθέτουν
και που χάριν σ’ αυτές µπορούν να προσφέρουν στις συγκεκριµένες παραγωγικές
δραστηριότητες και να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητά τους, έτσι ώστε, σε τελική
ανάλυση, να δικαιολογήσουν τόσο την αµοιβή εργασίας όσο και την εξέλιξή της. Το
εκπαιδευτικό σύστηµα, σε όλη του την έκταση και µε όλες του τις µορφές, οφείλει να
εξασφαλίζει την σύζευξη αυτή! Στον τοµέα αυτό οι αδυναµίες του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος (από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση µέχρι και το
Πανεπιστήµιο) και του συστήµατος συνεχούς κατάρτισης είναι χαρακτηριστικές και
έχουν σε πολλές περιπτώσεις επισηµανθεί, χωρίς όµως να έχει επιτευχθεί η πρόοδος που
απαιτείται. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται, µεταξύ άλλων, και στην ουσιαστική απουσία
της άµιλλας και του υγιούς ανταγωνισµού, από τις «παγιωµένες αρχές λειτουργίας» του
συστήµατος !
Σηµειώνουµε ότι υπάρχει κινητικότητα στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα σε όλες
τα βαθµίδες. Οι πλέον γνωστές και σχετικά πρόσφατες αφορούν στη µέση παιδεία, για
τους µαθητές 15 ετών (έρευνα «Πίζας») και για την Ανωτάτη Παιδεία («διαδικασία της
Μπολόνια»). Σε αυτές προστίθεται η δια βίου εκπαίδευση.
Οι ανώτατες εκπαιδευτικές δοµές
Τα επόµενα πέντε χρόνια η Ευρώπη θα καταγράψει µεγάλες αλλαγές στις ανώτατες
εκπαιδευτικές δοµές.
40

Βλ. για το ζήτηµα αυτό Ιωσήφ Χασσίδ/ Πέτρος Παπαγεωργίου «πολιτική για την τόνωση της
απασχόλησης και καταπολέµηση της ανεργίας», Οικονοµική Καθηµερινή, 2.5.2004.
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Στην Ελλάδα, η πολιτική για την Ανωτάτη Παιδεία επηρεάζεται από τις εξελίξεις αυτές.
Επίσης, κυβέρνηση, κόµµατα, εκπαιδευτικοί φορείς και οργανώσεις συµφερόντων πρέπει
να βρουν ένα τρόπο συνεννόησης για τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιµετωπισθούν τα
ζητήµατα ποιότητας της ανωτάτης παιδείας, που συνδέονται µε τη χρηµατοδότηση, τις
διοικητικές δοµές, το εργασιακό καθεστώς των πανεπιστηµιακών, την οργάνωση των
σπουδών, την αυτονοµία σε συνδυασµό µε την υπευθυνότητα και άλλα41.
Εκτιµούµε ότι, µολονότι πολλά αιτήµατα επικεντρώνονται στη χρηµατοδότηση
µε βασικό αίτηµα την αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ ως
το 2008, η ικανοποίηση µόνον τέτοιων αιτηµάτων δεν λύνει τα γενικά
διαπιστούµενα προβλήµατα λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας των δοµών της
ανωτάτης παιδείας. Συνεπώς, πρέπει να τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου
ζητήµατα όπως οι διοικητικές δοµές, το εργασιακό καθεστώς των
πανεπιστηµιακών, η οργάνωση των σπουδών, η αυτονοµία σε συνδυασµό µε την
υπευθυνότητα και άλλα.
Η δια βίου εκπαίδευση
Εξέλιξη υπάρχει και στις δοµικές πλευρές της εκπαίδευσης. Πρόσφατα κατατέθηκε ένα
από καιρό κυοφορούµενο νοµοσχέδιο για την δια βίου εκπαίδευση42. Η τελευταία
κρίνεται απαραίτητη σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο εργασιακό τοπίο, στο οποίο οι
εργαζόµενοι θα αλλάζουν εργασία. Η Ελλάδα γενικά έχει µείνει σχετικά πίσω στα
ζητήµατα της δια βίου εκπαίδευσης ή µάθησης. Το ποσοστό των ενηλίκων ηλικίας 25-65
ετών που συµµετέχουν ετησίως σε προγράµµατα δια βίου µάθησης είναι 1.2% ενώ ο
µέσος όρος των 15 παλαιών κρατών µελών είναι 8.5% και των 10 νέων µελών 5%. Ο
επίσηµος στόχος είναι να φθάσει η χώρα στο 12.5% ως το 2010.
Γεγονός είναι ότι το ελληνικό σύστηµα της δια βίου µάθησης επεκτείνεται σχετικά
γρήγορα χάρις και στις χρηµατοδοτήσεις του ΚΠΣ, που έτσι ή αλλιώς παίζει καταλυτικό
ρόλο σε πολλούς τοµείς (υποδοµές, ηλεκτρονική διοίκηση κλπ).
Ολοένα και περισσότεροι απόφοιτοι λυκείου και ΑΕΙ παρακολουθούν προγράµµατα των
ΚΕΕ, που προσφέρονται προς όλους τους πολίτες. Ο αριθµός των ΚΕΕ αυξήθηκε από 10
(2003) σε 24(2004) και ο αριθµός των εκπαιδευθέντων ξεπέρασε το 2004 τους 12
χιλιάδες. Για το 1995 προβλέπεται η αύξηση των ΚΕΕ σε 4343! Στο µέλλον επίσης, δια
βίου εκπαίδευση θα παρέχεται και από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, που έχουν τη δυνατότητα από
την επόµενη χρονιά να δηµιουργήσουν τις δικές τους δοµές («Ινστιτούτα δια βίου
Εκπαίδευσης») εντός των ιδρυµάτων, θα απευθύνονται σε απόφοιτους τις τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, θα µπορούν να έχουν δίδακτρα, θα χορηγούν πιστοποιητικά σπουδών και
θα υπόκεινται σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

41

Βλ. ανάµεσα σε πολλά άλλα Κίνηση Πολιτών για µια Ανοιχτή Κοινωνία : Τα ελληνικά Πανεπιστήµια
στην Κοινωνία της Γνώσης, Μια συµβολή στην υπέρβαση της κρίσης. Αθήνα 2004.
42
Βλ. εφηµερίδα η Καθηµερινή, 14.1.2005.
43
Στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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Ωστόσο, οι µηχανισµοί της δια βίου εκπαίδευσης εµφανίζουν ελλείψεις και ασάφειες
αρµοδιοτήτων και στόχων.
Η επιτροπή εµπειρογνωµόνων παραπέµπει σε πρόσφατη γνώµη της ΟΚΕ (2005)
για το νοµοσχέδιο της δια βίου εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε αυτή η δια βίου
εκπαίδευση πρέπει να οργανώνεται, ανάµεσα σε άλλα. Στη βάση (α) της
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, (β) µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης και
όχι αποσπασµατικών ρυθµίσεων, (γ) αξιόπιστης ανάλυσης της σηµερινής
κατάστασης σε θεσµούς και αγορές εργασίας, (δ) παροχής ευκαιριών κατάρτισης
σε όλα τα άτοµα ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης και (ε) αξιολογήσεων
προσανατολισµένων στην επίτευξη των µαθησιακών στόχων.
7. Υποδοµές. Η βάση για σταθερή ανάπτυξη
Οι υποδοµές έχουν κρίσιµο ρόλο για την ανάπτυξη συνολικά και τη διάχυσή της στο
χώρο. Είναι όρος για την οµαλή ανάπτυξη των ανταλλαγών και της παραγωγής, καθώς
βέβαια και για την κινητικότητα των ανθρώπων.
Οι ελληνικές φυσικές υποδοµές έχουν αναµφίβολα εκσυγχρονισθεί τα τελευταία χρόνια .
Σε αυτές διοχετεύθηκε µεγάλο µέρος των πόρων των ΚΠΣ από το 1989 και µετά.,
µολονότι οι προτεραιότητές τους αµφισβητούνται.44 .Στις µεταφορές (οδικοί άξονες,
λιµένες, αστικές συγκοινωνίες, σιδηρόδροµοι, αεροδρόµια) η βελτίωση είναι
αξιοσηµείωτη.
Παρά την εµφανή πρόοδο, οι υποδοµές της χώρας συνολικά – φυσικό αέριο,
τηλεπικοινωνίες, σιδηροδροµικά δίκτυα, ενέργεια κ.α.- εξακολουθούν να µη βρίσκονται
στο επίπεδο της (δυτικής) Ευρώπης. Στον δείκτη ποιότητας του WEF για τη γενική
υποδοµή η χώρα καταλαµβάνει την 42η θέση µεταξύ 104 χωρών. Αυτό σηµαίνει ότι η
Ελλάδα ως προς την πτυχή αυτή βαθµολογείται χειρότερα από τον µέσο όρο για τη χώρα
που της δίνει την 37η θέση. ∆υσµενέστερη είναι η κατάταξη από την IMD.45.
Αν η Ελλάδα πρόκειται να προσεγγίσει τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους στις διάφορες
περιοχές υποδοµής θα πρέπει να λύσει όχι µόνο ζητήµατα προτεραιοτήτων, αλλά και
ποιότητας των έργων και χρηµατοδότησης. Όσον αφορά τις προτεραιότητες σε συνθήκες
στενότητας πόρων, πρέπει πρωτίστως να αποφεύγονται έργα που υπηρετούν παρωχηµένες
γεωργικές παραγωγές, τυπικό παράδειγµα των οποίων είναι η εκτροπή του Αχελώου. Όσον
αφορά ειδικά τη χρηµατοδότηση, αυτή υφίσταται ισχυρές πιέσεις λόγω του
εκτροχιασµού της δηµόσιας οικονοµίας και των συσσωρευµένων δηµοσίων χρεών.
Συνεπώς, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν την αύξηση της
ιδιωτικής συµµετοχής, δίνοντας σε ιδιώτες επενδυτές νέες ευκαιρίες.
44

Βλ. ΚΕΠΕ Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα έτους 2004. Αθήνα 2005. Για τον λόγο αυτό η βελτίωση
που επιτεύχθηκε υποτιµάται σε µερικούς διεθνείς δείκτες υποδοµών.
45
Βλ. όπως πριν αναλυτικότερη αναφορά στους δείκτες του WEF και του IMD και, φυσικά, στις
πρωτογενείς πηγές.
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Οι προτάσεις πολιτικής προκύπτουν από τα προηγούµενα:Ταχύτερη ολοκλήρωση
και καλύτερη ποιότητα των έργων υποδοµής. Αυτό µπορεί να γίνει µε την
επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης και ανάθεσης, ενδεχοµένως µε την
εφαρµογή νέων τεχνολογιών σε αυτές, µε τη διαφάνεια που αποτρέπει δικαστικές
εµπλοκές, µε υποστηρικτικά µέτρα χωροταξικής πολιτικής, µε νέες µορφές
συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα κλπ. Ένα ιδιαίτερο ζήτηµα είναι η
οικονοµικά ορθή αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων.
8. Η κλίµακα και η ποιότητα της οικονοµικής ρύθµισης (Το επιχειρηµατικό
περιβάλλον)
Στο τµήµα αυτό µας απασχολούν κυρίως ζητήµατα οικονοµικής ρύθµισης, φορολογίας
και κινήτρων.
Η κανονιστική οικονοµική ρύθµιση (economic regulation) παρεµβαίνει ευθέως στις
αποφάσεις των επιχειρήσεων και αφορά ανάµεσα σε άλλα τις τιµές, τον ανταγωνισµό,
την είσοδο και την έξοδο επιχειρήσεων από την αγορά.
Τα ερωτήµατα είναι αν τη χαρακτηρίζουν υπερβολές και άλλες ατέλειες που προκαλούν
ανάλογα βάρη στην επιχειρηµατική δραστηριότητα χωρίς να αποφέρουν κάποια απτά
οφέλη.
Σε παλαιότερη έκθεσή του ο ΟΟΣΑ διαπίστωνε ότι παρά τις βελτιώσεις « η Ελλάδα
υποφέρει ακόµη από το υψηλό κόστος κακής ρύθµισης. Η υπερβολική κρατική
παρέµβαση µε πολλές µορφές διαταράσσει τη λειτουργία της αγοράς»46.
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον επηρεάζει όµως και η φορολογία και τα κίνητρα που
άλλαξαν (πάλι) το 2004.
Ο νέος φορολογικός νόµος προβλέπει σταδιακές φορολογικές ελαφρύνσεις της
επιχειρηµατικότητας και διαπνέεται από τη λογική της απλοποίησης, που στοχεύει στη
µείωση των παγίων τριβών µεταξύ εφοριών και επιχειρήσεων, ενώ φέρνει και
βελτιώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων. Η επίπτωση στον προϋπολογισµό
κλιµακώνεται στον χρόνο. Ειδικότερα, ο συντελεστής φορολόγησης καθαρών κερδών
των ΑΕ και ΕΠΕ µειώνεται από 35% σε 32% (2005), 29% (2006) και 25% (2007).
Επιπλέον µειώνεται ο συντελεστής κερδών στις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες
επιχειρήσεις, παρατείνονται τα κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, προβλέπονται
ειδικές ρυθµίσεις για την ενίσχυση της νέας επιχειρηµατικότητας (µείωση της
προκαταβολής του φόρου κατά 50% για νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις τα πρώτα τρία έτη
της λειτουργίας τους κ.α.)47.
Ο νέος αναπτυξιακός νόµος τέλος προβλέπει αυξηµένες ενισχύσεις για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, µειώνει το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής στην επένδυση στο 25%,
αποσυνδέει τις επιχορηγήσεις από την απασχόληση κλπ.
46
47

OECD Regulatory Reform in Greece, Paris 2001, p. 16.
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Η βιβλιογραφία σχετικά µε τα αποτελέσµατα της πολιτικής κινήτρων που ασκήθηκε τις
τελευταίες δεκαετίες είτε αµφιβάλλει για την αποτελεσµατικότητά τους είτε την εξαρτά
από όρους όπως π.χ. είναι η σύνδεση των κινήτρων µε την ανάπτυξη βιοµηχανικών
περιοχών, µηχανισµούς αξιολόγησης κλπ .
Αναµφίβολα, η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω νόµων εξαρτάται από το ουσιαστικό
τους περιεχόµενό τους (ύψος κινήτρων, προϋποθέσεις χορήγησής τους, µείωση
φορολογικών συντελεστών κλπ). Ειδικά ο νέος αναπτυξιακός νόµος ικανοποιεί αιτήµατα
του επιχειρηµατικού κόσµου, αποσυνδέοντας τις επιχορηγήσεις από την απασχόληση,
αίροντας τον διαχωρισµό των επιχειρήσεων σε παλαιές και νέες κλπ.
Αλλά η αποτελεσµατικότητά φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων θα
εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες στους οποίους περιλαµβάνεται ο τρόπος
εφαρµογής των νόµων για κίνητρα και φόρους από την κρατική γραφειοκρατία, η
κατάσταση της δηµόσιας οικονοµίας και το γενικότερο κλίµα που µπορεί να
επηρεάσουν µεταρρυθµίσεις σε κρίσιµους τοµείς.
9. Απασχόληση και Αγορές εργασίας: Η προσαρµογή εργαζοµένων και επιχειρήσεων
στις αλλαγές
Παρά την αύξηση των θέσεων εργασίας που σηµειώθηκε στην Ευρώπη και τη βελτίωση
διαφόρων διαρθρωτικών πτυχών, είναι εµφανές ότι η κατάσταση ως προς την
απασχόληση εµφανίζει σοβαρά και εν µέρει επίµονα προβλήµατα. Μπροστά σε αυτά τα
δεδοµένα οι κυβερνήσεις της Ε συµφώνησαν σε ένα πλαίσιο ενορχηστρωµένης πολιτικής
– τη στρατηγική για την απασχόληση (ΣτΑ), αποδεχόµενες ότι η πολιτική των ασύνδετων
µεταξύ τους και αποσπασµατικών αλλαγών δεν αποδίδει, ακριβώς γιατί το πλέγµα θεσµών
που καθορίζει την αγορά εργασίας και προϊόντων είναι αρκετά δεµένο.
Απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα48
Η επίµονα υψηλή ανεργία, η οποία µάλιστα σύµφωνα µε νέους υπολογισµούς που
βασίζονται στην απογραφή του 2001 βρίσκεται πάνω από τα ως τώρα επίσηµα επίπεδα,
συνιστά µια από τις µεγάλες αποτυχίες της πολιτικής (και ανάλογα µε την οπτική γωνία:
της κοινωνίας). Το α τρίµηνο 2004 ο συνολικός αριθµός των ανέργων έφθασε τα 524
χιλιάδες άτοµα ή 11.4% του εργατικού δυναµικού ενώ το αντίστοιχο τρίµηνο του 2003
ήταν 10.9%. Η ανεργία παραµένει υψηλή παρά τους υψηλούς ρυθµούς µεγέθυνσης της
ελληνικής οικονοµίας από το 1996 ως σήµερα. Σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, µε τα
σηµερινά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και την κάµψη των ξένων επενδύσεων η ανεργία
µπορεί να εκτιναχθεί ακόµη και στο 18% τα επόµενα χρόνια49.

48

Μια εικόνα της κατάστασης συµπεριλαµβανοµένων και των διαρθρωτικών πτυχών προσφέρει η έκδοση
του ΙΝΕ : Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση, Ετήσια έκθεση 2004, Αθήνα, Αύγουστος 2004.
49
Βλ. δηλώσεις εκπροσώπων του ΣΕΒ, εφηµερίδα η Καθηµερινή, 9.5.2004. ∆εν είναι γνωστό αν οι
προβλέψεις έχουν στο µεταξύ βελτιωθεί.
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Πηγή: European Economy, ΕΣΥΕ
Εκτός από το επίπεδο της ανεργίας σηµασία έχουν και οι δοµικές πλευρές της
απασχόλησης: Το γενικό ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα είναι χαµηλό (56,7%
έναντι 64,3%στην ΕΕ των 15), το ποσοστό ανέργων γυναικών µε 16.8% διπλάσιο του
ποσοστού των ανδρών και το ποσοστό των ανέργων νέων πολύ υψηλό µε κάθε
σύγκριση50. Σχεδόν ένας στους τρεις νέους που έχουν επενδύσει σε προσπάθεια,
οικονοµικούς πόρους και όνειρα και έχουν διαµορφώσει φιλοδοξίες προσωπικής και
οικογενειακής εξέλιξης και ταυτόχρονα και διάθεση προσφοράς στην οικονοµία και το
κοινωνικό σύνολο, παραµένει άνεργος!
Η ανεπάρκεια ευκαιριών απασχόλησης για το εργατικό δυναµικό γενικά, άλλα και για
ειδικές κατηγορίες του, όπως οι νέοι, οι µακροχρόνια άνεργοι, οι γυναίκες και οι
απολυόµενοι σε σχετικά προχωρηµένη ηλικία – από επιχειρήσεις που διακόπτουν ή
περιορίζουν την δραστηριότητά τους, αποτελεί το υπ’αριθµόν ένα πρόβληµα των
πολιτών.
Γενικό εποµένως ήταν το αίτηµα για:
• ριζική επανεξέταση της αποτελεσµατικότητας όσων µέτρων ισχύουν για
την αγορά εργασίας,
• θέσπιση νέων πιο αποτελεσµατικών ρυθµίσεων εξορθολογισµό της
λειτουργίας των φορέων που λειτουργούν στον χώρο
• αποτελεσµατικό συντονισµό πολιτικών που αφορούν όλες τις
παραµέτρους της απασχόλησης (παιδεία, θεσµοί, κρατικός µηχανισµός,
ανάπτυξη κλπ.).
50

Στοιχεία ΕΣΥΕ, Νοέµβριος 2004.
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Η ελληνική ενεργητική πολιτική αγορών εργασίας
Η ελληνική ενεργητική πολιτική απασχόλησης περιλαµβάνεται ουσιαστικά στα Εθνικό
Σχέδια ∆ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ∆Α) και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ.
Συνδέθηκε µε τη δηµιουργία νέων θεσµών (π.χ. το εθνικό κέντρο πιστοποίησης),
διαδικασίες (π.χ. «συµπράξεις») και αναµόρφωση παλαιών (π.χ. ΟΑΕ∆). Περιλαµβάνει
µέτρα σε τοµείς όπως η διαµεσολάβηση των υπηρεσιών απασχόλησης (ΟΑΕ∆) ως
φορέων πληροφόρησης, η επιµόρφωση- µετεκπαίδευση-εκπαίδευση, η ενθάρρυνση του
επιχειρηµατικού πνεύµατος και η βελτίωση των όρων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, και το
ασφαλιστικό.
Στα ΕΣ∆Α καθορίζονται ως πρωταρχικοί στόχοι η πλήρης απασχόληση, η βελτίωση της
ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, και η συνοχή. Για την
πραγµατοποίηση των στόχων η ελληνική πολιτική για την απασχόληση «οργανώνεται»
πλέον µε βάση δέκα κατευθυντήριες γραµµές που ισχύουν για όλα τα µέλη της ΕΕ
(βοήθεια προς τους ανέργους για να βρουν µια θέση εργασίας, πρόληψη της
µακροχρόνιας ανεργίας, ενθάρρυνση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και βελτίωση του
κλίµατος για νεοσύστατες επιχειρήσεις, περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στο
ανθρώπινο δυναµικό, καταπολέµηση των διακρίσεων, µείωση της αδήλωτης εργασίας
κ.α.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην κατευθυντήρια γραµµή του ΕΣ∆Α 2004 που
αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για την απασχόληση. Ο στόχος είναι
η διευκόλυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων µε την απλοποίηση των διαδικασιών
έναρξης και λειτουργίας τους ώστε να µειωθεί ο χρόνος και το κόστος ίδρυσης νέων
επιχειρήσεων. Συνυφαίνεται µε τη γενικότερη πολιτική φόρων και κινήτρων. Στην
τελευταία περιλαµβάνονται η ενεργοποίηση του ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), η απλούστευση προγραµµάτων επιχορήγησης νέων
ελευθέρων επαγγελµατιών, της γυναικείας και της νεανικής επιχειρηµατικότητας.
Η εφαρµογή της πολιτικής απασχόλησης εξαρτάται εν πολλοίς από τον ΟΑΕ∆. Η
σηµερινή κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες για αναδιοργάνωση του ΟΑΕ∆
αποσαφηνίζοντας και τη φιλοσοφία στην οποία θεωρεί ότι πρέπει να βασίζεται η δράση
του.
Όσον αφορά ειδικότερα τα προγράµµατα κατάρτισης- επιµόρφωσης, αυτά εντάσσονται
στη δια βίου µάθηση, η οποία µπορεί να µετατραπεί σε αποτελεσµατικό εργαλείο
ευελιξίας και απασχόλησης, προσεγγίζοντας το ζήτηµα από την πλευρά της προσφοράς
εργασίας µαζί µε άλλα µέτρα µιας ολοκληρωµένης ενεργού πολιτικής αγοράς εργασίας.
Στο ζήτηµα της δια βίου εκπαίδευσης συγκλίνουν οι απόψεις των κοινωνικών εταίρων.
Πρόσφατα η ΓΣΕΕ εξήγγειλε σχετική πρωτοβουλία για την ίδρυση Ακαδηµίας για τη δια
Βίου Εκπαίδευση 51.
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ΥΠΑΝ, Πρακτικά Συνεδρίασης Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, 22.11.2004,
Αθήνα 2004, σελ. 30 και µετά.
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Συνεπώς, η επιτροπή εµπειρογνωµόνων δεν έχει παρά να προτείνει στο ΕΣΑΑ να
ζητήσει την εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών και των προβλεποµένων
µέτρων του ΕΣ∆Α µέσα στα χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί, επιταχύνοντας
τις αναγκαίες αλλαγές στους θεσµούς υλοποίησης και κυρίως στον ΟΑΕ∆.
Επίσης, η επιτροπή εµπειρογνωµόνων προτείνει την ένταξη ορισµένων δεικτών
του ΕΣ∆Α στον κατάλογο παρακολούθησης της πολιτικής για την
ανταγωνιστικότητα.
Το ζήτηµα της ευκαµψίας
Μια ευρέως αποδεκτή από οικονοµολόγους άποψη σήµερα είναι ότι τα υψηλά επίπεδα
ανεργίας οφείλονται ανάµεσα σε άλλα στις ακαµψίες των αγορών εργασίας. Ο όροςδοχείο περιλαµβάνει σειρά ολόκληρη θεσµών (και των συµπτωµάτων τους)- συλλογικές
διαπραγµατεύσεις µισθών, συστήµατα επιδοµάτων, φόρους και εισφορές στην κοινωνική
ασφάλιση, καθεστώτα πρόσληψης και απόλυσης κλπ.
Σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη (1998) συγκριτική ανάλυση του ΟΟΣΑ για τη
νοµοθεσία προστασίας της απασχόλησης (employment protection legislation, EPL) η
Ελλάδα ήταν 20η ως προς τον βαθµό προστασίας από τις 21 χώρες του ΟΣΣΑ52. Στη
δεκαετία του 90 φαίνεται ότι ο βαθµός προστασίας µειώθηκε οριακά.
Το θέµα της ευελιξίας των αγορών εργασίας απασχόλησε έντονα την πολιτική και
δηµόσια συζήτηση το 2000, όταν ψηφίσθηκε τελικά ο νόµος 2874 /2000 που ρύθµιζε
ζητήµατα υπερωριών, διευθυντικού δικαιώµατος και µερικής απασχόλησης. Η γενική
κατεύθυνση ήταν να ελαστικοποιηθούν οι σχετικές ρυθµίσεις και να µειωθούν τα
εµπόδια στη µερική απασχόληση. Ωστόσο, από πολλές πλευρές οι βελτιώσεις
θεωρήθηκαν οριακές (µε εξαίρεση αυτές που αφορούσαν τη µερική απασχόληση) και
πάντως ο νόµος φαίνεται ότι δεν συνέβαλε ουσιαστικά στη διεύρυνση τη απασχόλησης,
όπως αναφέρεται και στο Ελληνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση του 2003.
Το 2005 η ευελιξία («το εργασιακό») θα αναχθεί κατά πάσα πιθανότητα σε κεντρικό
θέµα δεδοµένου ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ανοίξει τουλάχιστον ένα µεγάλο
µεταρρυθµιστικό φάκελο.
Πάντως, το ζήτηµα της ευελιξίας τίθεται διαφορετικά στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες
χώρες.
Πρώτον, λόγω οικονοµικής δοµής (µεγάλος σχετικά αριθµός αυτοαπασχολουµένων) και
άλλων παραγόντων η «µαύρη εργασία» είναι διαδεδοµένο φαινόµενο και, σύµφωνα µε
στοιχεία της ΕΣΥΕ και του ΟΑΕ∆, ένας στους οκτώ εργαζόµενους δουλεύει
ανασφάλιστος. Εκ των ανασφάλιστων τα 70% είναι έλληνες! Ταυτόχρονα, εντύπωση
προκαλεί, δεύτερον, ότι ενώ συζητάται το καθεστώς εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα, το
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αντίστοιχο του δηµοσίου, που συνιστά το «µοντέλο» προς το οποίο προσανατολίζεται ο
ιδιωτικός, παραµένει σχεδόν στο απυρόβλητο.
Το ΚΕΠΕ υποδείχνει επίσης ότι στον δηµόσιο τοµέα παρουσιάζονται τα
µεγαλύτερα προβλήµατα µε την ανελαστικό καθεστώς εργασίας και την
αναντιστοιχία της διάρθρωσης της απασχόλησης σε αυτόν µε τις πραγµατικές
ανάγκες των υπηρεσιών. Οι προτάσεις του είναι: (α) Οποιεσδήποτε αλλαγές στα
εργασιακά καθεστώτα να είναι «συναινετικές» και (β) να υπάρχει ισορροπία
ανάµεσα στις απαιτήσεις της ευελιξίας και στην ασφάλεια που πρέπει να νοιώθει
ο κάθε εργαζόµενος53.
10. Ένα σταθερό µακροοικονοµικό πλαίσιο µε εξυγίανση της δηµόσιας οικονοµίας
Ένα σταθερό µακροοικονοµικό πλαίσιο συνιστά κεντρικό στοιχείο ενός περιβάλλοντος
που ευνοεί µακροχρόνια την ανάπτυξη. Υπάρχει γενικότερη συµφωνία ότι ιδίως στην
νοµισµατική ένωση επιβάλλεται να αποφεύγονται λάθη του παρελθόντος («αποτυχίες της
(δηµοσιονοµικής) πολιτικής») που εκδηλώθηκαν, ανάµεσα σε άλλα, µε τη µορφή
υψηλών ελλειµµάτων και συσσώρευσης χρεών.
Συνεπώς η ελληνική δηµοσιονοµική πολιτική οφείλει να συνεχίσει τις προσπάθειες για
εξυγίανση της δηµόσιας οικονοµίας. Ο προϋπολογισµός 2005 και το υπό επικαιροποίηση
Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης στοχεύουν σε µείωση των ελλειµµάτων κάτω
από το 3.0%ΑΕΠ ως το 2006. Αν αυτό επιτευχθεί, και σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα
διαρθρωτικού χαρακτήρα, ο πληθωρισµός, που σήµερα διαβρώνει την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, θα προσεγγίσει τον µέσον όρο στην ΕΕ.
Επίσης θα ενισχυθεί η αξιοπιστία της κυβέρνησης έναντι των φορέων οικονοµικών
αποφάσεων- µισθωτών και επιχειρηµατιών. Τέλος θα αποφευχθούν οι κίνδυνοι από µια
πιθανή κατά πολλούς αναλυτές αύξηση των επιτοκίων που θα έφερε νέα βάρη στον
προϋπολογισµό. Σηµειώνουµε ότι οι ετήσια καταβαλλόµενοι από τον προϋπολογισµό
τόκοι (9.8 δις ευρώ για το 2005) ισούνται µε µια Ολυµπιάδα.
Αλλά η εξυγίανση πρέπει να είναι µέσο- και µακροχρόνια βιώσιµη. Αυτό σηµαίνει ότι
πρέπει να αντιµετωπισθούν έγκαιρα οι συνέπειες της δηµογραφίας και να τεθούν σε νέες
βάσεις ζητήµατα συνταξιοδοτικών συστηµάτων, υγειονοµικής περίθαλψης,
µετανάστευσης κλπ.
Η ελληνική δηµοσιονοµική πολιτική οφείλει να συνεχίσει τις προσπάθειες
για εξυγίανση της δηµόσιας οικονοµίας και να εξασφαλίσει τη
µακροχρόνια βιωσιµότητά της. Αναµφίβολα το συνταξιοδοτικό είναι
πολιτικά και κοινωνικά ευαίσθητο θέµα. Η οποιαδήποτε λύση πρέπει να
ικανοποιεί καλώς εννοούµενα κοινωνικά κριτήρια και, ταυτόχρονα, να
διασφαλίζει τη µελλοντική του χρηµατοδότηση.
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11. Οι εγχώριοι και κοινοτικοί πόροι θέλουν καλή διαχείριση :Το Γ’ και ∆’ ΚΠΣ
Βασικό εργαλείο και πηγή χρηµατοδοτήσεων της ευρύτερης πολιτικής που στοχεύει στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας είναι η πολιτική συνοχής της
ΕΕ. Υλοποιείται µέσω των τα ΚΠΣ και αφορά σχεδόν σε όλες τις πτυχές που εξετάσαµε
ως τώρα: τις υποδοµές, την αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης, την
επιχειρηµατικότητα, την πολιτική απασχόλησης, την Ε@Α, την εκπαίδευση.
Η αποτελεσµατικότητα της πολιτικής συνοχής εξαρτάται από το µακροοικονοµικό
πλαίσιο, τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις που ευνοούν τον ανταγωνισµό, την ποιότητα
των εθνικών µηχανισµών εφαρµογής της πολιτικής συνοχής και τις πολιτικές αποφάσεις
για τις στρατηγικές προτεραιότητες.
∆εν είναι τυχαίο συνεπώς ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ γίνονται συνεχείς
προσπάθειες για την αξιολόγηση των πολιτικών συνοχής, τα βελτίωση των σχετικών
µηχανισµών υλοποίησης σχεδίων, την επανεξέταση προτεραιοτήτων,
Η άσκηση αυτή επαναλαµβάνεται σήµερα εν όψει του ∆’ ΚΠΣ. Αλλά και στο τρέχον Γ’
ΚΠΣ φαίνεται ότι πολλές διορθωτικές κινήσεις µπορούσαν να γίνουν (και γίνονται) για
να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα των διαφόρων δράσεων και θεσµών καθώς και,
φυσικά, η απορροφητικότητα.
Έτσι σε πρόσφατη έκθεση για την πρόοδο υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) γίνεται
εκτεταµένη αναφορά σε καθυστερήσεις, ανεπάρκειες συστήµατος δηµοσίων έργων,
γραφειοκρατικές εµπλοκές, αδυναµία αξιολόγησης ικανοτήτων τελικών δικαιούχων κλπ
54
.
Για όλους αυτούς τους λόγους εντάθηκαν οι εθνικές προσπάθειες για νέες ρυθµίσεις που
διευκολύνουν κατ’ αρχάς την εισροή των πόρων και αποτρέπουν στο µέτρο του δυνατού
τον κίνδυνο απώλειάς τους. Ειδικότερα ελήφθησαν µέτρα για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων του κανόνα Ν+2 µε σπουδαιότερο το πρόγραµµα επιτάχυνσης crash, τη
συνεκτίµηση της µεθοδολογίας που προτείνεται από τις υπηρεσίες της ΕΕ για τα µεγάλα
έργα και τη µετακίνηση πόρων.
Η επιτροπή εµπειρογνωµόνων θεωρεί ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχισθούν. ∆εν
πρέπει όµως να αποτρέψουν µε δεδοµένα τα χρονικά περιθώρια και εν όψει του ∆’ ΚΠΣ
µια όχι τυπική εξέταση των στρατηγικών επιλογών.
Η επιτροπή εµπειρογνωµόνων προτείνει ειδικότερα στο ΕΣΑΑ να ζητήσει απ’την
κυβέρνηση να συνεχίσει και εντείνει τις προσπάθειες για επιτάχυνση της
απορρόφησης και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Γ’ ΚΠΣ (2000-2006) .
Ειδικότερα πρέπει να αντιµετωπίσει ζητήµατα που αφορούν
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σε ταχύτητα υλοποίησης προγραµµάτων, ανεπάρκειες του συστήµατος
παραγωγής δηµοσίων έργων (στην αλυσίδα δηλαδή σχεδιασµού, µελέτης,
διοίκησης και επίβλεψης),
έγκαιρη εκτίµηση της πραγµατικής ικανότητας των τελικών δικαιούχων» να
εκτελέσουν έργα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, κατανοµή αρµοδιοτήτων
ιδίως ανάµεσα σε κεντρικές και περιφερειακές αρχές για προγράµµατα της
περιφέρειας, και
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ενίσχυση του παραγωγικού τοµέα.

Σχετικά µε τις προτεραιότητες σε συνθήκες στενότητας πόρων, πρέπει πρωτίστως
να αποφεύγονται έργα που υπηρετούν παρωχηµένες παραγωγές, τυπικό παράδειγµα
των οποίων είναι η εκτροπή του Αχελώου.
12. Κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα
Η φροντίδα για τόνωση της ανταγωνιστικότητας, µέσω της γενικευµένης βελτίωσης του
κόστους και της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και για στήριξη της
διατηρήσιµης παρουσίας τους στην αγορά (ελληνική και ξένη), είναι αυτονόητο ότι
οδηγεί σε ενίσχυση των τάσεων για δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και για
απορρόφηση ανέργων. Από την άλλη πλευρά, η αδιαφορία, η αδυναµία, η καθυστέρηση ή
και απλώς ο ελλιπής σχεδιασµός και η ασυντόνιστη (συχνά και µε αντιφάσεις) διαχείριση
και εφαρµογή των πολιτικών, υπονοµεύουν την συνολική αποτελεσµατικότητα και µόνο
σε ατελέσφορη ανάλωση πόρων καταλήγουν! Πόρων οικονοµικών που δεν πρέπει να µας
διαφεύγει ότι κάθε άλλο παρά σε αφθονία τους διαθέτουµε, αλλά και «ψυχολογικών» –
όπως η αισιοδοξία των πολιτών, οι φιλοδοξίες τους, η διάθεση τους για ανάληψη
πρωτοβουλιών ή ακόµα και οικονοµικών κινδύνων, για πρόθυµη ένταξη σε προγράµµατα
αναβάθµισης και ανανέωσης των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων κλπ. Σε συνθήκες
αναποτελεσµατικής πολιτικής καταπολέµησης της ανεργίας, οι ιδιότητες αυτές
διαβρώνονται, απαξιώνονται και, δεδοµένου ότι η απόδοσή τους δύσκολα
αποκαθίσταται, η υποβάθµισή τους µετατρέπεται σε ουσιαστικό εµπόδιο για τις
προσπάθειες εφαρµογής κάθε, πιθανώς σωστής κατά τα άλλα, πολιτικής.
Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος για τον οποίο η στρατηγική της Λισσαβόνας περιέλαβε και
διατυπώσεις για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και την απασχόληση
και οι κυβερνήσεις λαβαίνουν συµπληρωµατικά µέτρα ενεργητικής πολιτικής αγορών
εργασίας - π.χ. κατάρτιση-επιµόρφωση, µεταρρύθµιση των υπηρεσιών απασχόλησης
εργατικού δυναµικού) και µάλιστα µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση γυναικών,
µεταναστών και ευπαθών οµάδων. Ο στόχος τους είναι η κοινωνική συνοχή.
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