
 
 
 

Πρόλογος 
 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ προτείνονται ως αφετηρία προβληµατισµοί! για τη 
διαµόρφωση κοινών αρχών και στόχων που θα συµβάλουν στη χάραξη 
οικονοµικής πολιτικής ικανής να αντιµετωπίσει τα µεγάλα προβλήµατα τον 
παρόντος και, κυρίως, του µέλλοντος. 

 
Οι θέσεις αυτές στηρίζονται στο µελετητικό έργο του Ιδρύµατος που 

πραγµατοποιήθηκε στη διάρκεια της 20ετους πορείας του και απηχούν τις 
σηµερινές αντιλήψεις του, στην παρούσα ιστορική καµπή της ελληνικής και 
ευρωπαϊκής οικονοµίας. Αντιλήψεις που προσαρµόζονται συνεχώς στις 
µεταβαλλόµενες συνθήκες και επηρεάζονται από τη γόνιµη ανταλλαγή 
απόψεων µε τις επιχειρήσεις, τις Κυβερνήσεις, τα Πανεπιστήµια, η οποία 
αποτέλεσε πάντοτε κυρίαρχο στοιχείο της δράσης τον Ιδρύµατος. 

 
Υπερβαίνοντας τα θέµατα της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, 

προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε τα προβλήµατα της ανάπτυξης µε 
µακροχρόνια στόχευση και προοπτική και εντάξαµε τις προτάσεις µας σε µια 
γενική αντίληψη µε τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

 
• Σταθερή προσήλωση στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας και 
σύγκλιση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Αποτελεσµατικός εκσυγχρονισµός σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής 
ζωής. 

• Αναζήτηση ενός νέου ρόλου για το κράτος, που θα διασφαλίζει τα εθνικά 
συµφέροντα και θα προωθεί αποτελεσµατικά την οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη. 

• Άρση των εµποδίων που περιορίζουν σήµερα την πλήρη κινητοποίηση των 
παραγωγικών δυνάµεων της οικονοµίας. 
 
Οι αρχές αυτές διατρέχουν τις αναλύσεις µας και χρωµατίζουν τις 

προτάσεις µας. ∆εν διεκδικούµε ασφαλώς το αλάθητο. Αντίθετα, 
πιστεύουµε ότι ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ θα επιτελέσουν τον σκοπό τους αν 
αντιµετωπισθούν ως πρόκληση σε διάλογο για την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας και την οικονοµική πολιτική στα κρίσιµα χρόνια που έρχονται. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Προοίµιο 
 

Οι προκλήσεις. Η βασική επιλογή. Οι επιδιώξεις. 
 

Η ανταγωνιστικότητα υψίστη εθνική προτεραιότητα 
Η διεθνοποίηση της οικονοµίας. Ανταγωνιστική ανάπτυξη η µόνη 
διέξοδος. Η ανταγωνιστικότητα ευθύνη των επιχειρήσεων. Οι 
εξωγενείς παράγοντες ευθύνη της πολιτικής εξουσίας. Ο ρόλος της 
συναλλαγµατικής πολιτικής. 
 
Η συµπόρευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορική ανάγκη 
Μια δεκαπενταετία ιστορικών µεταβολών. Ανάγκη µιας ελληνικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής. Συµµετοχή στη Νοµισµατική Ένωση. Ισοτιµία 
στις αποφάσεις. ∆ιεύρυνση που ενισχύει την ενότητα. 
 
Ένας νέος ρόλος για το κράτος 
Η διεύρυνση του κράτους αιτία των σηµερινών προβληµάτων. 

Ευέλικτη αποκρατικοποίηση. Μορφές αποκρατικοποίησης. 
Αποτελεσµατικοί έλεγχοι. Αποδοτική λειτουργία δηµοσίων 
επιχειρήσεων. Ριζική αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης. 
Αποδοτικό κοινωνικό κράτος. Αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού 
συστήµατος. Μεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος. 

 
Η ανταγωνιστική ανάπτυξη προϋπόθεση για την  
αντιµετώπιση της ανεργίας 
Ιδιοµορφίες της απασχόλησης. Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - 
Απασχόληση: ενιαίο τρίπτυχο. Προστασία και επανένταξη των 
ανέργων. 
 
Ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη 
Ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση της µεταποίησης προϋπόθεση 

της ανταγωνιστικής ανάπτυξης. Αποβιοµηχάνιση ή αναδιάρθρωση; 
Πολιτική για την αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας. Άνοδος της 
παραγωγικότητας σε όλους τους τοµείς. Ισόρροπη αυτοπροωθούµενη 
ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον. 

 
Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα παρακολουθεί τις αλλαγές 
Η παιδεία και οι διεθνείς εξελίξεις. Ένα ευέλικτο, ανοικτό, 

ανταγωνιστικό σύστηµα. Ενθάρρυνση του ανταγωνισµού και της 
άµιλλας. Εισαγωγή της πληροφορικής σε όλες τις βαθµίδες. Νέοι 
πόροι για τη χρηµατοδότηση των αλλαγών στην παιδεία. 
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Προοίµιο 
 
Οι προκλήσεις. Η βασική επιλογή. Οι επιδιώξεις 
 
Στα αµέσως προσεχή χρόνια η χώρα θα αντιµετωπίσει 

µεγάλες προκλήσεις. Η θέση της στο διεθνές περιβάλλον 
αλλά και οι εξελίξεις στο εσωτερικό, το βιοτικό επίπεδο, η 
κοινωνική συνοχή και η ποιότητα ζωής θα επηρεασθούν 
καθοριστικά από τον τρόπο που θα αντιµετωπίσουµε τις 
προκλήσεις αυτές. 
Τα κυριότερα από τα ερωτήµατα, που πρέπει επειγόντως 

να απαντηθούν, συναρτώνται άµεσα ή έµµεσα µε την οικονοµία και θα 
µπορούσαν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 
• Ο αυξηµένος ανταγωνισµός µέσα και έξω από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
• Η διαδικασία Σύγκλισης, η συµµετοχή της Ελλάδας 

στη Νοµισµατική Ένωση και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Ο νέος ρόλος του Κράτους, η λειτουργία του ∆ηµόσιου 

τοµέα και των θεσµών. 
• Η ανεργία και η απασχόληση, παράλληλα µε την 

ανταγωνιστικότητα. 
• Η οικονοµική ανάπτυξη, ο ρόλος των τοµέων και το 

περιβάλλον. 
• Το εκπαιδευτικό σύστηµα και η σχέση του µε την οικονοµία. 
 
Είναι φανερό ότι ζητήµατα αυτού του µεγέθους δεν επιδέχονται 

αποσπασµατικές απαντήσεις. Χρειάζονται µια 
συγκροτηµένη συνολική αντίληψη για τη λειτουργία της 
οικονοµίας, τις δυνάµεις που θα κληθούν να εφαρµόσουν τις 
λύσεις και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν. 
 
Η βασική επιλογή 
Η συνολική αντίληψη, που υιοθετεί το ΙΟΒΕ, στηρίζεται 

στη διαπίστωση ότι για να αντιµετωπισθούν τα µεγάλα αυτά 
ζητήµατα, η Ελλάδα πρέπει να συγκλίνει µε την Ευρώπη, να 
προσεγγίσει δηλαδή µορφές οικονοµικής και κοινωνικής 
οργάνωσης που ορίζονται ως «ευρωπαϊκές», ξεπερνώντας τα 
µεγάλα προβλήµατα και τις αποκλίσεις που υπάρχουν σήµε- 
ρα σε όλα τα επίπεδα. 
Τα προβλήµατα αυτά, που λειτουργούν ως προσκόµµατα 

για την ανάπτυξη, έχουν ασφαλώς ιστορική προέλευση και 
πολλαπλές αιτίες. Συνοψίζονται όµως παραστατικά σε ένα 
καθοριστικό δεδοµένο που επηρεάζει όλους τους τοµείς της 
εθνικής ζωής: τον ρόλο που έπαιξε το Κράτος στην Ελλάδα 
σε όλη τη µεταπολεµική περίοδο και, κυρίως, στις αντιλήψεις, αξίες, 
νοοτροπίες και πρακτικές που διαµόρφωσε η 
µακροχρόνια εξάρτηση της κοινωνίας από το Κράτος. 
Εκείνο συνεπώς που χρειάζεται σήµερα είναι να τεθεί σε κίνηση µια 

διαδικασία µετάβασης: 
 
από το δηµόσιο στο ιδιωτικό 
από την προστασία στον ανταγωνισµό 
από τη συλλογική αδράνεια στην ατοµική πρωτοβουλία 
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από τη σπατάλη στην αποτελεσµατικότητα 
από τους κλειστούς τοµείς στην ανοικτή οικονοµία. 
Η µετάβαση αυτή δεν είναι ούτε ευθύγραµµη ούτε εύκολη. Συναντά και 

θα συναντήσει ισχυρές αντιστάσεις από οµάδες και κεκτηµένα που έχουν 
συνδέσει την τύχη τους µε το Κράτος ανεξάρτητα από πολιτική 
τοποθέτηση. 

 
Από την άλλη πλευρά όµως υπάρχουν σηµαντικοί παράγοντες που 

µπορεί να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στην αλλαγή κατεστηµένων 
αντιλήψεων και πρακτικών. 
Ο πρώτος παράγων είναι το γεγονός ότι το Κράτος δεν 

µπορεί -για οικονοµικούς κυρίως λόγους- να λειτουργήσει 
πλέον όπως µέχρι σήµερα. 
Το σύστηµα που παρήγαγε µια συγκεκριµένη τυπολογία οικονοµικών και 

κοινωνικών συµπεριφορών εξάντλησε τα όρια του και όχι µόνο δεν µπορεί 
να συντηρηθεί άλλο, αλλά συνιστά πλέον το σοβαρότερο πρόσκοµµα στην 
προσπάθεια για την αναγέννηση της ελληνικής οικονοµίας. 
Αν, παρά τα µηνύµατα των καιρών, εµµείνουµε σε αυτές 

τις παρωχηµένες πρακτικές, είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούµε σε παρακµή. Γι' 
αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί µια νέα 
µορφή σχέσεων του Κράτους µε την οικονοµία, ένας νέος 
ρόλος για το Κράτος. 
Ο δεύτερος παράγων είναι η ύπαρξη ενός δυναµικού 

Ιδιωτικού τοµέα που, αντιδρώντας στις νέες συνθήκες του 
αυξηµένου ανταγωνισµού, µετασχηµατίζεται γοργά, υιοθετεί νέο 
επιχειρηµατικό ήθος και πρακτικές και επεκτείνεται 
στις αγορές του εξωτερικού. 
Ο τρίτος παράγων είναι η ταχύτατη παγκοσµιοποίηση 

της οικονοµίας που επιβάλλει το άνοιγµα της χώρας στον 
υπόλοιπο κόσµο. Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο είναι η συµµετοχή της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αδυνατίζει τα ισχυρά αµυντικά 
αντανακλαστικά µιας µέχρι πρόσφατα κλειστής κοινωνίας. 

 
Οι επιδιώξεις 
Στόχος του ΙΟΒΕ είναι να ενισχύσει τους θετικούς αυτούς 

παράγοντες υποστηρίζοντας - µε τα µέσα που διαθέτει - τα 
ακόλουθα: 

* Τη δηµιουργία ενός Κράτους που θα προωθεί αποτελεσµατικά τους 
εθνικούς στόχους, θα είναι πιο µικρό, πιο αποδοτικό και πιο δίκαιο, θα 
παρέχει ουσιαστική κοινωνική προστασία, θα καθορίσει µε σαφήνεια τον 
νέο ρόλο του οροθετώντας αυστηρά τις περιοχές και τους όρους 
λειτουργίας του και θα συµβάλει στην απρόσκοπτη ανάπτυξη του Ιδιωτικού 
τοµέα, λειτουργώντας σε συνεργασία και όχι σε αντίθεση προς αυτόν. 

* Τη συνεχή διεύρυνση του αρχικού πυρήνα των σύγχρονων 
επιχειρήσεων, έτσι ώστε ο Ιδιωτικός τοµέας στο σύνολο του όχι µόνο να 
καταστεί ατµοµηχανή της ανάπτυξης, αλλά και να λειτουργήσει ως ισχυρό 
παράδειγµα για όλη την οικονοµία. 

* Το ουσιαστικό άνοιγµα της χώρας προς τον υπόλοιπο κόσµο, τη 
συµπόρευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τοµείς, την απόρριψη 
του στείρου ελληνοκεντρισµοΰ, τη διαµόρφωση µιας σύγχρονης εθνικής 
και πολιτιστικής ταυτότητας και τη διεκδίκηση ενός νέου ρόλου στην 
περιοχή. 
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Οι γενικές αυτές επιδιώξεις χρωµατίζουν όλες τις παρεµβάσεις του ΙΟΒΕ 
και ορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι θέσεις του στα 
επιµέρους θέµατα. 

 
Η ανταγωνιστικότητα ύψιστη εθνική προτεραιότητα 
 
Η διεθνοποίηση της οικονοµίας 
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται ήδη σε µια πορεία προϊούσας 

διεθνοποίησης, καθώς αποτελεί µέρος µιας υπερεθνικής Ενιαίας Αγοράς. 
Μέσα σ'αυτή την αγορά υπάρχει ήδη µια σαφής τάση που δεν µπορούµε να 
αγνοήσουµε: το µερίδιο των ελληνικών προϊόντων και πολλών υπηρεσιών 
στη δική µας, την εγχώρια αγορά, θα συρρικνώνεται καθώς τα προϊόντα 
µας θα εκτοπίζονται από αντίστοιχα, ευρωπαϊκά και µη. Αυτό σηµαίνει ότι η 
δυνατότητα της εγχώριας αγοράς να τροφοδοτεί την ανάπτυξη θα 
εξασθενεί. 
Η τάση αυτή δεν αφορά µόνο την ελληνική οικονοµία αλλά όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες, µε διαφορετική φυσικά ένταση, 
θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα στις εθνικές τους αγορές. Συνεπώς,  µόνη 
διέξοδος για όλους είναι οι αγορές του εξωτερικού µέσα και έξω από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αποτέλεσµα τη συνεχή όξυνση του ανταγωνισµού. 
Και αν µεν η παγκόσµια και η ευρωπαϊκή οικονοµία απαπτύσσονται µε 
ταχείς ρυθµούς, ο καθένας µπορεί να αποσπάσει ένα καινούργιο κοµµάτι 
από µια πίτα που µεγαλώνει. Αν όµως η ανάπτυξη είναι βραδεία, τότε ο 
ανταγωνισµός γίνεται ένα «παίγνιο µηδενικού αποτελέσµατος»: το κέρδος 
του ενός είναι απώλεια του άλλου. 

 
Ανταγωνιστική ανάπτυξη η µόνη διέξοδος 
Η ελληνική οικονοµία, µε κατά κεφαλή εισόδηµα κάτω από το µισό του 

µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναπτύσσεται µε ρυθµούς 
κατά 3 τουλάχιστον ποσοστιαίες µονάδες ταχύτερα για να προσεγγίσει τους 
υπολοίπους στο ορατό µέλλον. 
Και καθώς, όπως αναφέρθηκε, η εγχώρια αγορά θα δυσκολεύεται να 

στηρίξει αυτή την ανάπτυξη και η εσωτερική αποταµίευση δεν επαρκεί για 
να την χρηµατοδοτήσει, οι αγορές του εξωτερικού αποτελούν τη 
σηµαντικότερη διέξοδο. 

 
Η ικανότητα µας να διεισδύσουµε στις αγορές αυτές, δηλαδή η 

ανταγωνιστικότητα, είναι σήµερα το κύριο προαπαιτούµενο για την 
ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ευηµερίας. ∆εν υπάρχει 
άλλη οδός: Η ανάπτυξη θα είναι ανταγωνιστική ή δεν θα υπάρξει. 

 
Η ανταγωνιστικότητα ευθύνη των επιχειρήσεων 
Η ευθύνη για τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους ανήκει 

στις επιχειρήσεις. Και θα πετύχουν αυτές που θα παρακολουθούν από κοντά 
τις εξελίξεις, θα προσαρµόζουν την προσφορά τους στη διαρκώς 
µεταβαλλόµενη ζήτηση, θα καινοτοµούν και όχι µόνο, θα κατακτούν το 
προβάδισµα σε νέες αγορές, αλλά και θα το διατηρούν στον χρόνο. 

 
Οι εξωγενείς παράγοντες ευθύνη της πολιτικής εξουσίας 
Οι επιχειρήσεις όµως δεν λειτουργούν στο κενό. ∆ραστηριοποιούνται 

µέσα σε µια συγκεκριµένη οικονοµία και κοινωνία, µέσα σ' ένα περιβάλλον 
το οποίο καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την ικανότητα τους να 
ανταποκριθούν µε επάρκεια στον ανταγωνισµό, πραγµατοποιώντας τις 
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αλλαγές που απαιτούνται. Όµως, στην Ελλάδα σήµερα οι συνθήκες που 
επικρατούν όχι µόνο δεν ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα 
θέτουν σοβαρούς φραγµούς στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να 
εκσυγχρονισθούν. Είναι ευθύνη της πολιτικής αλλά και των κοινωνικών 
εταίρων να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες. 
Το επιχειρηµατικό περιβάλλον διαµορφώνεται υπό την επιρροή ενός 

µεγάλου πλήθους παραγόντων, οι οποίοι συνδέονται µε την 
ανταγωνιστικότητα. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει µια µοναδική λύση στο 
πρόβληµα, µια συνταγή που εφαρµοζόµενη µπορεί να δώσει την απάντηση. 
Εκείνο που χρειάζεται είναι µια βαθειά αλλαγή του αποσπασµατικού 

τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζεται έως σήµερα το µεγάλο ζήτηµα της 
ανταγωνιστικότητας. 
Μια πολιτική, που θέτει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

υψηλά στην κλίµακα των προτεραιοτήτων της, οφείλει να 
συνεκτιµά όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν και να 
εξετάζει τις επιµέρους αποφάσεις της σε όλους τους τοµείς µε 
βάση τις πιθανές επιπτώσεις τους σ' αυτήν. 
∆εν αρκεί δηλαδή να λαµβάνονται µέτρα για την ενίσχυση π.χ. των 

εξαγωγών, όταν ταυτόχρονα εφαρµόζονται και πολιτικές που έχουν µεν 
άλλες επιδιώξεις και στόχους, αλλά και σοβαρές παρενέργειες στην  
ανταγωνιστικότητα. Οι κυριότερες περιοχές, όπου οι παρενέργειες  αυτές 
εµφανίζονται µε οξύτητα, είναι: 

 
• Το κόστος παραγωγής που επηρεάζεται από µια σειρά αποφάσεων, για 

µισθούς, κοινωνική ασφάλιση, επιτόκια, χρηµατοδότηση,  ισοτιµίες. 
• Το κόστος των κανονιστικών διαδικασιών που προκύπτει από τη 
συσσώρευση άχρηστων κανόνων που επιβαρύνουν τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων. 

• Το κόστος της ανεπαρκούς υποδοµής, που δηµιουργείται τόσο από τη 
χαµηλή ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών όσο και από τις µεγάλες 
καθυστερήσεις που δηµιουργεί η ανεπάρκεια αυτή. 

• Η λειτουργία της αγοράς εργασίας, που λόγω των ακαµψιών που την 
χαρακτηρίζουν, επιβαρύνει ακόµη περισσότερο το κόστος. 
 
Ο ρόλος της συναλλαγµατικής πολιτικής 
Τα τελευταία χρόνια έχει επιρριφθεί στη συναλλαγµατική πολιτική 

δυσανάλογο βάρος και ευθύνη για την αποκατάσταση µακροοικονοµικής  
σταθερότητας, επειδή υστερεί σηµαντικά η οικονοµική πολιτική στους 
λοιπούς καίριους τοµείς της, δηλαδή τον δηµοσιονοµικό, εισοδηµατικό και 
διαρθρωτικό. Έτσι, επειδή το Κράτος αδυνατεί να αλλάξει τους δικούς του 
όρους λειτουργίας, µεταθέτει - µέσω της συναλλαγµατικής πολιτικής  το 
κόστος προσαρµογής της οικονοµίας στον Ιδιωτικό τοµέα, όπου 
εργαζόµενοι και επιχειρήσεις υφίστανται τις συνέπειες από τη συνεχιζόµενη 
απώλεια ανταγωνιστικότητας. 
Η συναλλαγµατική πολιτική δεν µπορεί να υποκαταστήσει τα οφέλη 

επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας που στηρίζονται στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας. Αλλά και αντίστροφα, η όποια 
βελτίωση της παραγωγικότητας στην επιχείρηση, που είναι απαραίτητη για 
την επιβίωση της στον διεθνή στίβο, δεν πρέπει να εξουδετερώνεται από 
ανατιµήσεις του νοµίσµατος που δεν αντανακλούν τις πραγµατικές 
συνθήκες κόστους. 

 
Η επί µακρόν διατήρηση συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που δεν 
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αντισταθµίζουν τις δυσµενείς τάσεις του µέσου εθνικού συγκριτικού 
κόστους ανά µονάδα προϊόντος, συνεπάγεται σώρευση απωλειών 
ανταγωνιστικότητας, που τελικά αποβαίνουν σε βάρος του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, της εγχώριας παραγωγής και της απασχόλησης. 
Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, συνεχείς ή περιοδικές προς τα κάτω 

προσαρµογές της ισοτιµίας δεν θεραπεύουν κατά τρόπο µόνιµο τις απώλειες 
ανταγωνιστικότητας, οι οποίες οφείλονται στις βασικές αδυναµίες του 
Κράτους και στην ανεπαρκή προώθηση της παραγωγικότητας και της 
ποιότητας. Αντίθετα, µπορεί να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση του 
πληθωρισµού και σε αποσταθεροποίηση της οικονοµίας, εάν δεν προηγηθεί 
η δηµοσιονοµική εξυγίανση. 
Τα περιθώρια επιλογών της συναλλαγµατικής πολιτικής στενεύουν ακόµη 

περισσότερο, καθώς πλησιάζει η ηµεροµηνία έναρξης του τελικού σταδίου 
της ΟΝΕ. Ο µακροχρόνιος σχεδιασµός της συναλλαγµατικής πολιτικής 
πρέπει, συνεπώς, να στηρίζεται στο δεδοµένο ότι η εξωτερική ισοτιµία θα 
παύσει να αποτελεί διαθέσιµο εργαλείο εθνικής οικονοµικής πολιτικής, 
ακόµη και για χώρες που δεν θα ανήκουν στον αρχικό πυρήνα της 
Νοµισµατικής Ένωσης. 
Ο αντιπληθωριστικός προσανατολισµός της νοµισµατικής και 

συναλλαγµατικής πολιτικής αποτελεί πρωταρχικό καθήκον και ευθύνη της 
κεντρικής τράπεζας. Για να µην τροχοπεδεί, όµως, την εξωστρέφεια και 
ανάπτυξη της οικονοµίας, η συναλλαγµατική πολιτική πρέπει να 
αποτελεί συστατικό µέρος ενός ολοκληρωµένου, εσωτερικά 
συνεπούς και συµµετρικά υλοποιούµενου µίγµατος συνολικής 
οικονοµικής πολιτικής. 
Το µίγµα αυτό πρέπει να δώσει την απαιτούµενη µεγαλύτερη έµφαση 

στις δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές προσαρµογές του κράτους και στα 
ελλείµµατα του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα. 
Είναι βέβαιο ότι, υπό την προϋπόθεση αυτή, υπάρχουν ικανά περιθώρια 

για µια συναλλαγµατική πολιτική που δεν θα επιβαρύνει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και δεν θα συµπιέζει τους ρυθµούς 
της παραγωγής και της απασχόλησης. 
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Η συµπόρευση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ιστορική ανάγκη 
Η σύνδεση αρχικά και η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ το 1982 αποτελούν 

ίσως τη σηµαντικότερη απόφαση της σύγχρονης ιστορίας µας. Με την 
επιλογή αυτή τέθηκαν σε κίνηση διαδικασίες, οι οποίες οδηγούν σε 
σηµαντικές αλλαγές σε όλους τους τοµείς της εθνικής ζωής. 

 
Μια δεκαπενταετία ιστορικών µεταβολών 

• Στην οικονοµία ο προστατευτισµός υποχώρησε σταδιακά και η χώρα 
εκτίθεται πλέον στον διεθνή ανταγωνισµό. Η εξέλιξη αυτή είχε ασφαλώς και 
αρνητικές πλευρές, λειτούργησε όµως και ως ισχυρό κίνητρο 
εκσυγχρονισµού για ένα µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων, οι οποίες συνιστούν 
σήµερα τον δυναµικό κορµό της ελληνικής οικονοµίας. 
Παράλληλα, η µεταφορά πόρων προς τη χώρα µέσα από τον µηχανισµό 

των Μεσογειακών Προγραµµάτων παλαιότερα, των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
και των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης σήµερα, παρείχε µεγάλες ευκαιρίες 
για επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης, ανεξάρτητα από το αν 
εκµεταλλευθήκαµε σωστά τις ευκαιρίες αυτές. 

• Στο κοινωνικό επίπεδο η συµµετοχή στην Κοινότητα δηµιούργησε 
διαύλους επικοινωνίας µέσω των οποίων διοχετεύονται σηµαντικές αλλαγές 
όχι µόνο θεσµών και οικονοµικών πρακτικών, αλλά και αντιλήψεων, καθώς  
η «Ευρώπη» λειτουργεί ως ισχυρό παράδειγµα και καταλύτης των 
κοινωνικών αλλαγών. 

• Στον τοµέα των διεθνών σχέσεων η «ευρωπαϊκή» ιδιότητα της Ελλάδας 
αναµφισβήτητα ενισχύει τη θέση της χώρας µέσα στο νέο περιβάλλον, που 
διαµορφώνεται µετά την κατάρρευση του διπολισµού. 

 
Ανάγκη της ελληνικής ευρωπαϊκής πολιτικής 
Όµως, παρά την ιστορική σηµασία που έχει η ένταξη της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική µας απέναντι σε αυτήν δεν υπερβαίνει τα 
στενά όρια του λογιστικού υπολογισµού άµεσου κόστους και οφέλους και 
δεν στηρίζεται σε µακροχρονιότερη θεώρηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων, οι 
οποίες ασφαλώς θα επηρεάσουν καθοριστικά και την Ελλάδα. Γι' αυτό 
πρέπει να επισηµανθούν οι πιθανές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να 
διαµορφωθεί σαφής ελληνική στάση απέναντι σε αυτές. 
Η Ελλάδα σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να αποξενωθεί από τις 

διαδικασίες που θα καθορίσουν το µέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Οι κυριότεροι σταθµοί της ευρωπαϊκής δυναµικής στο άµεσο µέλλον  

είναι τρεις: 
• Η ολοκλήρωση της Νοµισµατικής Ένωσης. 
•Η αναµόρφωση θεσµών και µηχανισµών λειτουργίας της Ε. Ε 
•Η διεύρυνση, κυρίως προς Ανατολάς. 
Στα µεγάλα αυτά θέµατα πρέπει να δοθούν απαντήσεις που θα 

εξασφαλίζουν τη συµπόρευση της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Συµµετοχή στη Νοµισµατική ΄Ενωση 
Άµεσος και πρωταρχικός στόχος είναι η ισότιµη συµµετοχή στη 

Νοµισµατική Ένωση, στόχος που συνεπάγεται συνεχή και εντεινόµενη 
προσπάθεια για ονοµαστική σύγκλιση σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτουν 
οι συµφωνίες του Μάαστριχτ. 
Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η πορεία αυτή είναι βραχυχρόνια και 

πολύ λιγότερα από τα συνολικά οφέλη που θα προκύψουν, αν η Ελλάδα 
συµµετέχει ισότιµα στη Νοµισµατική Ένωση. 
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Η συµµετοχή στη Νοµισµατική Ένωση δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι, υπό 
τις παρούσες συνθήκες, το προσφορότερο µέσο που θα επιταχύνει τον 
συνολικό εκσυγχρονισµό της ελληνικής οικονοµίας και θα δηµιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για ταχεία ανάπτυξη στο άµεσο µέλλον. 

 
Ισοτιµία στις αποφάσεις 
Είναι δεδοµένο ότι οι ρυθµοί προσαρµογής της Ελλάδας - αλλά και 

άλλων χωρών - υπολείπονται από τους στόχους του Μάαστριχτ. Το ζήτηµα 
είναι πραγµατικό και θα πρέπει να αντιµετωπισθεί ρεαλιστικά από την 
Ένωση. Υπάρχουν ήδη προτάσεις για σύντοµα προγράµµατα σύγκλισης, τα 
οποία θα πρέπει να εφαρµόσουν οι βραδυπορούντες, ανάµεσα στους 
οποίους συγκαταλέγεται η Ελλάδα. Γι' αυτό είναι σκόπιµο να αρχίσει από 
σήµερα ο σχεδιασµός των πολιτικών που θα απαιτηθούν για να 
αντιµετωπισθεί το ενδεχόµενο αυτό. 

 
Παράλληλα, όµως, πρέπει να υποστηρίξουµε σθεναρά ότι οι 

καθυστερήσεις στη νοµισµατική προσαρµογή κάποιας χώρας δεν µπορούν 
να επιφέρουν µείωση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της, που απορρέουν 
από τις συνθήκες, µε τη δηµιουργία κατηγοριών κρατών: αυτών που 
κινούνται ταχύτερα και αποφασίζουν και αυτών που βραδυπορούν και 
συµµετέχουν σε ορισµένες µόνον αποφάσεις. Η διαδικασία λήψεως των 
αποφάσεων στην Ένωση δεν πρέπει να αλλάξει επηρεαζόµενη από κριτήρια 
αυτού του τύπου. 
Η διαδικασία αυτή απαιτεί ασφαλώς σηµαντικές µεταρρυθµίσεις για να 

γίνει πιο αποδοτική και αποτελεσµατική. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όµως, δεν µπορεί να προχωρήσει παρά 

µόνο αν συνεχίσει να αποτελεί κοινότητα ισότιµων εταίρων. 
 

∆ιεύρυνση που ενισχύει την ενότητα 
Η Ελλάδα δεν µπορεί να αντιτίθεται στην περαιτέρω διεύρυνση της 

Ένωσης. Μπορεί όµως να υποστηρίξει - µαζί µε άλλα κράτη µέλη - ότι η 
διεύρυνση θα πρέπει να ενισχύσει την εµβάθυνση της ενότητας και όχι να 
αποτελέσει απαρχή για τη δηµιουργία φυγόκεντρων τάσεων στην Ένωση 
των 15. 
Η διεύρυνση προς Ανατολάς που σχεδιάζεται θα πρέπει να 

συνοδεύεται από ανάλογες πρωτοβουλίες και στον Νότο, όπου η 
Ένωση πρέπει να έχει πολύ εντονότερη παρουσία όχι µόνο στο 
οικονοµικό, αλλά και στο πολιτικό και αµυντικό επίπεδο. 
Η Ελλάδα ως το µοναδικό µέλος της Ένωσης στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης πρέπει να διεκδικήσει κεντρικό ρόλο στην 
ενδυνάµωση των σχέσεων των χωρών της περιοχής αυτής µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να πείσει ότι µπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο. 
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Ένας νέος ρόλος για το κράτος 
 
Η διεύρυνση του κράτους αιτία των σηµερινών προβληµάτων 
Η δηµοσιονοµική κρίση, τα ελλείµµατα, το τεράστιο δηµόσιο χρέος, τα 

υψηλά επιτόκια και ο πληθωρισµός, όλα δηλαδή τα µεγέθη που 
περιγράφουν την «απόκλιση» της ελληνικής οικονοµίας  αποτελούν απλώς 
όψεις ενός κεντρικού πολιτικού προβλήµατος: της σχέσης του Κράτους µε 
την οικονοµία και την κοινωνία, όπως διαµορφώθηκε σε όλη σχεδόν τη 
µεταπολεµική περίοδο, αλλά µε ιδιαίτερη ένταση από τα τέλη της δεκαετίας 
του '70 µέχρι πρόσφατα. 
Σήµερα, ο δηµόσιος τοµέας εξακολουθεί να κυριαρχεί στην οικονοµική 

ζωή της χώρας: ∆ιατηρεί τη δεσπόζουσα και συχνά µονοπωλιακή θέση του 
στον ηλεκτρισµό, στην ενέργεια, στα ταχυδροµεία, στις χερσαίες και 
εναέριες µεταφορές, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στο τραπεζικό σύστηµα, 
στην κοινωνική ασφάλιση. Έχει εξάλλου τον άµεσο έλεγχο, ή, έµµεσα µέσω 
του τραπεζικού συστήµατος, ενός µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων στη 
γεωργία, τη βιοµηχανία και τον τουρισµό. Και για να εξυπηρετήσει αυτό το 
αναπαραγόµενο σύστηµα, το Κράτος χρησιµοποιεί ένα πυκνό πλέγµα 
παρεµβατικών µηχανισµών και απασχολεί έναν τεράστιο αριθµό 
εργαζοµένων. 
Στη µεταπολεµική περίοδο, σε όλη την Ευρώπη κυριάρχησαν τάσεις 

επέκτασης του Κράτους και πολιτικές στηριγµένες στη θεωρία της 
ελλειµµατικής ενίσχυσης της ενεργού ζήτησης. Και πολλά από τα 
προβλήµατα που εξακολουθεί να αντιµετωπίζει η Ευρώπη, κυρίως στον 
κρίσιµο τοµέα της ανταγωνιστικότητας, ανάγονται σε εκείνες τις αποφάσεις, 
παρά το γεγονός ότι οι σχετικές πολιτικές έχουν εγκαταλειφθεί προ πολλού. 
Στην Ελλάδα η εξάπλωση του Κράτους δεν στηρίχθηκε µόνο σε 

ιδεολογικές επιλογές ανάλογες µε αυτές που οδήγησαν στην επέκταση του 
Κράτους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ η διεύρυνση του Κράτους 
υπαγορεύθηκε και από τις ανάγκες ενός πελατειακού πολιτικού συστήµατος, 
τροφοδοτήθηκε από αυτό και το ανατροφοδότησε. 
Η ιδιοµορφία αυτή είχε δύο σηµαντικές επιπτώσεις: Πρώτον, δεν 

δηµιουργήθηκε ποτέ στη χώρα ένα κράτος κοινωνικής προστασίας ανάλογο 
µε αυτό της Ευρώπης. ∆εντερον,το Κράτος δεν στελεχώθηκε µε κριτήρια 
αποτελεσµατικότητας και συνέχειας. 
Το σύστηµα αυτό, ανεξάρτητα από τις όποιες θετικές ή αρνητικές 

επιδράσεις του στην οικονοµική πρόοδο, είναι φανερό πως έχει εξαντλήσει 
πλέον τα όρια του και ήδη δρα ανασταλτικά στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας, καθώς δεσµεύει πόρους τους οποίους σπαταλά για την 
αναπαραγωγή του, πόρους που, αν χρησιµοποιηθούν παραγωγικά, θα 
µπορούσαν να επιταχύνουν δραµατικά την οικονοµική ανάπτυξη και την 
απασχόληση. 
Τα σηµερινά συνεπώς προβλήµατα δεν είναι απλό συγκυριακό φαινόµενο 

που µπορεί να αντιµετωπισθεί µε ανάλογες πολιτικές. Είναι, όπως 
αναφέρθηκε, όψεις του γενικότερου δοµικού προβλήµατος που προέρχεται 
από τον ίδιο τον ρόλο του Κράτους στην ελληνική κοινωνία. Ο ρόλος αυτός 
πρέπει να αλλάξει. Η ελληνική οικονοµία για να προχωρήσει στον 21ο αιώνα 
πρέπει να απαλλαγεί από τις δουλείες του παρελθόντος. 

 
Ευέλικτη αποκρατικοποίηση 
Πρώτο βήµα ο ποσοτικός περιορισµός του Κράτους. Η 

αποκρατικοποίηση δεν είναι ιδεολογική επιλογή ή αυτοσκοπός. 
Είναι αναγκαιότητα που προκύπτει από τη βασική επιλογή για 
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ταχύτερη οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική ευηµερία και σύγκλιση 
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επιπλέον, στην παρούσα φάση που βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, η 

αποκρατικοποίηση είναι ο µόνος τρόπος που επιτρέπει την ταυτόχρονη 
προώθηση σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Γιατί από τη µια πλευρά µειώνει 
δραστικά τις δαπάνες του ∆ηµόσιου τοµέα, συµβάλλοντας έτσι στη 
σταθεροποίηση, και από την άλλη ευνοεί την εντονότερη δραστηριοποίηση 
του Ιδιωτικού τοµέα, µε αποτέλεσµα την επιτάχυνση της ανάπτυξης. 
Η προώθηση ριζικών µεταρρυθµίσεων στον τοµέα αυτό, είναι βέβαιο ότι 

θα συναντήσει την αντίθεση κεκτηµένων συµφερόντων και την αδράνεια 
ενός συστήµατος που διαµορφώθηκε µέσα σε συνθήκες στενής εξάρτησης 
της κοινωνίας από το Κράτος. Η αντίθεση αυτή δεν πρέπει να λάβει 
συγκρουσιακό χαρακτήρα που θα θέσει σε κίνδυνο τις αλλαγές. Κι αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί µε την πειστική κατάδειξη των ωφελειών που θα 
προκύψουν για όλους, αλλά και µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις που θα 
κάµψουν τις αντιστάσεις και θα επιτρέψουν την οµαλή µετάβαση. 

 
Μορφές αποκρατικοποίησης 
Η αποκρατικοποίηση δεν πρέπει να συγχέεται µε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις, όπως π.χ. την ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων που βρίσκονται 
υπό δηµόσιο έλεγχο. Η αποκρατικοποίηση είναι έννοια ευρύτερη και δεν 
σηµαίνει υποχρεωτικά αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κρατικών 
οργανισµών ή δηµοσίων επιχειρήσεων, αλλά ούτε και απαλλαγή του 
κράτους από την ευθύνη παροχής ορισµένων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Αποκρατικοποίηση σηµαίνει επανεξέταση όλων των προϊόντων 

και υπηρεσιών που παρέχονται σήµερα από το Κράτος και 
αναζήτηση των αποδοτικότερων µεθόδων για την παραγωγή και τη 
διανοµή τους. 
Βασικά κριτήρια που πρέπει να εφαρµόζονται σε όλες τις περιπτώσεις 

είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η συµπίεση του 
κόστους. Και αυτό εξασφαλίζεται αν η ευθύνη της παραγωγής ή/και της 
διανοµής των προϊόντων αυτών µετατεθεί στον Ιδιωτικό τοµέα, έστω και 
αν θεωρηθεί ότι το απαιτούµενο κόστος πρέπει να εξακολουθήσει να 
βαρύνει το Κράτος, όπως π.χ. στον τοµέα της παιδείας ή της υγείας. 
Στις περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη παράγονται από τον 

Ιδιωτικό τοµέα το Κράτος πρέπει να αποσυρθεί ολοκληρωτικά, καθώς η 
παρουσία του στους τοµείς αυτούς οδηγεί σε περαιτέρω στρέβλωση του 
ανταγωνισµού. 
Στην έννοια της αποκρατικοποίησης περιλαµβάνεται, τέλος, η κατάργηση 
όλων των κρατικών µονοπωλίων µε την άρση των περιορισµών για την 
είσοδο νέων επιχειρήσεων. 
 
Αποτελεσµατικοί έλεγχοι 
Στους τοµείς εκείνους, όπου το Κράτος διατηρούσε µονοπωλιακή θέση, 

όπως π.χ. στην Κοινή Ωφέλεια, εφόσον δεν είναι εφικτή ή δεν κριθεί 
επιθυµητή η απελευθέρωση της αγοράς έτσι ώστε να επικρατήσουν 
συνθήκες ανταγωνισµού από την πρώτη κιόλας φάση της 
αποκρατικοποίησης, τότε οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν 
αυτούς τους τοµείς πρέπει να υπόκεινται σε ένα σαφές, εκ των 
προτέρων καθορισµένο, πλαίσιο που θα ρυθµίζει τους όρους 
λειτουργίας τους. 

 
Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει αναγκαστικά ότι οι ελεγκτικές αρµοδιότητες 
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θα πρέπει να ασκούνται απ' ευθείας από το ίδιο το Κράτος. Η διεθνής  
εµπειρία έχει δείξει ότι οι έλεγχοι είναι αποτελεσµατικότεροι όταν 
ανατίθενται σε ανεξάρτητους, ευέλικτους οργανισµούς. 
 
Αποδοτική λειτουργία δηµοσίων επιχειρήσεων 
Οι επιχειρήσεις εκείνες που θα θεωρηθεί ότι πρέπει να παραµείνουν 

στον έλεγχο του Κράτους δεν µπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως 
µέχρι σήµερα, επιβαρύνοντας δυσανάλογα την ελληνική κοινωνία. Οι 
επιχειρήσεις αυτές πρέπει να υπαχθούν σ' ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο που 
θα στηρίζεται στα ακόλουθα: 
• ∆ιαφάνεια λειτουργίας. 
• Αξιοκρατική διοίκηση, υπεύθυνη απέναντι στην επιχείρηση και όχι 
στην πολιτική εξουσία. 

• Αξιολόγηση της αποδοτικότητας µε βάση την επίτευξη σαφώς 
καθορισµένων στόχων. 

• Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας, που θα προσδιορίζεται 
αντικειµενικά. 

 
Ριζική αναµόρφωση της δηµόσιας διοίκησης 
Η δεύτερη προτεραιότητα σε σχέση µε το Κράτος είναι οι αλλαγές 

εκείνες που θα κάνουν αποδοτικότερη τη λειτουργία του, έτσι ώστε να 
περιορισθούν οι δαπάνες του και να βελτιωθεί η ποιότητα αλλά και η 
ποσότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών. Η µεταρρύθµιση της ∆ηµόσιας 
διοίκησης, που συνεχώς διακηρύσσεται και ουδέποτε πραγµατοποιείται, δεν 
εξαντλείται σε µικρές επιφανειακές αλλαγές, όπως π.χ. η πάταξη της 
γραφειοκρατίας, όπως κοινότοπα επαναλαµβάνεται. 
Για να υπάρξει ουσιαστική µεταρρύθµιση πρέπει να αλλάξει 

ριζικά ο συγκεντρωτικός τρόπος, µε τον οποίο αντιµετωπίζεται 
µέχρι σήµερα η ∆ηµόσια διοίκηση, και να αναδειχθούν οι 
επιµέρους υπηρεσίες, φορείς και οργανισµοί του ∆ηµοσίου σε 
αυτοτελείς διοικητικές και οικονοµικές οντότητες. 

 
Σε κάθε µια από αυτές τις µονάδες καθορίζονται συγκεκριµένοι στόχοι και 

εκχωρείται προσδιοριζόµενο τµήµα του κρατικού προϋπολογισµού, σε 
αντάλλαγµα του οποίου η µονάδα δεσµεύεται να παρέχει συγκεκριµένη 
ποσότητα και ποιότητα αγαθών, µε λογικό κόστος και συνεχώς βελτιούµενη 
παραγωγικότητα. 

 
Η ουσιαστική αυτή µεταρρύθµιση είναι εφικτή, αν υπάρξουν ριζικές 

αλλαγές στην οργάνωση και στο ισχύον δηµόσιο λογιστικό και ελεγκτικό 
σύστηµα, µε το οποίο σήµερα επιδιώκεται απλώς η ευθυγράµµιση των 
δαπανών µε τους διαθέσιµους πόρους και η διασφάλιση της νοµιµότητας 
τους. Αντίθετα, σ' ένα πράγµατι καινοτόµο σύστηµα ∆ηµόσιας διοίκησης και 
∆ηµόσιου λογιστικού, η έµφαση της διαδικασίας ελέγχου των δαπανών 
µετατίθεται από το συνολικό επίπεδο προς τις επιµέρους δραστηριότητες, 
φορείς και τοµείς του ∆ηµοσίου. Και δεν περιορίζεται στην τυπική 
νοµιµότητα των δαπανών, αλλά προχωρεί στη διαρκή και συστηµατική 
αξιολόγηση τους µε κριτήριο τον βαθµό επίτευξης του έργου και 
αποτελέσµατος που επιδιώκεται από κάθε επιµέρους δραστηριότητα. 

 
Απαιτούνται, συνεπώς, ουσιαστικές διαρθρωτικές, οργανωτικές και 

λειτουργικές µεταβολές στη ∆ηµόσια διοίκηση και στις επιµέρους δηµόσιες 
υπηρεσίες, φορείς και οργανισµούς, οι οποίες να προάγουν τη διοικητική και 
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οικονοµική αυτοτέλεια κάθε υπηρεσιακής µονάδας, να προωθούν την έννοια 
του «προϋπολογισµού έργου» αντί του «προϋπολογισµού φορέα» και να 
επιτρέπουν διαρκή αξιολόγηση των παρεχόµενων δηµόσιων αγαθών  και 
υπηρεσιών µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια αποτελεσµατικότητας. 

 
Η εφαρµογή αυτών των κριτηρίων στη λειτουργία της ∆ηµόσιας 

διοίκησης όχι µόνο θα βελτιώσει την αποδοτικότητα τους, αλλά θα 
δηµιουργήσει και συνθήκες που θα περιορίσουν δραστικά τη διαφθορά και 
θα συµβάλουν στην επικράτηση ενός νέου ήθους και µιας νέας 
δηµιουργικής σχέσης συνεργασίας µε τους πολίτες. 

 
Αποδοτικό κοινωνικό κράτος 
Η τρίτη µεγάλη αλλαγή που πρέπει να πραγµατοποιηθεί αφορά τον 

τρόπο που λειτουργεί το Κράτος για να εξασφαλίζει στους πολίτες τις 
ποιοτικά και ποσοτικά αναγκαίες υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 

 
Υποστηρίζεται συχνά ότι ο περιορισµός του Κράτους θίγει κατεξοχήν 

αυτό το κοµµάτι της δραστηριότητας του, το κοινωνικό. Έχει όµως 
αποδειχθεί ότι και στις πιο ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης, που 
διαθέτουν αποτελεσµατικότερους µηχανισµούς ανακατανοµής του 
εισοδήµατος, η αύξηση των δηµοσίων δαπανών από ένα σηµείο και πέρα 
δεν συνεπάγεται µεγαλύτερα κοινωνικά οφέλη. Αντίθετα δηµιουργεί 
προβλήµατα, τα οποία περιορίζουν την αποδοτικότητα του και 
συνακόλουθα τα οφέλη που παρέχονται στους πολίτες. 

 
Ξεκινώντας από µια πρωταρχική κατάφαση, µια Η priori αποδοχή της 

ανάγκης του κοινωνικού κράτους, θεωρούµε ότι η κοινωνία πρέπει να 
εξασφαλίζει για τα µέλη της την ικανοποίηση βασικών αναγκών στην 
εκπαίδευση, την περίθαλψη, την υγεία και τη σύνταξη, αναλαµβάνοντας και 
την ευθύνη του αντίστοιχου τιµήµατος. Αυτό συνεπάγεται ότι ένα µέρος 
των εθνικών πόρων πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την ικανοποίηση των 
βασικών αυτών αναγκών. 

 
Όµως το πρωταρχικό ζήτηµα σε κάθε απόφαση που αφορά τη χρήση 

περιορισµένων πόρων για την ικανοποίηση δεδοµένων ή αυξανόµενων 
αναγκών είναι η αποδοτικότητα της κατανοµής, αν δηλαδή οι περιορισµένοι 
πόροι χρησιµοποιούνται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 
ικανοποίηση των αναγκών. 

 
Με δεδοµένη συνεπώς την επιθυµία της κοινωνίας να 

αντιµετωπίσει τις βασικές ανάγκες που περιλαµβάνονται στην 
έννοια του κοινωνικού κράτους και δεδοµένων των πόρων που 
διατίθενται, η λύση είναι να αναζητηθούν οι µηχανισµοί που 
εγγυώνται ότι οι πόροι αυτοί θα χρησιµοποιηθούν 
αποδοτικότερα. 

 
Μέχρι σήµερα το σύστηµα κοινωνικής προστασίας, που σε γενικές 

γραµµές ισχύει στη χώρα µας, είναι σύστηµα αναδιανεµητικό, στο οποίο οι 
αποφάσεις λαµβάνονται από την πολιτική εξουσία και εφαρµόζονται από τη 
∆ηµόσια διοίκηση. Εξάλλου το σύστηµα αυτό διαµορφώθηκε 
αποσπασµατικά, υπό την πίεση οµάδων  συµφερόντων, µε αποτέλεσµα 
σήµερα να παρουσιάζει έντονες ανισοµέρειες και διαφορές. 

 



ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
                                                                                             ΑΘΗΝΑ 1997 

 14

Ένα τέτοιο σύστηµα φέρει το ιστορικό βάρος της προέλευσης του και 
ταυτόχρονα εµφανίζει τα σοβαρά µειονεκτήµατα που έχει το ίδιο το Κράτος 
και η ∆ηµόσια διοίκηση. Τα µειονεκτήµατα αυτά αποτελούν και τους 
σηµαντικότερους παράγοντες της κρίσης που περνάει το κοινωνικό κράτος. 
Είναι συνεπώς σαφές ότι για να ξεπεραστεί η σηµερινή κρίση πρέπει να 
αλλάξουν οι µορφές δραστηριοποίησης του Κράτους και στον κοινωνικό 
τοµέα. 

 
Το Κράτος στο µέλλον πρέπει να διατηρήσει δύο σηµαντικές λειτουργίες: 

να καθορίζει και να διασφαλίζει τα πρότυπα και κανόνες λειτουργίας και να 
παρέχει σε όλους τους πολίτες τις οικονοµικές δυνατότητες για µια ελάχιστη 
κοινωνική προστασία. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι το ίδιο το Κράτος είναι 
υποχρεωµένο και να παρέχει µονοπωλιακά τις υπηρεσίες αυτές. 

 
Θα πρέπει παράλληλα να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα 

επιτρέπουν και στον Ιδιωτικό τοµέα να δραστηριοποιηθεί σε όλες τις 
περιοχές, παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Μια τέτοια εξέλιξη θα  
συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση και των υπηρεσιών που θα 
εξακολουθήσουν  να παρέχονται από το ∆ηµόσιο. 

 
∆ύο είναι οι γενικές κατευθύνσεις, προς τις οποίες πρέπει να στραφούν οι 

προσπάθειες για τη µεταρρύθµιση του κοινωνικού κράτους: 
 
Πρώτον, να αναζητηθούν οι µέθοδοι που θα επιτρέψουν τη γόνιµη 

συνύπαρξη ιδιωτικού και ∆ηµόσιου τοµέα στον χώρο των κοινωνικών 
υπηρεσιών. 
∆εύτερον, να διερευνηθούν µέθοδοι, τρόποι και τεχνικές που θα δίνουν  

τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αντιµετωπίζουν το κόστος των 
υπηρεσιών που θεωρούνται ότι καλύπτουν το ελάχιστο της κοινωνικής 
προστασίας, ανεξάρτητα από το αν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από 
ιδιωτικό ή δηµόσιο φορέα. 

 
Οι απαντήσεις στα κυρίαρχα αυτά ζητήµατα θα επιτρέψουν τη 

δηµιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους που θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των πολιτών του. 

 
Αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήµατος 
Μια από τις µεγάλες προκλήσεις, στις οποίες θα πρέπει να απαντήσει 

ελληνική κοινωνία στο άµεσο µέλλον, είναι η κρίση στην οποία οδηγείται το 
ασφαλιστικό σύστηµα, επηρεαζόµενο από την παρούσα κακή οικονοµική  
του κατάσταση, η οποία θα επιταθεί δραµατικά από τις δηµογραφικές 
εξελίξεις. 

 
Συγκεκριµένα, η προϊούσα γήρανση του πληθυσµού στα προσεχή 20-30 

χρόνια δηµιουργεί τεράστιες πρόσθετες ανάγκες, που πρέπει να αρχίσουν 
να αντιµετωπίζονται όσο το δυνατόν συντοµότερα µε µακρόπνοη 
προοπτική. Το µέγεθος του προβλήµατος αναδεικνύεται από την ακόλουθη 
εκτίµηση: αν το ποσοστό παροχών σε σχέση µε το µέσο εισόδηµα 
παραµείνει σταθερό στα επίπεδα του 1990, η συνταξιοδοτική δαπάνη ως 
ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξηθεί από 11,7% το 1990 σε 22,6% το 2030. Χωρίς 
δηλαδή καµία βελτίωση στις παροχές η επιβάρυνση θα πρέπει να 
πολλαπλασιασθεί για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τις 
δηµογραφικές εξελίξεις. 
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Προβλήµατα αυτού του µεγέθους δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν  µε 

τη σηµερινή δοµή και λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος. Μέτρα, 
όπως η αύξηση των εισφορών και η µείωση των παροχών, έχουν 
εξαντλήσει πλέον τα όρια και την αποτελεσµατικότητα τους. Εκείνο που 
απαιτείται είναι η γενικότερη αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού 
συστήµατος που θα στηριχθεί σε δυο κατευθύνσεις: 

 
Πρώτον, στην αναµόρφωση των δηµοσίων προγραµµάτων 

συνταξιοδότησης µε στόχους τη διαµόρφωση εναρµονισµένων και 
κοινωνικά αποδεκτών όρων, παροχών, προϋποθέσεων, χρηµατοδότησης, 
διαχείρισης αποθεµατικών και οργάνωσης. 

 
Οι επεµβάσεις αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε συγκριτική µείωση του 

κόστους και αύξηση των εσόδων χωρίς γενικευµένη προσφυγή σε αύξηση 
των εισφορών. 
∆εύτερον, στη δηµιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν και θα 

ενθαρρύνουν την ευρύτερη χρήση προαιρετικής πρόσθετης ασφάλισης µε 
προγράµµατα συνταξιοδότησης κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα. 

 
Μεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος 
Η τέταρτη µεγάλη περιοχή, στην οποία πρέπει να στραφούν οι 

προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό του Κράτους, είναι το φορολογικό 
σύστηµα. 

 
Το σύστηµα αυτό, όπως διαµορφώθηκε σε όλη τη µεταπολεµική περίοδο 
αλλάζοντας διαρκώς και σωρεύοντας χαριστικές ρυθµίσεις και ευκαιριακές 
παρεµβάσεις, δεν µπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο άσκησης οικονοµικής 
πολιτικής και περιορίζεται στον άγονο ρόλο ενός αναποτελεσµατικού 
µηχανισµού συλλογής εσόδων για να καλυφθούν οι αυξανόµενες δαπάνες 
που προκαλεί η διόγκωση του Κράτους. 

 
Για να διαδραµατίσει συνεπώς το φορολογικό σύστηµα θετικό ρόλο µέσα 

στις νέες συνθήκες, πρέπει να απαλλαγεί από τα βάρη του παρελθόντος και 
να οργανωθεί πάνω σε νέες βάσεις. Οι κατευθύνσεις της µεταρρύθµισης 
που απαιτείται είναι: 

 
1. Σταθεροί κανόνες λειτουργίας που δεν θα αλλάζουν για να 
εξυπηρετήσουν πρόσκαιρες δηµοσιονοµικές ανάγκες ή πολιτικές 
σκοπιµότητες. Μέχρι σήµερα η αλλαγή των κανόνων, οι έκτακτες 
εισφορές και οι ευκαιριακές παρεµβάσεις υπήρξαν στοιχεία του 
φορολογικού συστήµατος που ανέτρεπαν τον επιχειρηµατικό 
προγραµµατισµό και συνέτειναν στη δηµιουργία κλίµατος αβεβαιότητας. 
 
Η πρακτική αυτή πρέπει να αλλάξει ριζικά µε τη θέσπιση σταθερών, 

απλών και κατανοητών κανόνων χωρίς εξαιρέσεις που θα είναι εκ των 
προτέρων γνωστοί στους φορολογούµενους και θα ισχύουν για ένα 
σχετικώς µακρό χρονικό διάστηµα. 

 
2. Αύξηση των φορολογικών εσόδων, που µπορεί να επιτευχθεί µε 
επικέντρωση των προσπαθειών στα ακόλουθα: 

 
• ∆ιεύρυνση της φορολογικής βάσης µε τη φορολόγηση όλων των 
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κατηγοριών του πληθυσµού και όλων των εισοδηµάτων από 
οποιαδήποτε πηγή. 
∆εν πρέπει βέβαια να υποτιµώνται οι δυσχέρειες του εγχειρήµατος, 
καθώς ένα µεγάλο µέρος οικονοµικών δραστηριοτήτων που δεν 
φορολογούνται κινείται στον χώρο της µη καταγραφόµενης 
παραοικονοµίας. 
Η προσπάθεια εκεί θα πρέπει να στραφεί στην εφαρµογή πολιτικών που 
θα επιτυγχάνουν την προσέλκυση της παραοικονοµίας στην επίσηµη 
οικονοµία. Όµως και στην επίσηµη οικονοµία υπάρχει ακόµη, παρά την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, ένα πλήθος 
δραστηριοτήτων και εισοδηµάτων που δεν φορολογούνται. 
Οι απαλλαγές αυτές, που θεσπίσθηκαν σταδιακά υπό την πίεση 
συντεχνιακών συµφερόντων και δεν συνδέονται µε αναπτυξιακές 
επιλογές, πρέπει να καταργηθούν. 
 

• Πάταξη της υφιστάµενης εκτεταµένης φοροδιαφυγής, η οποία όχι µόνο  
στερεί έσοδα από το ∆ηµόσιο, αλλά και δηµιουργεί άνισους όρους 
ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις που δεν φοροδιαφεύγουν. 
Και στον τοµέα αυτό υπάρχει µεν προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, αλλά 
όχι ο ριζοσπαστικός εκσυγχρονισµός του φοροσυλλεκτικού µηχανισµού, 
ο οποίος είναι δυνατός µε την καθολική εφαρµογή της ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας και της πληροφορικής. 

• Περιορισµός του κόστους λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας 
των φορολογικών υπηρεσιών. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται 
σήµερα συνδέονται ασφαλώς µε τις µεγάλες καθυστερήσεις στην 
εισαγωγή σύγχρονων µέσων µηχανοργάνωσης. Όµως η κύρια αιτία τους 
πρέπει να αναζητηθεί στις διαρθρωτικές αδυναµίες της ∆ηµόσιας 
διοίκησης, οι οποίες έχουν ήδη επισηµανθεί. 
Ο εκσυγχρονισµός συνεπώς των φορολογικών υπηρεσιών πρέπει να 
ενταχθεί στη γενικότερη προσπάθεια υπέρβασης των αδυναµιών αυτών 
και εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας διοίκησης. Η µηχανοργάνωση 
αποτελεί ασφαλώς ένα µεγάλο βήµα προς τη 
σωστή κατεύθυνση. ∆εν είναι όµως πανάκεια και δεν θα λειτουργήσει 
θετικά, αν δεν συµβαδίσει µε ουσιαστικές µεταβολές στη συγκρότηση 
και λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια της 
ευρύτερης διοικητικής µεταρρύθµισης. 
 
 
3. Παράλληλα µε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, 

περιορισµός της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη 
φορολογουµένων µε µείωση των φορολογικών συντελεστών, οι 
οποίοι είναι ήδη υψηλοί σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 
Η µείωση των συντελεστών επιβάλλεται για να ενισχυθούν τα κίνητρα 

για εργασία, αποταµίευση και επενδύσεις, θα καθίσταται όµως συνεχώς και 
πιο αναγκαία για έναν πρόσθετο λόγο: τον διεθνή φορολογικό ανταγωνισµό 
που οξύνεται, καθώς η τάση των συντελεστών στις υπόλοιπες χώρες της 
Ένωσης είναι ήδη πτωτική, γεγονός που καθιστά ακόµα πιο δυσχερή τη 
θέση της Ελλάδας και αποτρέπει τις ξένες επενδύσεις. 
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Η ανταγωνιστική ανάπτυξη, προϋπόθεση για την αντιµετώπιση της 
ανεργίας 
Η ανεργία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της 

ελληνικής οικονοµίας, γιατί είναι η χειρότερη µορφή κοινωνικής αδικίας και 
γιατί αποτελεί σπατάλη του πολυτιµότερου πόρου που διαθέτουµε, του 
ανθρώπινου δυναµικού. 

 
Η ανεργία στην Ελλάδα σήµερα βρίσκεται στα ίδια περίπου επίπεδα µε 

εκείνα του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει ωστόσο να 
ληφθούν υπόψη ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την 
Ελλάδα από τις άλλες χώρες της Ένωσης στο θέµα της απασχόλησης και 
επηρεάζουν τις προοπτικές για την εξέλιξη της ανεργίας. 

 
Ιδιοµορφίες της απασχόλησης 

• Ο αγροτικός πληθυσµός στην Ελλάδα προσεγγίζει το 25% του 
συνολικού ενεργού πληθυσµού, είναι δηλαδή τρεις φορές υψηλότερος από 
τον κοινοτικό µέσο όρο. 

• Οι απασχολούµενοι µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας αντιπροσωπεύουν 
µόνο το 1/3 του ενεργού πληθυσµού, οι περισσότεροι δε από αυτούς 
απασχολούνται στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα. 

• Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αυτοαπασχολουµένων, περίπου ίσος µε 
αυτόν των µισθωτών. Το ποστοστό των αυτοαπασχολουµένων στον ενεργό 
πληθυσµό είναι επίσης το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Παρατηρείται εκτεταµένη προσφυγή στη διπλή απασχόληση, συνήθως 
στη µεγάλη παραοικονοµία, που δεν καταγράφεται. 

 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν σηµαντικές επιδράσεις στις 

προοπτικές της απασχόλησης και της ανεργίας. Εκτιµάται ότι: 
Ο αγροτικός πληθυσµός θα συνεχίσει να συρρικνώνεται στο µέλλον 

καθώς είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε αύξηση της παραγωγής στον τοµέα θα 
επιτευχθεί µε αύξηση της παραγωγικότητας και µείωση της απασχόλησης, 
όπως συµβαίνει ήδη τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα περιορίσει το ποσοστό 
των αυτοαπασχολουµένων και θα δηµιουργήσει αυξηµένες ανάγκες για νέες 
θέσεις εργασίας στον δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της οικονοµίας. 

 
Εξάλλου, ο ∆ηµόσιος τοµέας, που χρησιµοποιήθηκε για µια µακρά 

περίοδο ως υποδοχέας ενός µεγάλου αριθµού ανέργων δεν µπορεί πλέον να 
λειτουργήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ούτε και η παραοικονοµία 
µπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο, καθώς οι δυνατότητες της να αναπτυχθεί 
περιορίζονται. Αντίθετα, είναι πιθανότερο να µειωθεί ο αριθµός των 
απασχολουµένων τόσο στον ∆ηµόσιο τοµέα όσο και στην παραοικονοµία, 
διευρύνοντας ακόµη περισσότερο τις ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας 
στους παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας. 
 
Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα - Απασχόληση:  
ενιαίο τρίπτυχο 
Με βάση τα δεδοµένα αυτά µόνη διέξοδος για τη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας είναι η ανάπτυξη του δευτερογενούς και 
τριτογενούς τοµέα. Παραµένει ωστόσο ανοικτό το ζήτηµα της 
ανταπόκρισης της απασχόλησης στην άνοδο της παραγωγής, κατά πόσο 
δηλαδή η ποσοτική διεύρυνση της παραγωγής θα οδηγήσει στη δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 
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Έως πρόσφατα, τόσο ο δευτερογενής όσο και ο τριτογενής τοµέας της 
οικονοµίας επετύγχαναν τη µεγέθυνση τους µε αύξηση της 
παραγωγικότητας αλλά και διεύρυνση της απασχόλησης. 
Η ένταση όµως της ανταπόκρισης βαίνει συνεχώς µειούµενη και 

εκτιµάται ότι η τάση αυτή θα επιταθεί ακόµη περισσότερο στο µέλλον. Για 
να αντισταθµισθεί το φαινόµενο είναι απαραίτητο: Πρώτον, να προωθηθεί η 
ταχεία ανάπτυξη και των δύο τοµέων. ∆ευτερον, η αγορά εργασίας να 
λειτουργεί έτσι ώστε να ενθαρρύνει τις νέες ευέλικτες µορφές 
απασχόλησης, που θα καταστούν αναγκαίες. 

 
Όµως στο περιβάλλον που διαµορφώνεται στη διεθνή οικονοµία η 

ανάπτυξη µπορεί να υπάρξει µόνο αν είναι ανταγωνιστική. 
Για να µετατραπεί η ανάπτυξη σε νέες θέσεις εργασίας πρέπει να 

ενισχυθούν οι δυνατότητες διεύρυνσης της απασχόλησης χωρίς 
δυσµενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, αλλά αντίθετα µε 
βελτίωση της. 

 
Παράλληλα, θα πρέπει να αποφευχθούν πολιτικές που βραχυχρονίως µεν 

εµφανίζουν θετικά αποτελέσµατα στην ανεργία, αλλά πλήττουν την 
ανταγωνιστικότητα. Σύντοµα, οι πολιτικές αυτές θα οδηγήσουν σε ακόµη 
µεγαλύτερη ανεργία καθώς οι απώλειες ανταγωνιστικότητας σηµαίνουν 
εισαγωγή της ανεργίας των ανταγωνιστών. 

 
Και, τέλος, είναι ανάγκη να ενθαρρυνθεί αποφασιστικά ο εξαγωγικός 

προσανατολισµός των ελληνικών επιχειρήσεων, γεγονός που όχι µόνο θα 
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, αλλά θα συµβάλει και στη στήριξη του 
εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας. 
 
Προστασία και επανένταξη των ανέργων 
Η ανταγωνιστική ανάπτυξη αποτελεί τη µόνη µακροχρόνια και βιώσιµη 

λύση του προβλήµατος της ανεργίας. Μεσοπρόθεσµα ωστόσο η κοινωνία 
δεν µπορεί να αδιαφορήσει για το µεγάλο πρόβληµα των ανέργων. 
Ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας είναι ασφαλώς απαραίτητο για να 

στηρίξει αυτούς που δεν µπορούν να επανενταχθούν στην παραγωγή. 
Εκείνο όµως που είναι πιο σηµαντικό είναι η στροφή και συνεπής 
εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων για την αντιµετώπιση της 
ανεργίας, η εισαγωγή δηλαδή µέτρων που στοχεύουν στη σύντοµη 
και αποδοτική επανένταξη των ανέργων στην παραγωγική 
διαδικασία. 

 
Ουσιαστική προϋπόθεση για την αύξηση της απασχόλησης είναι η 

µείωση της γεωγραφικής, ποιοτικής ή ποσοτικής αναντιστοιχίας ανάµεσα 
στη ζήτηση και την προσφορά εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή κεντρικό 
ρόλο έχουν η προσαρµογή του συστήµατος επαγγελµατικής κατάρτισης 
στις ανάγκες της παραγωγής, η ενίσχυση της κινητικότητας των 
εργαζοµένων, η βελτίωση των διαδικασιών πληροφόρησης εργαζοµένων και 
επιχειρήσεων και η άρση των δυσκαµψιών στην αγορά εργασίας, που 
αποθαρρύνουν σήµερα τις υφιστάµενες επιχειρήσεις να αυξάνουν το 
προσωπικό τους σε περιόδους που αυτό είναι αναγκαίο και παραγωγικό. 
Μέσα από τέτοιες παρεµβάσεις µπορεί να προκύψει ουσιαστική αύξηση της 
απασχόλησης. 
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Ανάµεσα στις δυσκαµψίες που λειτουργούν στην αγορά εργασίας, 
σηµαντικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραµατίζει το ισχύον σύστηµα των 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και η µέσω αυτών θέσπιση υψηλών 
κατωτάτων ορίων αποδοχών των ανειδίκευτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
κλαδικό επίπεδο. 

 
Τα κατώτατα όρια αυτά, τα οποία βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τα 

επίπεδα αµοιβών µεγάλου αριθµού εργαζοµένων, ασκούν άµεση και 
αναλογική επίδραση σε όλη την πυραµίδα µισθών και ηµεροµισθίων, 
δεδοµένου ότι ισχύουν υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από παραγωγικότητα ή 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αποτελέσµατα, γεωγραφική περιοχή 
ή συνθήκες ανεργίας, οι οποίες επικρατούν στον χώρο ή στον κλάδο. Το 
σύστηµα αυτό έχει ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις στην ανεργία των νέων 
και των ανειδίκευτων και δηµιουργεί δυσκαµψίες στη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των επιχειρήσεων που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την αύξηση της απασχόλησης. 
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Ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη 
 
Ο εκσυγχρονισµός και η επέκταση της µεταποίησης, προϋπόθεση 
της ανταγωνιστικής ανάπτυξης 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις συνθήκες που επικρατούν και αναµένεται 

να επικρατήσουν στο µέλλον, η ελληνική οικονοµία θα αναπτυχθεί µόνο αν 
επιτύχει να βελτιώνει συνεχώς την ανταγωνιστικότητα της. 
Προτεραιότητα, συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί στη διεύρυνση της 
παραγωγής διεθνώς εµπορευσίµων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Τέτοια προϊόντα παράγονται από όλους τους τοµείς της ελληνικής 

οικονοµίας, ο κύριος όγκος τους όµως προέρχεται από τη µεταποίηση, η 
οποία παράγει πάνω από το 50% των ελληνικών εξαγωγών. Είναι δε εξίσου 
σηµαντικό ότι το µερίδιο της βιοµηχανίας στις εξαγωγές αυξάνει, παρά το 
γεγονός ότι υποχωρεί η συµµετοχή της στο Εθνικό Προϊόν. 
Για να επιτύχουµε στο µέλλον ανάπτυξη στηριγµένη στην 

παρουσία ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ένας ανταγωνιστικός και εύρωστος 
βιοµηχανικός τοµέας. 

Αποβιοµηχάνιση ή αναδιάρθρωση; 
Σήµερα, µετά από µακρά κρίση, της οποίας οι επιπτώσεις είναι ακόµα 

ορατές, η ελληνική βιοµηχανία βρίσκεται σε δύσκολο σηµείο και µπορεί αντί 
να αναπτυχθεί να διολισθήσει σε ακόµα εντονότερη φθίνουσα πορεία. 
Από την άλλη πλευρά, όµως, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, ένα µεγάλο µέρος της βρίσκεται σε µια δηµιουργική 
διαδικασία εκσυγχρονισµού και επέκτασης στις αγορές του εξωτερικού. Η 
διαδικασία αυτή πρέπει να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί, µε στόχο την 
αναδιάρθρωση του τοµέα στο σύνολο του και την ποσοτική του διεύρυνση. 

Η συρρίκνωση της ελληνικής βιοµηχανίας θεωρείται από πολλούς ότι 
εντάσσεται σε µια διεθνή τάση υποχώρησης του καθαρά µεταποιητικού 
τοµέα προς όφελος των υπηρεσιών. Η τάση αυτή που παρατηρείται κυρίως 
στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικές χώρες, συνοδεύεται όµως από µια 
παράλληλη εξέλιξη εξίσου σηµαντική: την εξελικτική αλλαγή τόσο της 
βιοµηχανίας όσο και των υπηρεσιών. 

 
Η βιοµηχανική βάση που υπήρχε ήδη στις χώρες αυτές προσαρµόζεται 

στις νέες συνθήκες, καθώς ένα συνεχώς αυξανόµενο µέρος των 
δραστηριοτήτων της συναρτάται πλέον µε τις υπηρεσίες. Παραδοσιακή 
µεταποίηση και υπηρεσίες συµπλέκονται σε ένα αλληλοσυµπληρούµενο 
σύνολο. Εξ αιτίας αυτής ακριβώς της στενής σχέσης αλλάζει και η φύση των 
υπηρεσιών και γίνεται δυνατή η ταχύτερη ανάπτυξη τους. 

 
Η κατάσταση, όµως, στην Ελλάδα εµφανίζεται σαφώς διαφορετική. Κατ' 

αρχήν η βιοµηχανική βάση δεν υπήρξε ποτέ τόσο ισχυρή για να 
τροφοδοτήσει αυτόνοµη ανάπτυξη των υπηρεσιών. Έτσι οι ρυθµοί ανόδου 
του ΑΕΠ  εξακολουθούν να επηρεάζονται καθοριστικά από την πορεία της 
µεταποίησης και όχι από τις εξελίξεις στις υπηρεσίες. 

 
Η διασύνδεση µεταποίησης - υπηρεσιών παραµένει χαλαρή, µε 

αποτέλεσµα οι δεύτερες να µη µπορούν να επωφεληθούν από τις 
αναδιαρθρώσεις που πραγµατοποιούνται στην πρώτη. Γι' αυτό στην Ελλάδα 
σήµερα η ανάπτυξη και των υπηρεσιών προϋποθέτει τον εκσυγχρονισµό και 
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τη διεύρυνση της βιοµηχανικής βάσης. 
 

Πολιτική για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας 
Η πολιτική για την προώθηση της βιοµηχανικής ανάπτυξης δεν πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ως σύνολο επιλεκτικών µέτρων και ενισχύσεων, όπως 
συνέβη στο παρελθόν. 

 
Η βιοµηχανική πολιτική θα έχει νόηµα και αποτελεσµατικότητα 

µόνο αν αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος µιας γενικότερης 
οικονοµικής πολιτικής, µε στόχο τη δηµιουργία συνθηκών που 
ευνοούν την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών σε όλους τους 
τοµείς της οικονοµίας και όλους τους κλάδους της βιοµηχανίας, µε 
µέτρα διαρθρωµένα σε επίπεδο οριζοντίων δράσεων. 

 
Μια τέτοια πολιτική µεταξύ άλλων επιδιώκει: 
• Τη δηµιουργία συνθηκών που ευνοούν τη στροφή πόρων στις 
παραγωγικές επενδύσεις, µε την αποκατάσταση ίσων όρων 
ανταγωνισµού για όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες. Στην κατεύθυνση 
αυτή θα συµβάλουν αποφασιστικά η προσέλκυση της παραοικονοµίας στην 
επίσηµη οικονοµία, η µείωση των επιτοκίων και η ανάπτυξη της 
κεφαλαιαγοράς. 

 
• Την άρση των εµποδίων που έχουν δηµιουργήσει η διόγκωση του 
∆ηµόσιου τοµέα και ο πολλαπλασιασµός των παρεµβατικών του 
λειτουργιών. 
• Τη δραστική βελτίωση της υποδοµής, η ανεπάρκεια της οποίας 
αποτελεί σήµερα βασικό ανασχετικό παράγοντα για την πραγµατοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων. 
• Την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού µε την εκπαίδευση, 
επανεκπαίδευση και κατάρτιση. 
• Τη δηµιουργία και ενίσχυση αναπτυξιακών πόλων µε στρατηγικές 
επιλογές για την υποδοµή που θα ευνοούν τις βιοµηχανικές συγκεντρώσεις. 
Άνοδος της παραγωγικότητας σε όλους τονς τοµείς 

 
Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που είναι διεθνώς εµπορεύσιµα 

είναι ο σηµαντικότερος παράγων οικονοµικής ανόδου. ∆εν είναι όµως ο 
µόνος, καθώς ένα µεγάλο ποσοστό της εθνικής παραγωγής αποτελείται από 
προϊόντα, και κυρίως υπηρεσίες, που δεν είναι διεθνώς εµπορεύσιµα, όπως 
π.χ. το λιανικό εµπόριο, οι υπηρεσίες αναψυχής, οι υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας, η εκπαίδευση, η υγεία. 
Η βελτίωση της παραγωγικότητας αυτών των προϊόντων και των 

υπηρεσιών είναι τόσο σηµαντική για την ανάπτυξη όσο η πρόοδος 
της ανταγωνιστικότητας των διεθνώς εµπορεύσιµων. 

 
Αυτή η βασικά εσωτερική διαδικασία έχει βεβαίως έµµεσες επιδράσεις και 

στο εξωτερικό εµπόριο, καθώς η βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων 
υπηρεσιών µπορεί να ωφελήσει την εξαγωγική δραστηριότητα. 

 
Για να αυξηθούν συνεπώς οι δυνατότητες της Ελλάδας για ταχύτερη 

άνοδο του εθνικού εισοδήµατος απαιτείται όχι µόνο συνεχής βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας στην αγροτική οικονοµία, στη βιοµηχανία και στις 
διεθνώς εµπορεύσιµες υπηρεσίες, όπου ο ανταγωνισµός λειτουργεί ως 
ισχυρό ερέθισµα, αλλά και βελτίωση της παραγωγικότητας στους τοµείς 
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που δεν υπόκεινται ή υπόκεινται εµµέσως στον διεθνή ανταγωνισµό. 
Ειδικότερα θα πρέπει να αναφερθούν δύο µεγάλες οµάδες δραστηριοτήτων: 
Οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και οι υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και 
∆ηµόσιας διοίκησης, δραστηριότητες που είναι δηµόσιες ή έχουµε συνηθίσει 
να τις θεωρούµε δηµόσιες. 

 
Η απελευθέρωση της αγοράς σε αυτές τις δυο µεγάλες οµάδες και οι 

αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες µέχρι σήµερα  παράγονται από 
τον ∆ηµόσιο τοµέα, µπορεί να οδηγήσουν σε µεγάλες βελτιώσεις της 
παραγωγικότητας και σε επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης. 
Προϋπόθεση όµως γι' αυτό είναι ο εκσυγχρονισµός του Κράτους και η 

πραγµατοποίηση των διαρθρωτικών µεταβολών που καταγράφονται στο 
σχετικό Κεφάλαιο του παρόντος. 

 
Τα παραπάνω διαγράφουν το γενικό πλαίσιο µιας πολιτικής που έχει 

στόχο την επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης. 
Μια τέτοια πολιτική πρέπει να επιδιώξει µε όλα τα µέσα τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και παράλληλα τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας στους τοµείς της οικονοµίας που παράγουν 
προϊόντα και υπηρεσίες µη εµπορεύσιµα διεθνώς. 

 
Η αναπτυξιακή πολιτική προϋποθέτει συνεπώς σηµαντικές διαρθρωτικές 

αλλαγές στην οικονοµία που θα ευνοήσουν: 
 

• Τη διοχέτευση υλικών και ανθρώπινων πόρων σε παραγωγικές 
δραστηριότητες. 

• Την εντονότερη δραστηριοποίηση του παραγωγικού Ιδιωτικού 
τοµέα. 

•   Το άνοιγµα των κλειστών τοµέων στον ανταγωνισµό. 
 
Μια πολιτική ισόρροπης ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής είναι 

εξάλλου βέβαιο ότι θα επιτρέψει την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης 
και, µέσω αυτής, τον αποτελεσµατικό µακροοικονοµικό έλεγχο του 
πληθωρισµού πέρα από τις µικροεπεµβάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα που 
συνιστούν σήµερα το κύριο οπλοστάσιο της αντιπληθωριστικής πολιτικής. 

 
Ισόρροπη αυτυπροωθούµενη ανάπτυξη µε σεβασµό στο 
περιβάλλον 
Η άλλη, εξίσου σηµαντική, διάσταση της ανάπτυξης είναι η σχέση της µε 
την ποιότητα ζωής και ιδιαίτερα µε το περιβάλλον. 
 
∆εν υπάρχουν στο µέλλον περιθώρια για ανάπτυξη που δεν θα 

συµβαδίζει µε βελτίωση της ποιότητας ζωής που εξασφαλίζει το 
περιβάλλον. 

 
Αυτή είναι η µη διαπραγµατεύσιµη απαίτηση της κοινωνίας. Άλλωστε, η 

ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της αναθεώρησης της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ, εξετάζει ήδη το ενδεχόµενο να υιοθετήσει µια κοινή πολιτική για 
το περιβάλλον, θα πρέπει συνεπώς να διαµορφωθεί και στη χώρα µας µια 
ανάλογη συνολική πολιτική, µια στρατηγική για το περιβάλλον, που θα 
ακολουθεί τις γενικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονοµίας. 
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Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η ορθολογική διαχείριση του 
φυσικού κεφαλαίου της χώρας, το οποίο ως τώρα χρησιµοποιήθηκε άκριτα, 
όπως και οι οικονοµικοί πόροι και η αναζήτηση τρόπων αρµονικής 
συµβίωσης της οικονοµικής ανάπτυξης µε την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται: 

• Να καθορισθούν µε σαφήνεια οι ευθύνες κάθε φορέα της οικονοµικής 
ζωής: των πολιτών των επιχειρήσεων, του Κράτους. 

• Να εφαρµόζονται απαρέγκλιτα οι κανόνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος από όλους, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ηµόσιου τοµέα, 
η συµπεριφορά του οποίου πρέπει να αποτελεί πρότυπο προς 
µίµηση και όχι προς αποφυγή. 

• Να διαµορφωθούν σαφή κριτήρια για την παρακολούθηση των επιδόσεων 
µας και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής που 
εφαρµόζεται. 

• Να παρακολουθούνται στενά οι διεθνείς εξελίξεις και να ενθαρρύνεται η 
χρήση της άριστης διαθέσιµης τεχνολογίας. 

• Να ενθαρρύνονται οι εθελοντικές πρωτοβουλίες επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
σε τοµείς και κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, που δεν εκτίθενται 
άµεσα στον διεθνή ανταγωνισµό. 

• Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε τα µέτρα, που θα υλοποιούν την 
πολιτική για το περιβάλλον, να αποτελούν παράλληλα αφορµή και 
κίνητρο για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και όχι 
εµπόδια στην ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική άνοδο. Αν αυτό δεν 
είναι δυνατόν, να εξετάζονται προσεκτικά και να αξιολογούνται 
αναλυτικά οι επιπτώσεις της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος 
στην ανταγωνιστικότητα, ιδίως σε σχέση µε περιοχές ή χώρες που δεν 
έχουν ανάλογη επιβάρυνση κόστους. 
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Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα παρακολουθεί τις αλλαγές 
Στα χρόνια που έρχονται θα επιταχυνθούν δραµατικά οι τάσεις στη 

διεθνή οικονοµία που είναι ήδη παρούσες. Σαρωτικές αλλαγές στην 
τεχνολογία, στην πολιτική και στις κοινωνικές σχέσεις µεταµορφώνουν ήδη 
τον τρόπο ζωής και εργασίας. 
 
Η διεθνοποίηση της οικονοµίας, η δηµιουργία νέων οικονοµικών και 

πολιτικών συγκροτηµάτων, η οριστική ενσωµάτωση των πρώην 
σοσιαλιστικών χωρών στην παγκόσµια αγορά, η ανάδυση των νέων 
βιοµηχανικών χωρών της Ασίας στο προσκήνιο αλλάζουν ριζικά τις 
προτεραιότητες και επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές σε όλες τις χώρες. 
 
Η παιδεία και οι διεθνείς εξελίξεις 
Οι αλλαγές αυτές δεν µπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη την παιδεία, η 

οποία διαµορφώνεται και λειτουργεί µέσα από µια διαδικασία συνεχών 
προσαρµογών και έντονης αλληλεξάρτησης µε την οικονοµία: αλλαγές στη 
λειτουργία της οικονοµίας θέτουν σε κίνηση δυνάµεις που µεταβάλλουν 
ριζικά τον χαρακτήρα της παιδείας. 
 
Η διαδικασία αυτή, που τον προηγούµενο αιώνα παρήγαγε 

συγκεκριµένους τύπους εκπαίδευσης σε κάθε χώρα της Ευρώπης, σήµερα 
λειτουργεί πλέον σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς οι αλλαγές είναι τόσο 
ταχείες και οι αλληλεξαρτήσεις των οικονοµιών τόσο ισχυρές, που δεν 
αφήνουν περιθώρια για να λειτουργήσουν οι βραδείες διαδικασίες 
προσαρµογής µέσα σε αυστηρά εθνικά πλαίσια. 
 
Ένα ευέλικτο ανοικτό ανταγωνιστικό σύστηµα 
Στην Ελλάδα η σχέση της παιδείας µε την οικονοµία ήταν ανέκαθεν 

ιδιαίτερα χαλαρή. Τα τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό σύστηµα ασφαλώς 
αλλάζει και προσπαθεί να προσεγγίσει τις µεταβολές στην οικονοµία. 
Η αναντιστοιχία, όµως, ανάµεσα στο είδος των γνώσεων που παράγει και  

τις ανάγκες της παραγωγής µεγαλώνει, καθώς οι δεύτερες µεταβάλλονται 
πολύ ταχύτερα από ό,τι µπορεί να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό 
σύστηµα. 
 
Στόχος οποιασδήποτε «εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης» στο 

µέλλον δεν είναι µόνο να δοθεί ένα νέο περιεχόµενο στην παιδεία, 
αλλά κυρίως να ενισχυθεί η ικανότητα του εκπαιδευτικού 
συστήµατος να προσαρµόζεται, συµβαδίζοντας µε τις ανάγκες της 
οικονοµίας και της κοινωνίας. 

 
Αυτό είναι ίσως και το δυσκολότερο, γιατί η ιστορία, η δοµή και ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσα στην ελληνική κοινωνία το καθιστούν 
ιδιαίτερα άκαµπτο και δηµιουργούν ισχυρές αντιστάσεις στην αλλαγή. Η 
ακαµψία αυτή οφείλεται κατ' αρχάς σε ιστορικούς λόγους, στη δηµιουργία 
δηλαδή ενός εκπαιδευτικού συστήµατος προσανατολισµένου στην ανάγκη 
να διαµορφωθεί ισχυρή εθνική και πολιτιστική συνείδηση του νέου 
κράτους. 

 
Σηµαντικό ρόλο όµως έπαιξε και το θεσµικό περιβάλλον που 

επέβαλε τη στενή λειτουργική και οικονοµική εξάρτηση του 
συστήµατος από το Κράτος. Το Κράτος όχι µόνο ανέλαβε 
µονοπωλιακά την εκπαίδευση αλλά και θεωρήθηκε υπεύθυνο για να 
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αποκαταστήσει επαγγελµατικά αυτούς που ικανοποιούσαν τα τυπικά 
κριτήρια της εκπαίδευσης που το ίδιο παρείχε. 
Εµπεδώθηκε έτσι µια νοοτροπία που καθιστά την απόκτηση τίτλων 

κύριο στόχο της εκπαίδευσης και δηµιουργήθηκε ένα πλέγµα 
ελέγχων, κατοχυρώσεων και κεκτηµένων στην αγορά εργασίας µε 
µόνο κριτήριο τους τίτλους σπουδών. Το σύστηµα αυτό κατέπνιξε 
κάθε έννοια ανταγωνισµού τόσο ανάµεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
όσο και µεταξύ των αποφοίτων του, µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη 
πτώση της ποιότητας. 

 
Ενθάρρυνση του ανταγωνισµού και της άµιλλας 
Για να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να 

γονιµοποιηθεί µε ισχυρά στοιχεία ανταγωνισµού που θα 
τροφοδοτήσουν την άµιλλα, θα ενθαρρύνουν την 
πολυµορφία της παρεχόµενης παιδείας και θα διευρύ- 
νουν τα περιθώρια επιλογής. 

 
Όπως και στην περίπτωση των άλλων δηµοσίων οργανισµών, έτσι 

και τα δηµόσια εκπαιδευτικά ιδρύµατα θα λειτουργήσουν 
αποδοτικότερα, αν εξασφαλισθεί η αυτονοµία τους µέσα σε ένα 
ευρύτερο κανονιστικό, αλλά ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας. 
 
Εισαγωγή της πληροφορικής σε όλες τις βαβµίδες 
Παράλληλα, το εκπαιδευτικό σύστηµα, στο σύνολο του, 

πρέπει να συνδεθεί στενά µε τις νέες δυνατότητες που 
παρέχει η τεχνολογία της πληροφορικής. Αυτό σηµαίνει µια 
µεγάλη προσπάθεια σε τρία µέτωπα: "στην εισαγωγή της 
απαραίτητης τεχνολογίας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, στην 
εκπαίδευση των διδασκόντων και στην εκπαίδευση των 
διδασκοµένων. 

 
Νέοι πόροι για τη χρηµατοδότηση των αλλαγών στην παιδεία 
Οι αλλαγές που απαιτούνται στην παιδεία χρειάζονται, εκτός των 

άλλων, ασφαλώς αυξηµένους πόρους. Από την άλλη πλευρά όµως το 
Κράτος που έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το οικονοµικό βάρος της 
εκπαίδευσης, δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τους πόρους 
αυτούς. Και δεν φαίνεται ότι στο άµεσο µέλλον θα µπορέσει να 
βελτιώσει την κατάσταση, µε δεδοµένα τα µεγάλα δηµοσιονοµικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Όµως οι αλλαγές στην παιδεία δεν 
µπορούν να περιµένουν. Πρέπει να πραγµατοποιηθούν. 

 
Γι' αυτό είναι ανάγκη να αναζητηθούν νέες πηγές χρηµατοδότησης 

τους πέραν του ∆ηµοσίου. 
 
Πρώτη  από τις πιθανές πηγές είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις 

στην εκπαίδευση, οι οποίες προϋποθέτουν αναθεώρηση του θεσµικού 
πλαισίου. 
∆εύτερη  σηµαντική δυνατότητα είναι η βελτίωση της 

αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος που µπορεί να 
επιτευχθεί, αν το υφιστάµενο διοικητικά και οικονοµικά εξηρτηµένο 
από το Κράτος σύστηµα εκτεθεί στις δυνάµεις του ανταγωνισµού. 

 
Αν συµβεί αυτό, θα είναι δυνατόν να προσελκυσθεί ένα πολύ 
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µεγάλο µέρος των ανθρώπινων και υλικών πόρων που δαπανώνται 
από τους ιδιώτες για την εκπαίδευση, πόρων που συµβάλλουν στη 
διαιώνιση ενός αντιπαραγωγικού συστήµατος και όχι στον 
εκσυγχρονισµό του. 


