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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΟΒΕ, ΤΑΚΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟY

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμη κυρία Πρέσβη, Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα του ΙΟΒΕ που πραγματοποιείται με τη συνεργασία
της Παγκόσμιας Τράπεζας, για την Εκπαίδευση.
Όπως γνωρίζετε, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι κοινωφελές
Ίδρυμα, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που σκοπό έχει την προώθηση της επιστημονικής
έρευνας για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, την παροχή αντικειμενικής
πληροφόρησης και τη διατύπωση προτάσεων, οι οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση
πολιτικής. Από την ίδρυσή του, εδώ και 45 χρόνια, το ΙΟΒΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια να
παράγει σημαντικό έργο, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Το ΙΟΒΕ ασχολείται διαχρονικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, τα τελευταία δύο
περίπου χρόνια, έχουν εκπονηθεί πέντε σχετικές μελέτες. Οι ευρύτερες συνθήκες στην
οικονομία επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ελληνική
κρίση και η δημοσιονομική προσαρμογή, οι αλλαγές στη δομή της απασχόλησης και η
αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τη
χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και για τη διασύνδεσή του με την
αγορά εργασίας. Η φυγή στο εξωτερικό προσωπικού και αποφοίτων της ανώτατης
εκπαίδευσης («διαρροή εγκεφάλων») στερεί από τη χώρα πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Ως εκ τούτου, η ανάλυση της αμφίδρομης σχέσης της εκπαίδευσης και της οικονομίας στην
Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία ως βάση και για την αναζήτηση επιλογών πολιτικής για την
ανάπτυξη της χώρας.
Στη σημερινή ημερίδα επιδιώκουμε να αναδείξουμε πτυχές των προβλημάτων, των
προκλήσεων, και του κομβικού ρόλου του εκπαιδευτικού συστήματος για την ουσιαστική
έξοδο από την κρίση και για την οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος που θα
βασίζεται στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.
Πράγματι, εάν θέλουμε η Ελλάδα α συγκαταλέγεται στις προηγμένες κοινωνικά και
οικονομικά δημοκρατικές χώρες, η εκπαίδευση είναι μονόδρομος. Δεν πρέπει να διστάσουμε
να εφαρμόσουμε ρηξικέλευθες πολιτικές, όχι μόνο για να αντιστρέψουμε τον υποβιβασμό
της λόγω των οπισθοδρομήσεων, αλλά και να κάνουμε τα απαραίτητα άλματα για να
συμμετέχουμε ενεργά στον αιώνα των νέων τεχνολογιών.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας._

