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Δηζαγσγή 

 

Ζ αλά ρείξαο κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηηο πξννπηηθέο ησλ λέσλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ 

θαηλνηνκίαο θαη ζπλνρήο, ελψ παξάιιεια δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο λα εμέιζεη ηεο παξνχζεο επψδπλεο χθεζεο ρξεζηκνπνηψληαο πνιηηηθέο γηα κηα 

έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε, ζχκθσλα θαη κε ηελ «Σηξαηεγηθή 

γηα ηελ Δπξψπε ηνπ 2020». Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη, πέξα απφ ηελ επηζήκαλζε ησλ 

εκπνδίσλ γηα ηελ πηνζέηεζε κνξθψλ "έμππλεο" αλάπηπμεο ζε ηνκείο απφ ηελ εθπαίδεπζε έσο 

ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, βαζηθά ζελάξηα αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε θεληξηθνχο 

άμνλεο ηηο λέεο Δπξσπατθέο πνιηηηθήο ζπλνρήο θαη θαηλνηνκίαο. 

 

Ζ κειέηε ζηεξίρζεθε ζε δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία, ζπλεδξίεο ζπλεξγαζίαο ησλ κειεηεηψλ, θαη 

ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο κε ζηειέρε ηεο ΜΟΓ. ηελ αλαζεσξεκέλε ηεο απηή κνξξθή 

ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο ηφζν ηηο ηερληθνχ ηχπνπ παξαηεξήζεηο ηεο επηηξνπήο ηεο ΜΟΓ φζν 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο ζην θείκελν θαη ηηο εηζεγήζεηο πνπ έγηλαλ κε ηελ επθαηξία ηεο 

παξνπζίαζεο ηεο κειέηεο ζην ηζφγεην ηεο ΜΟΓ, ηελ 22
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2011, απφ εηδηθφ 

θνηλφ εηδηθψλ ζε δεηήκαηα εξεπλεηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθψλ 

θαηλνηνκίαο. Ζ πξφνδνο ηεο κειέηεο, ηα επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ζπδεηήζεθαλ 

επηπξνζζέησο ζε ηέζζεξηο δηαδνρηθέο ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πεξίνδν 

Οθησβξίνπ 2010 - Φεβξνπαξίνπ 2011 κε ζηειέρε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΜΟΓ ΑΔ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε πεξηιακβάλεη 4 θεθάιαηα: 

Σν πξψην θεθάιαην κε ηίηιν "Οη λένη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο επξσπατθήο αλάπηπμεο γηα ην 

2020" εμεηάδεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ γηα ην 2020, θαζψο θαη ηελ 

αλακελφκελε αλαδηάξζξσζε ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζπλνρήο.  

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην κε ηίηιν "Η ειιεληθή αλάπηπμε ζηε δεθαεηία 2000-2010 θαη 

πξννπηηθέο γηα ην 2020" εμεηάδεη βαζηθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζεηξά δεηθηψλ ηεο 

δεθαεηίαο 2000-2010. Δπεθηείλεηαη ζηελ εξκελεία ηεο ειιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο, θαη 

δηεξεπλά ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο αλάπηπμεο γηα ην 2020.  

 

Σν ηξίην θεθάιαην κε ηίηιν "Αδπλακίεο θαη εκπφδηα γηα έμππλε αλάπηπμε ζηελ  Διιάδα" 

εμεηάδεη ηηο βαζηθέο εξκελείεο γηα ηελ πζηέξεζε ηεο Διιάδνο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, ηα 

ζπζηεκηθά εκπφδηα θαη ηηο αζπκκεηξίεο πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ πζηέξεζε ζηελ θαηλνηνκία, ηηο 

αδπλακίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνπαξαζθεπή ηεο πνιηηηθήο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο αδπλακίεο 

εγεζίαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

Σν ηέηαξην θεθάιαην κε ηίηιν "Πνιηηηθέο ζπλνρήο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΔ-2020" νξηνζεηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο λένπ κνληέινπ 

αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε, ηηο επηκέξνπο θαηεπζχλζεηο ηνπ ζε επίπεδν 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο θαη πνιηηηθήο 

έξεπλαο, θαη ηηο κεγάιεο παξεκβάζεηο θαη ηνπο κεραληζκνχο εθαξκνγήο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ κνληέινπ απηνχ. 
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1. Νένη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο επξσπατθήο αλάπηπμεο γηα ην 2020  

 

1.1 Η επξσπατθή αλάπηπμε 2000-2010: Μηα ζαθήο δηαίξεζε αληαγσληζηηθόηεηαο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1.1.1. Ζ εμέιημε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

πξνζδηνξίδεηαη ζε αμηνζεκείσην βαζκφ απφ ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ πνξεία ηνπ επξψ. Ζ αξρή 

ηεο δεθαεηίαο ζεκαδεχηεθε απφ ηελ απφθαζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ επξψ- πνπ ειήθζε ην 1999 

θαη πινπνηήζεθε ην 2001- θαη ην ηέινο ηεο απφ ηελ θξίζε ηεο επξσδψλεο πνπ ζπλδέεηαη 

ζηελά κε ηα επαθφινπζα ηεο κεγάιεο  θξίζεο ηνπ 2008, ηεο πξψηεο κεγάιεο θξίζεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο
1
. ηελ πεξίνδν έσο ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο, ε ζπλεηζθνξά ηνπ επξψ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρήο. πλέβαιε ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο έληαζεο- θαη ηελ αχμεζε ηεο  

νκνγελνπνίεζεο-  ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ θαη ζηνλ κεγαιχηεξν ζπγρξνληζκφ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θχθισλ ζηηο ρψξεο κέιε ηεο επξσδψλεο (Christodoulakis, 2010)
2
. Όκσο, 

θπξίσο, νδήγεζε ζηελ αμηνζεκείσηε εκβάζπλζε ηεο εληαίαο αγνξάο κέζσ ηεο δηεπθφιπλζεο 

ηεο δηαζχλδεζεο ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηεξγαζηψλ θαη ζηελ φζκσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ. Σν επξψ ζπλέβαιε, 

έηζη, ζηελ έληαζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο επξσδψλεο θαη ζηελ ελνπνίεζε 

ηνπ επξσπατθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ρψξνπ.  

 

Καζψο φκσο ε Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή ΄Δλσζε (ΟΝΔ) παξέκεηλε θαηά βάζε 

λνκηζκαηηθή- κε αηξνθηθφ ην «νηθνλνκηθφ» ζθέινο-  θαη δελ πξνσζήζεθε επαξθψο ε 

δηάζηαζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

πνιηηηθψλ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαηέζηεζε επάισηε ηελ επξσδψλε θαη ηδηαίηεξα ηα πην 

αδχλακα ηκήκαηά ηεο ζηηο πηέζεηο ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Με άιια ιφγηα, 

ην επξψ απνδείρζεθε θαιφ γηα ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο  αλφδνπ, αιιά εκθαλίδεηαη λα 

ιεηηνπξγεί κε αλεπαξθή ή/ θαη θαζπζηεξεκέλε ζηήξημε θαηά  ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 

 

Δπηπξνζζέησο, ε εηζαγσγή ηνπ επξψ ρσξίο αληίζηνηρε θνηλή νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή 

πνιηηηθή νδήγεζε θαη πξηλ ηελ θξίζε ζε έληαζε ησλ αληζνξξνπηψλ ησλ εκπνξηθψλ ξνψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηεο επξσδψλεο, ππέξ ηνπ «επξσπατθνχ βνξξά» θαη εηο βάξνο ηνπ «επξσπατθνχ 

λφηνπ». Οη αληζνξξνπίεο ζπλδένληαη κε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ ηνπ Βνξξά έλαληη απηψλ ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ. Έηζη, ε αλάδπζε 

                                                 
1
 Brown, G. (2010), “BEYOND THE CRASH. Overcoming the First Crisis of Globalisation”, London: 

Simon & Schuster. 
2
 Christodoulakis, N. (2010), “North-South Asymmetry in the Eurozone”, in Economic Governance in 

the Eurozone and the EU: Drawing Lessons from the Crisis, organized by ELIAMEP, Athens, 10-13 

June. 
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κεγάισλ δηαθνξψλ ζηα ηζνδχγηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηα εκπνξηθά ηζνδχγηα 

απνηειεί ηελ θξηζηκφηεξε αζπκκεηξία ζην πιαίζην ηεο επξσδψλεο,  κε ηε δεκηνπξγία  

ζεκαληηθψλ πιενλαζκάησλ ζηηο «βφξεηεο ρψξεο- κέιε» θαη αληίζηνηρσλ κεγάισλ 

εμσηεξηθψλ ειιεηκκάησλ ζηηο «λφηηεο ρψξεο-κέιε», νη νπνίεο επηβαξχλνληαη κε φξνπο 

παξαγσγηθφηεηαο  θαη απψιεηαο ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εκπνξηθά 

πιενλάζκαηα  σο % ηνπ ΑΔΠ βειηηψζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ «1999-2007» ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν «1990-1998» ζηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία, ηε Φηλιαλδία, ηελ 

Οιιαλδία, ελψ αληίζηνηρα ηα ειιείκκαηα δηεπξχλζεθαλ ζηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία, ηελ 

Ηηαιία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Δηδηθφηεξα, ε Γεξκαλία ζην πξψην ελδεθάκελν ηνπ 2010 

παξνπζίαζε έλα πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ ηεο ηζνδχγην χςνπο 140.3 δηζεθ. επξψ (έλαληη 

126.4 δηζεθ. επξψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2009), αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ηξιαλδία (+40.3 

δηζεθ. επξψ)
3
, ηελ Οιιαλδία (+38.1 δηζεθ. επξψ), ην Βέιγην (+16.5 δηζεθ. επξψ) θαη ηε 

Γαλία (+9.1 δηζεθ. επξψ).   Αληίζηνηρα, ε Ηζπαλία εκθαλίδεη έλα εκπνξηθφ έιιεηκκα 46.5 

δηζεθ. επξψ, ελψ ζεκαληηθά ειιείκκαηα εκθαλίδνπλ  ε Ηηαιία (-24.5 δηζεθ. επξψ), ε Διιάδα 

(-21 δηζεθ. επξψ) θαη ε Πνξηνγαιία (-18.1 δηζεθ. επξψ)
4
. 

 

1.1.2. Αιιά θαη πέξα απφ ηελ επξσδψλε νη δηαηξέζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ηείλνπλ 

απμαλφκελεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην θχξην άξζξν πξφζθαηνπ ηεχρνπο ηνπ Economist (11 

Γεθεκβξίνπ 2010)
5
 πνπ δηαπηζηψλεη ζην πιαίζην ελφο ζπλνπηηθνχ απνινγηζκνχ ησλ 

εμειίμεσλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ην 2010 φηη: «νη απνθιίζεηο αλάκεζα ζηηο ηξεηο κεγάιεο 

νηθνλνκηθέο δψλεο ηνπ θφζκνπ (ΖΠΑ, Δπξσδψλε, αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο) 

πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα θάζε κία. ..Αληί λα γεθπξψλνληαη ηα ράζκαηα, ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία νδεχεη πξνο κία ηξηρνηφκεζε θαζψο νη ηξεηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο 

δψλεο νδεχνπλ πξνο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, κε πνιχ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

κεγέζπλζεο θαη αληηθξνπφκελεο επηινγέο πνιηηηθήο». Δμάιινπ, ελφςεη ηεο πξφζθαηεο 

πλφδνπ ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ δηνηθεηψλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο 

νκάδαο ησλ ρσξψλ ηνπ G-20 ζην Παξίζη ζηηο 19 & 20 Φεβξνπαξίνπ 2011, ε Γαιιίδα 

ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Christine Lagarde πξνεηδνπνίεζε- ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 2011-  

φηη «κηα απνηπρία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνξξνπηψλ ζα νδεγήζεη θαηεπζείαλ 

ζηνλ ηνίρν κηαο αθφκε θξίζεο δαλεηζκνχ»
6
. Γεληθφηεξα, ε επαλεμηζνξξφπεζε ησλ 

παγθφζκησλ εκπνξηθψλ ξνψλ (rebalancing of global trade flows) ζεσξείηαη αλαγθαία 

                                                 
3
 Σν 90% ησλ ηξιαλδηθψλ εμαγσγψλ ζε δηεζλψο εκπνξεχζηκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πξνέξρεηαη απφ 

ζπγαηξηθέο δηεζληθψλ επηρεηξήζεσλ (θπξίσο ακεξηθαληθψλ) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Ηξιαλδία 

(http://www.finfacts.ie).   
4
 Βι. http://www.finfacts.ie . 

5
 “Three-way split”, Leaders, The Economist, December 11

th
, 2010, p.13. 

http://www.finfacts.ie/
http://www.finfacts.ie/


 8 

πξνυπφζεζε- ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο- γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα θαη απφ δηαθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο επηζηήκνλεο θαη αλαιπηέο φπσο  ν Olivier 

Blanchard (επηθεθαιήο νηθνλνκνιφγνο ηνπ ΓΝΣ θαη θαζεγεηήο ηνπ MIT) πνπ ππνζηεξίδεη 

φηη «ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ρσξψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα ζπλερίζεη 

λα είλαη ηδηαίηεξα  θξίζηκνο ηφζν ζηα επφκελα ρξφληα φζν θαη ζηε ζεκεξηλή θάζε ηεο 

έληαζεο ηεο θξίζεο» (Rhodes, D. & d. Shelter, BCG, 2010)
7
.  Θα πξέπεη, πάλησο, λα 

επηζεκαλζεί φηη ελψ δηαπηζηψλεηαη κηα επξεία ζχκπησζε απφςεσλ ζηε ζέζε φηη: ε 

εμνκάιπλζε ησλ αληζνξξνπηψλ είλαη θνκβηθή γηα κηα πην ζηέξεε θαη  ηζφξξνπε αλάθακςε 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, ν ηξφπνο επίηεπμήο ηεο παξακέλεη ην θξίζκν δεηνχκελν. 

Άιισζηε, ε χπαξμε ησλ αληζνξξνπηψλ αληαλαθιά δηαθνξεηηθά πξφηππα κεγέζπλζεο, 

δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ησλ κεγαιχηεξσλ 

νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε. Ζ πξαγκαηηθφηεηα απηή επηηξέπεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο  ρψξεο  λα 

ηζρπξίδνληαη φηη κηα αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πνπ αθνινπζνχλ ζα 

βιάςεη ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο.  

 

1.1.3 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία απνηέιεζε ηνλ πην αδχλακν θξίθν ηεο επξσδψλεο ζην πιαίζην 

ηεο θξίζεο  κε ηηο γλσζηέο ζπλέπεηεο εθθξαζκέλεο κε φξνπο «ρξένπο θαη αλαγθαίνπ 

δαλεηζκνχ» θαη ζηε ζπλέρεηα κε φξνπο «ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο»
8
. 

ηελ  εμέιημε απηή ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ν δεκνζηνλνκηθφο εθηξνρηαζκφο  ηδηαίηεξα ηεο 

πεξηφδνπ 2007-2009 θαηά ηελ νπνία «νη δεκνζηνλνκηθέο δαπάλεο, σο πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο νηθνλνκίαο (δει. ηνπ ΑΔΠ) εθηνμεχηεθαλ ζε πςειά επίπεδα ξεθφξ, 

πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ηειεπηαίσλ 25 εηψλ»
9
, ελψ νη 

πξσηνγελείο δαπάλεο δηπιαζηάζηεθαλ σο απφιπην κέγεζνο θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2009.  

Δπηπξνζζέησο, ε εμέιημε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, πνπ 

έθζαζε ην 2008 ην χςνο ξεθφξ (-14.6% ηνπ ΑΔΠ) αληαλαθιά ηε ζπλερψο κεηνχκελε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κεηά ην 2004 θαζψο ε απνπζία 

αλαδηαξζξσηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ (“policy vacuum”) θαηά ηελ κεηα-νιπκπηαθή 

πεξίνδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ «αλαπηπμηαθή θφπσζε» θαη ηελ εμάληιεζε ηεο δαλεηαθήο 

δπλακηθήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ζπλέβαιαλ ζηελ ειιηπή ζσξάθηζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απέλαληη ζηελ θξίζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο.  

                                                                                                                                            
6
 Πξνζηέζεθε ζηελ παξνπζίαζε ηεο 22 Φεβξνπαξίνπ ηεο παξνχζεο κειέηεο ζηε ΜΟΓ απφ ην κέινο 

ηεο νκάδαο έξγνπ Ν.Καινγήξνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξψηε εθδνρή ηεο κειέηεο παξαδφζεθε 

θαλνληθά θαη εκπξφζεζκα απφ ην κέινο ηεο νκάδαο κειέηεο Θ. Πειαγίδε, ηελ 15
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2011. 

7
 Rhodes, D. & d. Shelter (2010), Accelerating Out of the Great Recession. How to Win in a Slow-

Growth Economy, The Boston Consulting Group, p.28. 
8
 Μεηά απφ κηα καθξά ηξνρηά ηαρχξξπζκεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο (1994-2007)- κε κέγηζην εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ  5.9% ην 2003- ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε επηβξαδχλζεθε (1.3% ην 2008), ελψ 

αθνινπζνχλ ηξία ρξφληα ζπξξίθλσζεο (-2.3% ην 2009, -4.5% ην 2010 θαη πξνβιέπεηαη -3% γηα ην 

2011). 
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1.2 Κξηηηθή ζεώξεζε ηεο  ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο 

1.2.1. Μηα κεγάιε ειπίδα πνπ θαηέιεμε ζε κηα κεγάιε απνηπρία απνδείρζεθε ε ζηξαηεγηθή 

ηεο Ληζζαβφλαο, πνπ πηνζεηήζεθε παλεγπξηθά ην 2000 θαη απνζθνπνχζε ζην λα κεηαηξέςεη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε κηα κεγάιε θαη αληαγσληζηηθή δηεζλή δχλακε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε εηζαγσγή ηνπ επξψ ζπλνδεχζεθε απφ κηα λέα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηε 

δεθαεηία, ηε γλσζηή  «ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο» (2000) πνπ επεδίσθε λα «κεηαηξέςεη 

ηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζηελ πην αληαγσληζηηθή θαη πην δπλακηθή νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη 

ζηε γλψζε ζηνλ θφζκν κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο… (θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο πνπ πξνζηέζεθε σο ηξίηε δηάζηαζε ην 

2001 ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ)».  

 

Ζ αλάιπζε (π.ρ. ε έθζεζε The globalizing learning economy: Implications for innovation 

policy
 ηνπ B-A Lundvall) πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ήηαλ 

νξζή θαη αμηνπνίεζε ηε δνπιεηά ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ θαη δηαλνεηψλ φπσο ν Freeman, ν 

Lundvall, ν  Soete, ε Perez, ν Dosi, ν Nelson, ν Castells, ε Rodriguez.  Δθθηλνχζε απφ ηε 

δηαπίζησζε φηη ε Δπξσπατθή ΄Δλσζε δηαζέηεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δπλακηθφ ζηνπο ηνκείο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα 

λα δξνκνινγεζεί κηα επηηπρήο αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ ζα έρεη σο βαζηθνχο ππιψλεο ηε 

γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία θαη ζα επηηξέςεη ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία- ζηνλ νξίδνληα κηαο 

δεθαεηίαο (ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα)- λα αλαβαζκίζεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ 

εμειηζζφκελν δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο (positioning) ζηνλ 

παγθφζκην αληαγσληζκφ. Ζ «ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο» ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα 

βαζηθή ζπληζηψζα ελφο επξχηεξνπ εγρεηξήκαηνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ «επξσπατθνχ 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ κνληέινπ» ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία κέζα απφ ηελ 

αλαλέσζε θαη ελδπλάκσζή ηνπ. 

 

Παξά ηελ θαηαξρήλ νξζή ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ηειηθψο 

απέηπρε (ζχκθσλα θαη κε ηελ παξαδνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ επξσπατθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηνπ νπεδνχ πξσζππνπξγνχ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο) γηα πνιινχο ιφγνπο, ν 

ζεκαληηθφηεξνο ησλ νπνίσλ ήηαλ ν δηαθπβεξλεηηθφο ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

κέζσ ηεο «κεζφδνπ ηνπ αλνηρηνχ ζπληνληζκνχ» (open coordination method)  θαη κάιηζηα ζε 

έλα πεδίν φπνπ νη πξνσζνχκελεο  πνιηηηθέο εμ νξηζκνχ  έπξεπε λα είλαη ζπζηεκηθέο, 

ζπληνληζκέλεο θαη επξσπατθέο. Με άιια ιφγηα, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο έπεζε ζχκα 

κηαο ελδνγελνχο αληίθαζεο πνπ ελππήξρε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο: επηρεηξνχζε λα 

                                                                                                                                            
9
 Γθίθαο Υαξδνχβειεο (2010), «Νέα αξρή γηα ηελ Διιάδα», Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1 Oct. 
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πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ ζπζηεκηθφ επξσπατθφ ζηξαηεγηθφ ζθνπφ κέζσ κηαο 

θαηαθεξκαηηζκέλεο δηαθπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.   

 

Δπηπξνζζέησο, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαζπζηέξεζε (αθνχ  πηνζεηήζεθε κε ρξνληθή 

πζηέξεζε  8 εηψλ  κεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Maastricht), δελ ήηαλ επαξθψο  επηθεληξσκέλε αθνχ 

επηρεηξνχζε λα θαιχςεη έλα πνιχ επξχ θάζκα πνιηηηθψλ θαη δελ αληηκεηψπηδε ηα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ηεο επξσδψλεο θαη θπξίσο ην πξφβιεκα ησλ πξναλαθεξζεηζψλ αληζνξξνπηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαηηκεκέλνπ επξψ). πλνιηθά, απφ ηελ αηζηνδνμία ηεο αξρήο 

ηεο δεθαεηίαο θαηαιήμακε ζηελ απαηζηνδνμία,  ηνλ ζθεπηηθηζκφ θαη ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

ηέινπο ηεο δεθαεηίαο. 

 

1.3. Ο λένο δηεζλήο θαηακεξηζκόο θαη ε θύζε ηνπ λένπ παγθόζκηνπ αληαγσληζκνύ  

1.3.1. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο πνπ εμεηάδνπκε αλαδείρζεθαλ πνιιαπιά λέα  δπλακηθά 

ππνθείκελα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Δθηφο απφ ηε «δηάζεκε» πηα νκάδα ησλ BRICs 

(Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα) θαη πνιιέο άιιεο ρψξεο ηνπ «ηξίηνπ» ή ηνπ 

«αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ» (π.ρ. ην Βηεηλάκ πνπ αλαπηχζζεη παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηελ παγθφζκηα αγνξά- έλα είδνο λέαο «πνιχ κηθξφηεξεο αιιά θζελφηεξεο Κίλαο» θαη  

παξνπζηάδεη ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ κείσζεο ηεο θηψρεηαο) αλαδχνληαη ζηε δηεζλή ζθελή θαη 

δηεθδηθνχλ ξφιν ζηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη ζηελ άζθεζε επηξξνήο ζηα 

παγθφζκηα πξάγκαηα. Ζ εμέιημε απηή απνηππψζεθε - ππφ ηελ πίεζε ηεο θξίζεο-  ζε 

«ζεζκηθφ» θαη θπξίσο ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ  G20
10

 

παξάιιεια κε ην παξαδνζηαθφ G8
11

 (παιαηφηεξα ηνπ G7).  Γεληθφηεξα, ε πξψηε δεθαεηία 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα έδσζε κηαλ  ηζρπξή πξνεηδνπνίεζε ζηε δπλαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λα παξακείλεη κηα ζεκαληηθή παγθφζκηα δχλακε, παξά ην γεγνλφο φηη ην 2009 

εμαθνινπζνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζην 28% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ έρνληαο κφιηο ην 7% πεξίπνπ  

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ.   

                                                 
10

 Σν G20 ηδξχζεθε ην 1999- ζην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ G7- αξρηθά σο 

ε νκάδα ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ δηνηθεηψλ ησλ Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ 19 απφ ηηο κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ ζπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. πλνιηθά, ην G20 

αληηπξνζσπεχεη ην 85% ηνπ παγθφζκηνπ πξντφληνο, ην 80% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηεπξσπατθνχ εκπνξίνπ) θαη ηα 2/3 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ.  Μεηά 

ηελ θξίζε ηνπ 2008, ην G20 θεξδίδεη ζε βαξχηεηα θαη status θαη- φπσο αλαθνίλσζαλ νη εγέηεο ησλ 

ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ- ζα αληηθαηαζηήζεη ζε επίπεδν πλφδνπ εγεηψλ ην G8 σο ην θχξην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζπκβνχιην. 
11

 Σν G8 (αξρηθά G6 ελ ζπλερεία G7 κε ηελ είζνδν ηνπ Καλαδά θαη G8 κε ηελ εηζδνρή ηεο Ρσζίαο) 

ηδξχζεθε ην 1975 θαη  πεξηιακβάλεη επηά απφ ηηο εγέηηδεο βηνκεραληθέο ρψξεο ηνπ «δπηηθνχ θφζκνπ» 

(ΖΠΑ, Ηαπσλία, Γεξκαλία, Βξεηαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Καλαδά) θαη ηε Ρσζία. Δίλαη έλα άηππν αιιά 

θιεηζηφ ζψκα («ρσξίο έδξα, πξνυπνινγηζκφ ή κφληκν πξνζσπηθφ») πνπ επηδηψθεη λα αληηκεησπίζεη 

παγθφζκηεο πξνθιήζεηο κέζσ ζπδήηεζεο θαη θνηλήο δξάζεο. Ζ απαξρή ηεο ζπγθξφηεζήο ηνπ 

βξίζθεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ζπλδέεηαη κε ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 θαη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αθνινχζεζε. 
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1.3.2. Αο ζεκεησζεί, πάλησο, φηη ζην πιαίζην ηνπ λένπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, ηδηαίηεξα ζηε 

κεηαπνίεζε, αθφκε θαη ρψξεο κε πνηνηηθή παξαγσγή αλαγθάζηεθαλ ηα ηειεπηαία δέθα- 

δεθαπέληε ρξφληα λα επηδηψμνπλ καδί κε ηελ ηερλνινγηθή ππεξνρή θαη ηνλ ηαπηφρξνλν 

πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Έηζη, ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ε Γεξκαλία, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο βηνκεραληθήο ηεο παξαγσγήο 

αθνινχζεζε- κε εμαίξεζε θάπνηεο ρξνληέο- κηα πνιηηηθή ζπγθξάηεζεο ή/θαη πεξηνξηζκνχ ησλ 

κηζζψλ. Ζ εμέιημε απηή εμεγεί ελ κέξεη θαη ηνλ εχθνιν ιατθηζκφ πνπ αλαπηχρζεθε ζηε 

Γεξκαλία θαηά ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ «γηα ηνπο θπγφπνλνπο έιιελεο θαη άιινπο 

λνηηνεπξσπαίνπο πνπ δνπλ κε δαλεηθά θαη εθκεηαιιεχνληαη ηνλ θφπν θαη ηνπο πφξνπο 

άιισλ» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηιεθηηθή αλάδεημε αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θαη  πξαγκαηηθψλ 

αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Δπί ηεο νπζίαο, ε  εμέιημε ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε 

γεξκαληθή βηνκεραλία αλαδεηθλχεη ην πξφβιεκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο δπλακηθήο εηζφδνπ ησλ 

λέσλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ αθφκε θαη γηα νηθνλνκίεο κε 

ηζρπξή θαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλε βηνκεραληθή θαη ηερλνινγηθή βάζε. Ο ηξίηνο θφζκνο- 

φπσο θάπνηε απνθαιείην θαη πνπ πνιχ αλαιπηέο θαη νξζψο εμέθξαδαλ ηελ έληνλε αλεζπρία 

ηνπο γηα ηελ ππαλάπηπμή ηνπ- εηζέξρεηαη πιένλ πνιχ δπλακηθά ζηε δηεζλή ζθελή θαη 

δηεθδηθεί ην δηθαίσκά ηνπ γηα έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν (ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλσλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηνπ). Αλαδεηθλχνληαη  νξηζκέλα πνιχ εληππσζηαθά ζηνηρεία απηήο 

ηεο λέαο δπλακηθήο παξνπζίαο.  

 

1.3.3. ήκεξα, θάζε έμη ψξεο πνπ πεξλάλε, ε Κίλα εμάγεη ζηε δηεζλή αγνξά ηφζα πξντφληα ζε 

αμία θαη πνζφηεηεο, φζα εμήγαγε νιφθιεξν ην έηνο 1978 (Legrain, 2010)
12

. Μφλν απηφ, 

αξθεί γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε έθηαζε ηεο αιιαγήο πνπ ζπληειείηαη ζηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ 

βηνκεραληθψλ δπλάκεσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Έλα αθφκε εληππσζηαθφ- απνθαιππηηθφ 

ηεο ηερλνινγηθήο δπλακηθήο ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο- ζηνηρείν απνηειεί ε εθηίκεζε φηη  έσο 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ε Κίλα ζα έρεη 25 εθαηνκκχξηα κεραληθνχο θαη εμεηδηθεπκέλνπο 

επηζηήκνλεο (πάλσ απφ δχν θνξέο ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδνο). Σελ ίδηα ψξα, ε  Ηλδία 

θηλείηαη ζε νξηζκέλνπο ηνκείο  ζε πνιχ πςειφ ηερλνινγηθφ επίπεδα, φπσο παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, ζηε βηνκεραλία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο 

ηνπ outsourcing- πνπ αλαπηχζζεηαη  ζηνλ ηνκέα ηεο αλάζεζεο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο απφ 

ρψξεο ηεο αλαπηπγκέλεο Γχζεο (ΖΠΑ, Βξεηαλία θ.α.) πξνο ρακειφηεξνπ θφζηνπο ρψξεο 

παξνρήο ηνπο- ελψ ν θαιά θαηαξηηζκέλνο λένο Ηλδφο κεραληθφο ακείβεηαη κε 450 δνιάξηα 

ηνλ κήλα. Ζ αεξνπνξηθή βηνκεραλία ηεο Βξαδηιίαο- κε βαζηθφ παίθηε ηε δηάζεκε εηαηξεία  

Embraer πνπ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά κε πξσηνβνπιία ηνπ βξαδηιηάληθνπ θξάηνπο ζηε 
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δεθαεηία ηνπ ΄60- ηα ηειεπηαία ρξφληα πιεζίαζε πάξα πνιχ ζε παξαγσγηθφηεηα ηελ 

ακεξηθαληθή αεξνπνξηθή βηνκεραλία θαη ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο “star- performers” ηνπ 

θιάδνπ (Vertesy Daniel & Adam Szirmai 2010)
13

.  

 

Γεληθφηεξα, ζηελ πξννπηηθή ηεο επφκελεο δεθαπεληαεηίαο, ε Αζία αλαπηχζζεη κηαλ ηδηαίηεξε 

δπλακηθή ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δεκνγξαθηθή ηεο δπλακηθή. χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Έξεπλαο «The World in 2025”, ε νπνία αλαδεηθλχεη δχν ζεκαληηθέο ηάζεηο: ηελ 

άλνδν ηεο Αζίαο θαη ηνπο «θνηλσληθν-νηθνινγηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο»- ην 2025 ηα 2/3 ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζα δνπλ ζηελ Αζία, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο ζα έρεη 

πεξηνξηζζεί ζην 6.5% ηνπ απμεκέλνπ θαηά 20% παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ . Δπηπξνζζέησο, ε 

Έθζεζε ππνζηεξίδεη φηη «ην θέληξν βάξνπο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ζα έρεη κεηαθηλεζεί 

ζηελ Αζία». Καη πξνβιέπεη φηη: «ηξεηο αζηαηηθέο ρψξεο (Κίλα, Ηλδία, Κνξέα) ζα έρνπλ ηελ 

ίδηα παξαγσγηθή βαξχηεηα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε», ελψ εθηηκάεη φηη «ε πξνζζήθε 

ζ΄απηέο άιισλ ηεζζάξσλ νηθνλνκηψλ (Ηαπσλία, Σαυιάλδε, Σατβάλ θαη Ηλδνλεζία) ζα 

απμήζεη ην κεξίδην ηεο Αζίαο ζην 30% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, πξνζπεξλψληαο έηζη ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηεο νπνίαο ην κεξίδην ζα θηλεζεί ιίγν πάλσ απφ ην 20% ηνπ παγθφζκηνπ 

ΑΔΠ». Αθφκε, ε Έθζεζε ζεσξεί φηη: «αλ ζπλερηζζνχλ νη ζεκεξηλέο ηάζεηο ηφηε ην 2025 ε 

Αζία- πνπ ζα είλαη ν θχξηνο ηφπνο (πξννξηζκφο) δηεμαγσγήο ηεο εηαηξηθήο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (business R&D)- ζα έρεη ακθηζβεηήζεη ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή 

ππεξνρή ησλ  ΖΠΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ φκσο καδί κε ηελ Ηαπσλία ζα 

παξακείλνπλ κεγάιεο εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δπλάκεηο. Έηζη ζηε γλσζηή «Σξηάδα» 

(Triad) [ΖΠΑ, Δπξσπατθή ΄Δλσζε θαη Ηαπσλία] ζα πξνζηεζνχλ ε Κίλα θαη ε Ηλδία. 

 

1.3.4. Ζ επξσπατθή παξαγσγή δέρεηαη ηζρπξέο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο πνπ είηε εθδειψλνληαη 

άκεζα ζηηο πεξηπηψζεηο αληαγσληζκνχ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ζηελ Δπξψπε θαη 

ησλ αληαγσληζηξηψλ ηνπο πνπ πξνέξρνληαη θαη παξάγνπλ ζηηο λέεο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο,  

είηε έκκεζα κέζσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ θαη ηνπ πεδίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ  κεηαμχ ησλ 

ίδησλ ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ (ζηηο πεξηπηψζεηο πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ εηζξνέο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία) είηε αθφκε κέζσ ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ησλ βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ δπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Κίλα ή αιινχ πνπ ζηελ νπζία 

επαλεμάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο αγνξέο πξνέιεπζεο ησλ κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ.  

                                                                                                                                            
12

 Legrain (2010), Aftershock: Reshaping the World Economy After the Crisis, 

http://www.philippelegrain.com/aftershock/ 

13.Vertesy Daniel & Adam Szirmai (2010), “Brazilian Aerospace in Manufacturing in Comparative 

Perspective: A Brazil/ USA Comparison of Output and Productivity”, UNU- MERIT Working Papers 

Series #2010-032. 
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Αλαδεηθλχεηαη,  έλα ηεξάζηην πξφβιεκα γηα ηελ Δπξψπε, θαζψο είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

αληηκεησπηζζεί ν αληαγσληζκφο ησλ αλαδπφκελσλ λέσλ βηνκεραληθψλ δπλάκεσλ αθφκε θαη 

απφ ηηο ηζρπξφηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο παξαγσγηθά ρψξεο, ηδηαίηεξα φηαλ ε παξαγσγή θαη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλζήθεο 

κεησκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ, πνιχ δπζκελψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλσλ θνηλσληθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ δπλάκεσλ ηεο εξγαζίαο. Ζ 

ηάζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πίεζε ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ 

κπνξεί λα ζέζεη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν- αιιά θαη επξχηεξα- ηνπο πνιίηεο θαη ηηο πνιηηηθέο 

εγεζίεο κπξνζηά ζε δχν πηεζηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο. Πξψηνλ, πνηνο ηειηθψο θπβεξλά 

απηφ ηνλ θφζκν, νη θπβεξλήζεηο ή νη δηεζλνπνηεκέλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο;  Καη 

δεχηεξνλ, αξθεί ε δηαηήξεζε κηαο πνιηηηθήο  κηθξνβειηηψζεσλ θαη πνιχ-πνιχ κηθξψλ 

βεκάησλ πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλα φξηα, θαη πνπ ηειηθψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηζηξνθή 

ζε «κε ιεηηνπξγηθά» εζληθά θξάηε (π.ρ. κε ηε δηάιπζε ηεο επξσδψλεο)  ή απαηηείηαη κηα  

απνθαζηζηηθή θίλεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ελνπνίεζεο θαη ηεο 

απμεκέλεο παξνπζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο παγθφζκηεο ππνζέζεηο θαη ζηελ 

παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε.  Γηα ηε δεχηεξε επηινγή ρξεηάδεηαη λα δηακνξθσζεί έλα λέν 

κεγάιν φξακα γηα ηελ νκνζπνλδηαθή Δπξψπε ησλ ιαψλ θαη ησλ θξαηψλ. Μφλνλ, έηζη, ζα 

κπνξέζεη ε Δπξψπε λα ζηαζεί ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ, λα γίλεη θαη λα δηαηεξεζεί σο έλαο 

ζεκαληηθφο «παγθφζκηνο παίθηεο» πνπ ζα κπνξέζεη λα επηβάιιεη, κέζα απφ δηεζλείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, θαλφλεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ αγνξψλ, αιιά θαη γηα ηα θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  Γηαηί, δελ πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη ν «λένο 

αληαγσληζκφο» ζπληειείηαη ζην πιαίζην ειιηπψλ πεξηβαιινληηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

κεησκέλσλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κε απνηέιεζκα λα ππνλνκεχεηαη ην επξσπατθφ κνληέιν 

πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, ησλ πξνσζεκέλσλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη πνπ ζπληζηά έλα επηηπρέο είδνο  

«ηεηξαγσληζκνχ ηνπ θχθινπ» ηνπιάρηζηνλ κεηαπνιεκηθά (ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ 

αείκλεζηνπ επξσπατζηή Νηάξεληνξθ). 

 

1.3.5. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δελ ζεκαίλεη φηη νη ιανί ησλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ ηνπ «ηξίηνπ 

θφζκνπ»  πξέπεη λα παξακείλνπλ  «ζηελ πείλα ηνπο θαη ζηε δπζηπρία ηνπο». Αιιά δελ πξέπεη 

λα ιεζκνλείηαη φηη ν ζχγρξνλνο κεηαπνιεκηθφο «ρξπζφο αηψλαο» ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ‟50 θαη 

ηνπ ‟60 ηεο επεκεξίαο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη επξχηεξα, ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα πεξίνδν φπνπ νη ρψξεο ηνπ «ηξίηνπ θφζκνπ»  είραλε πνιχ 

πεξηνξηζκέλε παξνπζία ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ, ζηε δηεζλή νηθνλνκία. Αληίζεηα, ζηελ 

πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, ην επξσπατθφ κνληέιν πθίζηαηαη κηαλ αθφξεηε αληαγσληζηηθή 

πίεζε, θαη ε κεγάιε πξφθιεζε πνπ ηίζεηαη αλαθέξεηαη ζην θξίζηκν εξψηεκα: ηη πξέπεη λα 
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κεηαξξπζκηζηεί θαη ηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα λα δηαζσζεί  ε νπζία ηνπ επξσπατθνχ 

θνηλσληθνχ κνληέινπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα επηβηψζεη θαη λα ζηαζεί (αληέμεη) ζηνλ δηεζλή 

αληαγσληζκφ. 

 

Δίλαη, πάλησο, ελδηαθέξνλ φηη απφ ηηο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθείλεο πνπ 

θαίλεηαη λα αλζίζηαληαη θαιχηεξα ζηε δνθηκαζία ηεο θξίζεο είλαη νη κηθξέο θαη αλνηρηέο 

νηθνλνκίεο ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο (Γαλία, νπεδία, Φηλιαλδία) πνπ εκθαλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο 

επηδφζεηο (δεκφζην έιιεηκκα: -0.9 έσο -2.7% ηνπ ΑΔΠ, δεκφζην ρξένο: 42.6 έσο 50.5% ηνπ 

ΑΔΠ, ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο: 3.4-4.6%, αλεξγία: 4.2-7.8%). Οη νηθνλνκίεο απηέο 

παξνπζηάδνπλ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. πλδπάδνπλ κηα ηζρπξή  ηερλνινγηθή θαη 

γλσζηαθή βάζε θαη πςειή δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα, κε πςειή θνξνινγία  θαη ηζρπξφ 

θξάηνο πξφλνηαο αλ θαη κεηαμχ ηνπο εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο δηαθνξέο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο (π.ρ. ε Γαλία έρεη κεγάιε επειημία ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ηζρπξφ δίρηπ 

αζθαιείαο) αιιά θαη ζηε βηνκεραληθή θαη επηρεηξεκαηηθή δηάξζξσζε. 

 

1.4. Νέα δόγκαηα αλάπηπμεο: Οηθνλνκία ηεο γλώζεο θαη ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο 

1.4.1. Απφ ην κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 άξρηζε κηα ξηδηθή κεηαβνιή ησλ ζεσξηψλ θαη 

αληηιήςεσλ γηα ηελ αλάπηπμε. ηε ζεσξία ηεο αλάπηπμεο θπξηάξρεζε κηα νκάδα 

πξνζεγγίζεσλ πνπ έγηλε γλσζηή κε φξνπο «ζεζκηθά νηθνλνκηθά» (institutional economics), 

«λέα ζεσξία κεγέζπλζεο» (new growth theory) ή «ζεσξία ηεο ελδνγελνχο κεγέζπλζεο» 

(endogenous growth theory), «εμειηθηηθή νηθνλνκηθή ζεσξία» (evolutionary economic 

theory), ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επαλαδηαηππψλνληαη ξηδηθά ηα κνληέια αλάπηπμεο, κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο γλψζεο, ηελ ηερλνινγίαο θαη ηελ θαηλνηνκίαο ζην επίθεληξν ησλ δπλάκεσλ 

πνπ ηελ θαηεπζχλνπλ. Οη ζεσξίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, ν θχξηνο 

παξάγνληαο πνπ θαζνδεγεί ηελ αλάπηπμε δελ είλαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά ε 

γλψζε, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία. Ζ γλψζε πξνζθέξεη ζπλζήθεο γηα απμαλφκελεο 

νηθνλνκηθέο απνδφζεηο θαη δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα ζρεδφλ απεξηφξηζηε αλάπηπμε. ε 

δηάθξηζε κε ηε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο αγνξέο, ηα άηνκα θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο - πνπ ππνηίζεηαη φηη δξνπλ νξζνινγηθά ζε ζρέζε κε ην κεραληζκφ ησλ ηηκψλ 

γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο - ηα 

νηθνλνκηθά ηεο θαηλνηνκίαο επηθεληξψλνληαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ νη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί,  

κηθξέο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, επηρεηξήζεηο, βηνκεραληθνί θιάδνη, πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο, 

θαηλνηνκνχλ θαη γίλνληαη πην παξαγσγηθνί.  

 

1.4.2. Ζ Νέα Θεσξία ηεο Μεγέζπλζεο   πξνζεγγίδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ δχν 

αθεηεξίεο. Πξψηνλ, ζεσξεί φηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο είλαη απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο, φηη είλαη ελδνγελέο ζηνηρείν ηνπ ηξφπνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ νη αγνξέο. 

Γεχηεξνλ,  φηη ε γλψζε θαη ηερλνινγία νδεγνχλ ζε απμαλφκελεο απνδφζεηο πνπ κε ηε ζεηξά 

ηνπο ηξνθνδνηνχλ αελάσο ηελ αλάπηπμε
14

. Ζ ζεσξία αλαπηχρζεθε σο θξηηηθή ζηε 

λενθιαζηθή ζεσξία νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζηελ αδπλακία ηεο λα εξκελεχζεη ην ζχλνιν 

ηεο αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο "θεθάιαην" θαη 

"εξγαζία" (ην πξφβιεκα ηνπ ελαπνκέλνληνο ππνινίπνπ residual - ην κε εξκελεχζηκν κέξνο 

ηεο αλάπηπμεο βάζεη ησλ λενθιαζηθψλ κνληέισλ). ε αληίζεζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

ζπληειεζηέο ηεο αλάπηπμεο ζηε λενθιαζηθή ζεσξία (Κ, L) πνπ αλαιψλνληαη θαηά ηε ρξήζε 

ηνπο, ε γλψζε κπνξεί λα κνηξάδεηαη θαη λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη απεξηφξηζηα, θαη επηπιένλ 

λα βειηηψλεηαη / επαπμάλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο.  

 

Ζ αλαηξνπή πνπ εηζάγεη ε Νέα Θεσξία ηεο Μεγέζπλζεο αθνξά ζηελ απφξξηςε ηνπ 

αθξνγσληαίνπ ιίζνπ ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ κνληέισλ αλάπηπμεο, ηε θζίλνπζα 

απφδνζε. ηε λενθιαζηθή ζεσξία, ν λφκνο ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο ππνζηεξίδεη φηη 

ιακβάλνπκε ιηγφηεξν επηπιένλ πξντφλ φηαλ πξνζζέηνπκε ηελ ίδηα πνζφηεηα εηζξνψλ. Καζψο 

αλαπηχζζεηαη κηα παξαγσγηθή κνλάδα θαη απμάλεηαη ε παξαγσγή ηεο, ε εηζξνή πφξσλ 

θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο ηδίνπ κεγέζνπο νδεγεί ζε κηθξφηεξε απφδνζε απφ απηή ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εηζξνψλ. Απηή ε θζίλνπζα απφδνζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

νξηαθνχ θφζηνπο παξαγσγήο.
15

 Καηά ζπλέπεηα, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε γίλεηαη φιν θαη πην 

αξγή θαη ελδερφκελα ζηακαηάεη. Ο Paul Romer ηζρπξίδεηαη  φηη  ε ινγηθή ηεο θζίλνπζαο 

απφδνζεο δελ ηζρχεη ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. “Ο θπζηθφο θφζκνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

θζίλνπζεο απνδφζεηο. Οη θζίλνπζεο απνδφζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπαληφηεηαο ησλ 

θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ. Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αληηθείκελα θαη 

ζηηο ηδέεο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο ζηε ζθαίξα ησλ ηδεψλ δελ πάζρεη απφ 

θζίλνπζεο απνδφζεηο”  (Kurtzman 2001, An Interview with P. Romer)
16

.  

 

Οπζηαζηηθά, ε Νέα Θεσξία ηεο Μεγέζπλζεο πεξηγξάθεη ηε δπλακηθή ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, ζηελ νπνία πξνέρνπλ 

                                                 
14

 Romer, P.M. (1997), “Beyond Classical and Keynesian Macroeconomic Policy”, Stanford Alumni 

Association Conference, London April 5, 1997. Online 

http://www.gsb.stanford.edu/research/faculty/news_releases/Romer.Paul/London_Speech.html 

Romer, P.M. (1994), “The origins of endogenous growth”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 

8 (1), 3-22. 
15

 Οξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο είλαη ην θφζηνο παξαγσγήο κηαο κνλάδαο πξντφληνο ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο παξαγσγήο ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο κνλάδαο ηνπ ίδηνπ πξντφληνο. Δίλαη ε κεηαβνιή ζην 

ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε πνζφηεηα παξαγσγήο κεηαβάιιεηαη θαηά κία κνλάδα. 

Μαζεκαηηθά, ε ζπλάξηεζε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο εθθξάδεηαη σο ε πξψηε παξάγσγνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα.  
16

 Kurtzman, J. (2001), “An Interview with Paul M. Romer”, Strategy & Business. ην δηαδίθηπν, 

http://www.strategy-business.com/article/9472?pg=all 

 

http://www.gsb.stanford.edu/research/faculty/news_releases/Romer.Paul/London_Speech.html
http://www.strategy-business.com/article/9472?pg=all
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ηα άπια αγαζά, νη αχμνπζεο απνδφζεηο θαη ε ζπζσξεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

γλψζεσλ. Οη λέεο απηέο ζπλζήθεο κεηαζρεκαηίδνπλ ξηδηθά ηνπο φξνπο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ηζηνξία, ηε γεσγξαθία θαη ηνπο ζεζκνχο σο θχξηεο δπλάκεηο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο λέαο αλάπηπμεο.     

 

1.4.3. Καηαξρήλ, ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο κεηαβάιιεηαη ξηδηθά ε ινγηθή ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Σν παιηφ πιαίζην ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο νδεγεί ζε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, θαζψο θακηά επηρείξεζε δελ κπνξεί λα παξάγεη θαη λα πξνζθέξεη πξντφληα 

γηα φιε ηελ παγθφζκηα αγνξά. Πξνζθέξνληαο πξντφληα ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα απμεκέλνπ θφζηνπο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο κε θαιχηεξε 

γεσγξαθηθή πξφζβαζε ζα ηελ αληαγσληζηνχλ απνηειεζκαηηθά. Απηφ νδεγεί ζε κηα 

ηζνξξνπία κε πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη κηα αληαγσληζηηθή αγνξά.  ηελ  νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

ε ηζνξξνπία απηή αλαηξέπεηαη. Όηαλ κηα επηρείξεζε παξάγεη έλα άπιν πξντφλ, κπνξεί λα ην 

πξνζθέξεη ζε φιν ηνλ θφζκν ρσξίο νπζηαζηηθή αχμεζε θφζηνπο. Αληίζεηα κπνξεί λα 

πξνζθέξεη εθαηνκκχξηα αληίγξαθα κε ειάρηζην επηπιένλ θφζηνο θαη ηείλεη λα θαηαιάβεη 

νιφθιεξε ηελ παγθφζκηα αγνξά. Οη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ γίλνληαη ζρεδφλ-κνλνπσιηαθέο. 

Καη απηφ ηζρχεη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κηα άιιε επηρείξεζε ζα δεκηνπξγήζεη έλα θαιχηεξν 

πξντφλ γλψζεο, ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ζπλνιηθά ην πξνεγνχκελν. Ο αληαγσληζκφο 

εμειίζζεηαη θαηά ζηάδηα ζρεδφλ-κνλνπσιηαθψλ αγνξψλ κε ζπλερή αληηθαηάζηαζε θαη 

πνιιέο θνξέο θαληβαιηζκφ ησλ πξντφλησλ. Ζ επηρείξεζε θαηαζηξέθεη ηα δηθά ηεο πξντφληα 

πνιχ πξηλ απαμησζνχλ ηερλνινγηθά γηα λα κελ επηηξέςεη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο λα 

εηζαγάγνπλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα θαη ηελ ππνθαηαζηήζνπλ ζπλνιηθά. Ο αληαγσληζκφο 

γίλεηαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ – ηελ πην ξηδηθή κνξθή θαηλνηνκίαο – παξά ζε 

φξνπο ηηκήο πθηζηάκελσλ πξντφλησλ θαη ηερλνινγηψλ κείσζεο ηνπ θφζηνπο. 

           

1.4.4. Οη ηερλνινγηθέο δηαδξνκέο, ην πην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο, επίζεο 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη. Οη ηερλνινγίεο έρνπλ ηηο δηθέο ηεο ξνπηίλεο. Οθείινληαη ζηελ 

νξγαλσζηαθή αδξάλεηα ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ζην δηαλνεηηθφ θεθάιαην, ζηηο αλζξψπηλεο 

ηθαλφηεηεο πνπ απνθηνχληαη κε κάζεζε θαη εθπαίδεπζε πνπ δξνπλ επίζεο σο παξάγνληεο 

αδξάλεηαο. Γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί κέζα ζηελ επηρείξεζε (δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, 

ηερλνινγίεο) θαη γλψζεηο πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηνπο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο ηεο 

επηρείξεζεο (κάζεζε ρεηξηζκνχ πξντφλησλ θαη ζπζθεπψλ) είλαη παξάγνληεο αδξάλεηαο γηα 

ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή. Σείλνπλ λα «θιεηδψλνπλ» ηηο επηρεηξήζεηο ζε πθηζηάκελεο γλψζεηο 

θαη ηερλνινγίεο (technology lock-in).  Απηνί νη παξάγνληεο δηακνξθψλνπλ δηαδξνκέο πνπ 

αζθνχλ πίεζε γηα επαλάιεςή ηνπο. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε απνθηά ραξαθηεξηζηηθά “path 

dependence”, εμάξηεζεο απφ ηε δηαδξνκή πνπ έρεη αθνινπζεζεί. 
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ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, κε ην αληαγσληζκφ ζηα φξηα ηνπ know-how, νη ηερλνινγίεο 

επεξεάδνληαη απφ ην ηπραίν, ηε ζπγθπξία, ηελ ηπραία αλαθάιπςε. Ζ αλάπηπμε ηείλεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηε ινγηθή ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ ράνπο, φπνπ κηθξέο κεηαβνιέο 

νδεγνχλ ζε θαζνιηθά απνηειέζκαηα θαη νη νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί αιιειεπηδξνχλ ζε 

ζπλζήθεο απζφξκεηεο απηννξγάλσζεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη κάζεζεο. Σν κέιινλ γίλεηαη 

εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη αβέβαην. Γελ ππάξρεη εγγελήο ηζνξξνπία ζηελ αγνξά, δελ ππάξρεη 

κηα βέιηηζηε ιχζε, θαζψο φιεο νη πηζαλφηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο - λέσλ 

πξντφλησλ είλαη αλνηθηέο θαη δπλάκεη εθηθηέο. 

 

1.4.5. Ζ ζεψξεζε ηεο ηερλνινγίαο σο ελδνγελνχο ζηνηρείνπ ηεο αλάπηπμεο, πνπ ζεκαηνδνηεί 

ηε Νέα Θεσξία Μεγέζπλζεο εξκελεχζεθε πιεξέζηεξα απφ κηα ελαιιαθηηθή ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε, ηελ Εμειηθηηθή Οηθνλνκηθή Θεσξία. ηαζκφο ππήξμε ε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ 

ησλ Richard Nelson θαη  Sidney Winter “An Evolutionary Theory of Economic Change” 

(1982) ην νπνίν άζθεζε ηεξάζηηα επηξξνή ζηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ηεο θαηλνηνκίαο.
17

 

Τπνζηήξημαλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηππνπνηεκέλεο 

πξαθηηθέο (ξνπηίλεο) πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο γλψζεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ην 

παξειζφλ ηεο επηρείξεζεο. Δδψ ε ηζηνξία δείρλεη ηε δχλακή ηεο. Οη ξνπηίλεο είλαη πξντφλ ηεο 

νξγαλσζηαθήο αδξάλεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη αθνινπζνχληαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο. Όζεο δελ νδεγνχλ ζε επηηπρή απνηειέζκαηα αλαηξέπνληαη. Όηαλ νη 

ξνπηίλεο αιιάδνπλ εηζξένπλ ζηελ επηρείξεζε θαηλνηνκίεο ζηελ ηερλνινγία, ζηα πξντφληα, 

ζηηο δηαδηθαζίεο, θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Μηα λέα νκάδα 

ηππνπνηεκέλσλ πξαθηηθψλ αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε. Ζ ζπκβνιή ηεο Εμειηθηηθήο 

Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο είλαη φηη πεξηέγξαςε ηνλ ηξφπν πνπ αιιάδνπλ νη ξνπηίλεο θαη 

εηζάγνληαη θαηλνηνκίεο κέζα απφ ην ηξίπηπρν „νξγαλσηηθέο ξνπηίλεο‟, „δξαζηεξηφηεηεο 

αλαδήηεζεο‟ θαη „πεξηβάιινλ επηινγήο‟. Πξφθεηηαη γηα κηα αλάιπζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

απνκαθξχλεηαη απφ ην γξακκηθφ κνληέιν αιιά  θαη ηηο ηδέεο ηνπ χζηεξνπ  J. Schumpeter 

ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηα ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πξνζέγγηζε ησλ Nelson & Winter ε θαηλνηνκία δελ είλαη 

ζπλερήο θαη νκαιή πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ, αιιά είλαη κάιινλ ε απφηνκε θαη ζπρλά 

βίαηε εθδίσμε κηαο ηερλνινγίαο απφ κηα άιιε.  

 

Παξάιιεια, ε εμειηθηηθή ζεσξία ησλ Nelson θαη Winter εξκήλεπζε ηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο ζρέζεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο: Οη 

                                                 
17

 Nelson, R., Winter, S. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge: Harvard 

University Press. Tν Google Scholar δίλεη 14.525 αλαθνξέο (2-10-2009) ζην βηβιίν απηφ, 

ππεξδηπιάζηεο απφ απηέο ηνπ Quantum-mechanical description of physical reality ησλ Einstein-

Podolsky-Rosen θαη ηνπ The Origins of Species, ηνπ Charles Darwin.  

 



 18 

εηαηξείεο αθνινπζνχλ νξγαλσζηαθέο ξνπηίλεο πνπ είλαη πξφηππα ιεηηνπξγίαο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο επηρείξεζεο ζηελ παξαγσγή, ηελ Δ&Α, ην εκπφξην, ηε δηαρείξηζε. Ζ θαηλνηνκία μεθηλά 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαδήηεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξερνπζψλ 

πξαθηηθψλ (ξνπηίλεο) θαη δηεξεπλνχλ πην απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο. Ζ κεηαβνιή ησλ 

ξνπηηλψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ επηινγήο πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο πνπ επεξεάδνπλ ηε κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ζε πξντφληα (consulting, κάξθεηηλγθ, 

ρξεκαηνδφηεζε, engineering).  

 

Απηέο νη ζεκειηψδεηο δηαδηθαζίεο ηεο θαηλνηνκίαο (ξνπηίλεο, έξεπλα, εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

επηινγή) δεκηνπξγνχλ έλα ρψξν γλψζεσλ πνπ είλαη εηδηθφο θαη απνθιεηζηηθφο γηα  θάζε 

επηρείξεζε αιιά εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν απηή αλαπηχζζεηαη. 

Πεξαηηέξσ έξεπλα ζην ξφιν ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ηερλνινγηθνχ θαζεζηψηνο) 

έθεξε ζηελ επηθάλεηα ηε βαζηθή δνκή ηνπ: (1) ηηο ζπλζήθεο επθαηξίαο, νη νπνίεο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο ζε θάζε δεδνκέλε πνζφηεηα ησλ πφξσλ, 

(2) ηηο ζπλζήθεο ηδηνπνίεζεο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε θαη θεξδνθνξία απφ θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο, (3) ηε 

ζσξεπηηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία δειψλεη ηε ζπλέρεηα ελφο ηερλνινγηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ εμάξηεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηλνηνκίαο απφ πξνεγνχκελεο, θαη (4) ηε 

θχζε ηεο γλψζεο, πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ησλ γλψζεσλ πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη 

ε θαηλνηνκία.  

 

Έλα επηπιένλ βήκα πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

θαηλνηνκίαο έγηλε κε ηε ζηξνθή ζηα εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο.
18

 Ο φξνο θαζηεξψζεθε 

ην 1987 απφ ηνλ Chris Freeman- πνπ ηνλ επεμεξγάζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Lundvall θαη ηελ εξεπλεηηθή νκάδα IKE ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Aalborg-  

θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ν Richard Nelson δεκνζίεπζε ην «National Innovation Systems» κε 

κειέηεο εζληθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο απφ 15 ρψξεο
19

. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη ηερλνινγηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ κηαο ρψξαο απνηεινχλ βαζηθή πεγή ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηεο 

πιενλεθηήκαηνο, φηη νη ηθαλφηεηεο απηέο έρνπλ εζληθφ ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ κέζα απφ εζληθέο πξσηνβνπιίεο.  Όινη νη νξηζκνί ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο δίλνπλ έκθαζε ζηνπο ζεζκνχο:  Σα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο είλαη «ην δίθηπν ησλ 

                                                 
18

 Freeman, C. (1995) “The «national system of innovation» in historical perspective”, Cambridge 

Journal of Economics, Νν. 19, 5-24. 

Edquist, C. (ed.) (1997) Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, London: 

Frances Pinter. 

Lundvall, B. (ed.) (1992) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and 

Interactive Learning, London: Pinter Publishers. 
19

 Nelson, R. R, (ed.) (1993) National Innovation Systems: A comparative analysis, Oxford: Oxford 

University Press. 
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ζεζκψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε θαη δηάρπζε ηερλνινγίαο» 

(Freeman 1987), "νη εζληθνί ζεζκνί ... πνπ θαζνξίδνπλ ην ξπζκφ θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ηερλνινγηθήο κάζεζεο»
20

, ην «ζχλνιν ησλ ζεζκψλ πνπ απφ θνηλνχ ή αηνκηθά ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ»
21

, «νη ζεζκνί θαη νηθνλνκηθέο δνκέο 

πνπ επεξεάδνπλ ην ξπζκφ θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζηελ θνηλσλία »
22

.  

 

1.4.6. Οη παξαπάλσ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζέηνπλ νξηζκέλα νξφζεκα ζηηο πνιηηηθέο 

αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε γλψζε, φπσο (1) ηελ επηδίσμε ελδνγελνχο ηερλνινγηθήο 

ηθαλφηεηαο, (2) ηελ εμαζθάιηζε επηρεηξεκαηηθνχ κεγέζνπο ζηελ αγνξά ηθαλνχ λα αληέμεη 

φξνπο ζρεδφλ-κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ, (3) ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο θαη, (4) θπξίσο ζεζκψλ ηερλνινγηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Ηδηαίηεξα εχζηνρε είλαη ε αλαθνξά ηνπ Romer (1997) φηη 

νχηε πξνζαξκνγέο ζηε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, νχηε νη απμήζεηο ηνπ 

ξπζκνχ ηεο απνηακίεπζεο, νχηε ηεο ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα 

βειηηψζνπλ κφληκα ην βηνηηθφ επίπεδν κηαο ρψξαο. Σν πην ζεκαληηθφ θαζήθνλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πνπ λα ππνζηεξίδεη 

ηελ ηερλνινγηθή αιιαγή. 

 

1.5. Γηεχξπλζε ηεο ΔΔ: Κέληξν θαη πεξηθέξεηα ζηελ ΔΔ-27 

1.5.1. Με ηελ κεγάιε δηεχξπλζε ηεο πεξηφδνπ 2004-2007, ε Δπξσπατθή Έλσζε δεκηνχξγεζε 

ηε δηθή ηεο εζσηεξηθή  πεξηθέξεηα, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη ζε φξνπο παξαγσγηθφηεηαο, 

γλψζεσλ θαη θαηλνηνκίαο θαη εληζρχεηαη απφ ηηο αζθνχκελεο πνιηηηθέο ζπλνρήο. ήκεξα, 

„θέληξν‟ είλαη φηη θαηέρεη γλψζε θαη ηερλνινγία. „Πεξηθέξεηα‟ είλαη φηη αθνινπζεί 

ηππνπνηεκέλεο κνξθέο παξαγσγήο, ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ακνηβψλ εξγαζίαο. ην 

λέν βηνκεραληθφ θέληξν ηεο ΔΔ ζπγθεληξψλνληαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο λέαο νηθνλνκίαο πνπ 

αλήθνπλ ζε θιάδνπο έληαζεο ηερλνινγίαο θαη γλψζεσλ (ππνινγηζηέο, ηειεπηθνηλσλίεο, 

θάξκαθα, αεξνλαπηηθή) θαη ζε ππεξεζίεο έληαζεο πιεξνθνξίαο θαη γλψζεσλ (πιεξνθνξηθή, 

πγεία, ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο).  Δληνχηνηο, ε πεξηθεξεηαθφηεηα (peripherality) δελ 

έρεη ηε ζαθή πεξηκεηξηθή γεσκεηξηθή δηάηαμε ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ πεξηνρψλ ηεο 

                                                 
20

 Patel, P., & Pavitt, K. (1994), «The Nature and Economic Importance of National Innovation 

Systems», STI Review, No. 14, Paris: OECD. 
21

 Metcalfe, S. (1995) «The economic foundations of technology policy: Equilibrium and evolutionary 

perspectives», in P. Stoneman (ed.), Handbook of the Economics of Innovation and Technological 

Change, Oxford: Blackwell Publishers. 
22

 Edquist, C., & Lundvall, B.-A. (1993) «Comparing the Danish and Swedish systems of innovation», 

in R. Nelson (ed.) National Systems of Innovations: A comparative analysis, Oxford: Oxford 

University Press, 265-298. 
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δεθαεηίαο 1990-2000 θαη ηνπ 2
νπ

 Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη 

γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο εληείλνληαη. Σν πεξηθεξεηαθφ 

ηερλνινγηθφ ράζκα, πνπ κεηξηέηαη απφ δείθηεο Δ&Α, επξεζηηερληψλ, εξεπλεηψλ, είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξν απφ ην αλαπηπμηαθφ ράζκα, πνπ κεηξηέηαη ζε φξνπο ΑΔΠ θαη απαζρφιεζεο. Οη 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο ζε φξνπο γλψζεο, ηφζν ζην επίπεδν ηεο ΔΔ φζν θαη ζην επίπεδν 

ησλ θξαηψλ κειψλ δηεπξχλνληαη θαη αλαδηαηάζζνληαη.  

 

ην λέν πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο ηδηαίηεξν βάξνο έρεη αθελφο ε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ ηνκέσλ θαη θιάδσλ παξαγσγήο  θαη ε ζπλαθήο γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, θαη αθεηέξνπ ε ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ 

εκπεηξηθέο θαη ζηαηηζηηθέο κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ηξεηο παξάγνληεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα: (1) ε θιαδηθή θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο, (2) ε θαηλνηνκία θαη, (3) ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

1.5.2. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν πξνζδηνξίδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπο φξνπο παξαγσγηθφηεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ έληαζεο γλψζεο κε κέζε παξαγσγηθφηεηα 192 (έλαληη 100 σο κέζνπ φξνπ ηεο 

ΔΔ) ζπγθεληξψλνληαη ζηε Μ. Βξεηαλία, Γαλία, νπεδία, Φηλιαλδία θαη Λνπμεκβνχξγν. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαπνίεζεο κε κέζε παξαγσγηθφηεηα 112 ζηε Γεξκαλία, Απζηξία, 

αλαηνιηθή Δπξψπε, θαη θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Οη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα εζηηαηφξηα 

θαη μελνδνρεία, κε κέζε παξαγσγηθφηεηα 85 ζηε λφηηα Δπξψπε, ζηε λφηηα Ηζπαλία, Ηηαιία 

θαη Διιάδα.   

 

1.5.3. εηξά απφ κειέηεο θαη εθζέζεηο γηα ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

Δπξψπε ηεθκεξηψλνπλ ηηο ρακειέο επηδφζεηο ηεο λφηηαο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδνο  ζρεδφλ 

ζε φινπο ηνπ δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο, δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο, 

θαηλνηνκίαο, θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ζ Διιάδα θαηαιακβάλεη κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο ζηνπο Δπξσπατθνχο Πίλαθεο Καηλνηνκίαο ζε φιε ηελ πεξίνδν 2000-2006, κηα ζέζε 

πνπ δελ άιιαμε παξά ηελ πξφζθαηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 12 λέα κέιε απφ 

ηελ θεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε. Ζ έθζεζε ηνπ European Innovation Trend Chart 2005 

είλαη ηδηαίηεξα απαμησηηθή γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδνο πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

"Ζ νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηεο Διιάδαο έρεη κηθξή, αλ φρη θακία, ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία. 

Καηαηάζζεηαη ζηελ 23ε ζέζε κεηαμχ ησλ 25 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζην χλζεην Γείθηε 

Καηλνηνκίαο θαη ζηελ 29ε ζέζε ζε ζχλνιν 33 ρσξψλ. Καηέρεη ηελ 23ε ζέζε κεηαμχ ησλ 25 

ρσξψλ ζε εθαξκνγέο θαηλνηνκίαο, έλα θξίζηκν κέηξν επίδνζεο. ε αληίζηνηρε ζέζε είλαη ε 

Δζζνλία, ε Λεηνλία, ε Πνισλία θαη ε Πνξηνγαιία, σζηφζν ε Διιάδα είλαη ε ρψξα κε ηε 
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δεχηεξε ρεηξφηεξε επίδνζε ζ' απηήλ ηελ νκάδα". Ζ εηθφλα απηή άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν 

κεηά ην 2008, εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηνπ κνληέινπ κέηξεζεο, κε ηελ Διιάδα λα 

θαηαιακβάλεη ηελ 18ε ζέζε κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ.  

 

1.5.4. Με γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε θιάδσλ ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο (εκπφξην, 

εζηηαηφξηα, μελνδνρεία) θαη αδπλακία λα ζρεδηάζεη θαη λα εθαξκφζεη πνιηηηθέο βαζηδφκελεο  

ζηε γλψζε θαη θαηλνηνκία, ε Διιάδα de facto ηνπνζεηείηαη ζηε εζσηεξηθή επξσπατθή 

πεξηθέξεηα καδί κε ηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο θαη αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Όζα πνιηηηθά 

πιενλεθηήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηελ αξρηθή δηεχξπλζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 10 θξαηψλ-κειψλ εμαλεκίδνληαη κε ηαρχηαην ξπζκφ.     

 

1.6. Νέα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο: ΕΕ-2020 θαη έμππλε αλάπηπμε  

1.6.1. Ζ αλάπηπμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζδηνξίδεηαη ζήκεξα απφ κία δηαθνξεηηθή απ' 

φηη ζην άκεζν παξειζφλ θηινζνθία άζθεζεο πνιηηηθήο. Σφζν ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, φζν θαη νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, επαλαπξνζδηνξίδνπλ ξηδηθά ηνπο φξνπο αλάπηπμεο. 

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε παγθνζκηνπνίεζε ζπλνδεχηεθε απφ ηε κεηεγθαηάζηαζε 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο & αλάπηπμεο ζε ρψξεο 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ηε κεηαηφπηζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο πξνο ηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ, ηελ θξίζε πνιιψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ θαη ηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο 

ζηε κεηαπνίεζε. χκθσλα κε πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, νη 

κεηαβνιέο απηέο δελ απνηεινχλ, ηνπιάρηζηνλ φρη αθφκε, απνβηνκεράληζε. Απηφ, γηαηί, αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη βηνκεραληθνί θιάδνη ζεκεηψλνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο, 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην ζχλνιν ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ ΔΔ. 

 

Δληνχηνηο, ε κεηαπνίεζε δελ απνηειεί πιένλ ην θέληξν ησλ ηνκέσλ πςειήο αλάπηπμεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Απφ ην 2000 ε ζπλνιηθή αχμεζε αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ 

ηνκέα απηφ ήηαλ αξγή θαη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο αξλεηηθή. ηελ ΔΔ27, ε κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή 2000-2005 ηεο απαζρφιεζεο ζηε κεηαπνίεζε ήηαλ -1,5% θαη  ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο +0,9% . Ζ παξαγσγηθφηεηα είλαη ζην κέζν φξν φισλ ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο (101%),  

πεξίπνπ ην κηζφ απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο (207%), ησλ 

ππεξεζηψλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (189%), θαη ησλ κεηαθνξψλ (122%).  

 

Ζ θαηαγξαθή ηεο κεηαβνιήο ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ 
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παξνπζηάδεηαη ζηελ 5
ε
 Έθζεζε Πξνφδνπ Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο  δείρλεη φηη 

νη ηνκείο πςειήο αλάπηπμεο ζηελ ΔΔ έρνπλ κεηαβιεζεί ζεκαληηθά
23

. Οη λένη ηνκείο 

αλάπηπμεο πεξηιακβάλνπλ:  

 Γχν θιάδνπο ησλ ππεξεζηψλ κε πςειά επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο: (1) 

Δπηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, θαη (2) Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 Σξεηο θιάδνπο ππεξεζηψλ κε πςειή αχμεζε απαζρφιεζεο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη κέζε παξαγσγηθφηεηα: (1) Δκπφξην, (2) Ξελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, θαη (3) 

Μεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο . 

 Σνλ ηνκέα ησλ Καηαζθεπψλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε κεηαβνιή ηεο 

απαζρφιεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε αξθεηά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Σξεηο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο κε πςειή αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αιιά 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο, πνπ απνηεινχλ θιάδνπο πςειήο θαη κέζεο ηερλνινγίαο: 

(1) Υεκηθά θαη ηερλεηέο ίλεο, (2) Ζιεθηξηθέο κεραλέο, νπηηθά θαη εμνπιηζκφο, θαη (3) 

Δμνπιηζκφ κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

 

1.6.2. Απηή ε ζηξνθή πξνο ηηο ππεξεζίεο είλαη ζαθήο ζην πεδίν ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμεο. Σξεηο πξνηεξαηφηεηεο θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε ζηε λέα ζηξαηεγηθή "Δπξψπε 

2020": (1) ε έμππλε αλάπηπμε, κε ηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε 

θαη ηελ θαηλνηνκία, (2) ε βηψζηκε αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε κηαο πην απνηειεζκαηηθήο ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ, πην πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο, (3) ε αλάπηπμε 

ρσξίο απνθιεηζκνχο,  κε ηελ ελίζρπζε κηαο νηθνλνκίαο κε πςειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο πνπ 

εμαζθαιίδεη νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

 

Οη ζηφρνη απηνί είλαη αιιειέλδεηνη θαη θάζε θξάηνο κέινο πξέπεη λα πξνζαξκφζεη ηελ 

ζηξαηεγηθή "Δπξψπε 2020" ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, ζε εζληθνχο ζηφρνπο θαη πνξείεο. 

Μεηαμχ ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο είλαη ε «Έλσζε Καηλνηνκίαο» (Innovation 

Union) γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ-πιαίζην θαη ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ε «Νενιαία ζε θίλεζε» γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ , ην «Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε» γηα ηελ επίζπεπζε 

ηεο αλάπηπμεο ησλ ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν,  ε «βηνκεραληθή πνιηηηθή ζηελ 

επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο» γηα βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηήξημε 

κηαο ηζρπξήο θαη βηψζηκεο βηνκεραληθήο βάζεο αληαγσληζηηθήο ζε παγθφζκην επίπεδν, ε 

«Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο» γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγνξψλ 
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 European Commission (2008) Fifth Progress Report on Economic and Social Cohesion – Growing 

Regions, Growing Europe, Communication from the Commission to the European Parliament and the 

Council, COM(2008) 371 final, Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities.  
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εξγαζίαο.
24

 

 

1.7. Επξσπατθή ζύγθιηζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ πνιηηηθώλ ζπλνρήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 

1.7.1. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο αλάπηπμεο ζπλνδεχεηαη απφ ηε 

κεηαβνιή ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ηεο πην ζεκαληηθήο επξσπατθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηείηαη 

κέζσ ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. Ζ δηαβνχιεπζε γηα ηε λέα πνιηηηθή ζπλνρήο κεηά ην 2013 

άξρηζε ήδε απφ ην 2007 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο  Δπηηξνπήο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο. Ζ αξρηθή 

δηαβνχιεπζε ην 2007 κε ηε ζπκκεηνρή πιένλ ησλ 100 νξγαληζκψλ πξνζδηφξηζε νξηζκέλνπο 

βαζηθνχο άμνλεο ηε επηζπκεηήο πνιηηηθήο ζπλνρήο: (1) φηη θχξηνο ζηφρνο ηεο πξέπεη λα είλαη 

ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ θαη 

νη  ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο λα παξακείλνπλ  ζην επίθεληξν ησλ δξάζεσλ ηεο, (2) 

ε πνιηηηθή ζπλνρήο πξέπεη λα εζηηαζζεί ζηα ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο, ηδηαίηεξα ηεο 

έξεπλαο, θαηλνηνκίαο, αλαβάζκηζεο ησλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

γλψζεο, (3) ε πνιηηηθή απαζρφιεζεο πξέπεη λα παξακείλεη ζηνλ ππξήλα ησλ δξάζεσλ θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θηψρεηαο, (4) ε βηψζηκε 

αλάπηπμε λα απνηειέζεη βαζηθή επηδίσμε κε κείσζε ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Δίλαη θαλεξφ φηη νη ζηφρνη 

απηνί ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο 'Δπξψπε 2020". 

 

1.7.2. Ζ θξηηηθή ηεο έσο ζήκεξα αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ήιζε απφ ηελ έθζεζε 

Barca
25

 πνπ αλαηέζεθε απφ ηελ Δπίηξνπν ηεο Δπξσπατθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο Danuta 

Hubner. Όπσο ε έθζεζε αλαθέξεη: "Ζ ηζρπξή έκθαζε ζηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαη ζηε 

ζχγθιηζε έρεη επεξεάζεη ηελ εκπεηξηθή καθξν-αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο. Καη ζηα δχν κνληέια πξνζνκνίσζεο θαη νηθνλνκεηξηθήο αλάιπζεο έρεη δνζεί 

κεγάιε πξνζνρή ζε απηφ ην πξνθίι, θαζψο θαη ζηελ επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζηελ 

αλάπηπμε, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε, ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, φπσο 

ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ...αιιά απηφ ην κεγάιν ζψκα ηεο αλάιπζεο έρεη 

νδεγήζεη ζε αληηθαηηθά απνηειέζκαηα θαη δελ έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο. 

 

                                                                                                                                            
 
24

 ΔΤΡΧΠΖ 2020: ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε 
25

 Barca, F. (2009) "An Agenda for a Reformed Cohesion Policy: A place-based approach to meeting 

European Union challenges and expectations", Independent Report prepared at the request of Danuta 

Hübner, Commissioner for Regional Policy.  
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Ζ πξνηεηλφκελε λέα πνιηηηθή ζπλνρήο ζηελ έθζεζε Barca νξίδεη 6 πξνηεξαηφηεηεο ελ κέξεη 

ζπλαθείο κε ηε ζηξαηεγηθή "Δπξψπε 2020". Απηέο αθνξνχλ ζηελ θαηλνηνκία, θιηκαηηθή 

αιιαγή, κεηαλάζηεπζε, λενιαία, δεμηφηεηεο θαη γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ νκνηνγελήο 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή πξνηείλεηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ "place-based interventions" πνπ 

αμηνπνηνχλ ηα ηζρπξά ζεκεία θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αδπλακίεο θάζε πεξηθέξεηαο, κε 

ζηφρεπζε ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο θαη αλνηθηνχο νξίδνληεο πέξα απφ εζληθά φξηα. Απηή ε 

“territorial development policy”, ή “new paradigm of regional policy” εληζρχεηαη απφ 

εμσγελείο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε πεξηνρήο, κηα 

λέα κεζνδνινγία κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, θαη πξνγξακκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπκθσλίεο 

αλάπηπμεο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

 

Ζ θαηλνηνκία παξακέλεη σο θεληξηθή  πξνηεξαηφηεηα. Κάζε πεξηθέξεηα νθείιεη λα επηιέμεη 

έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηνκέσλ  ζηνπο νπνίνπο ε θαηλνηνκία κπνξεί εχθνια λα ζπκβεί θαη 

κηα βάζε γλψζεσλ λα δεκηνπξγεζεί (by selecting in each region a limited number of sectors 

in which innovation can most readily occur and a knowledge base built up). Μέζα απφ κηα 

ηέηνηα πξνζέγγηζε - πνπ νξίδεηαη σο «έμππλε εμεηδίθεπζε" - ζα κπνξνχζαλ λα νξηζζνχλ κηα  

ζεηξά βηνκεραληθψλ ζπκπιεγκάησλ, νηθηζκψλ θαη ησλ δηθηχσλ, ελψ ην "άλνηγκα" ηνπο πέξαλ 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ ή εζληθψλ νξίσλ ζα κπνξνχζε λα πξνσζεζεί.   
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2. Χαξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο αλάπηπμεο ζηε δεθαεηία 2000-

2010 θαη πξννπηηθέο γηα ην 2020 

 

2.1. Η ειιεληθή αλάπηπμε θαηά ηελ πεξίνδν 2000-2010: Οηθνλνκηθή κεγέζπλζε είρακε, 

νηθνλνκία ηεο γλώζεο απείρακε 
26

 

2.1.1. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δηήλπζε, αλ θαη κε θάπνηα ζρεηηθή επηβξάδπλζε κεηά ην 2004, 

κηα ηξνρηά καθξφρξνλεο θαη ζπλερνχο ηζρπξήο κεγέζπλζεο θαηά ηελ πεξίνδν 1994-2008. Γηα 

δεθαπέληε ζπλερή ρξνληά ν πξαγκαηηθφο εηήζηνο ξπζκφο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ήηαλ 

απμεηηθφο, ελψ κεηά ην 1997 θαη έσο ην 2007- κε αηρκή ην 2003- θηλήζεθε ζηαζεξά θνληά 

ζην 4% θαη κνλίκσο ζε επίπεδν πςειφηεξν ηνπ κέζνπ επξσπατθνχ. Σν 2008 ε κεγεζπληηθή 

δπλακηθή ζπξξηθλψζεθε (1.3%) γηα λα πεξηπέζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ χθεζε ην 2009. 

Ζ επίηεπμε πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε καθξνρξφληα βάζε- πνπ ε ζεκαζία 

ηεο είρε ππνβαζκηζζεί απφ πνιινχο  έσο ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο-  απνηειεί  έλα κέηξν ηεο 

καθξάο επηηπρνχο πνξείαο πνπ δηήλπζε κεηά ην 1994 θαη έσο ην 2007 ε ειιεληθή νηθνλνκία. 

ε ηειεπηαία αλάιπζε, ε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε είλαη ίζσο ε πην ζεκαληηθή- αλ 

θαη φρη ε απνθιεηζηηθή- φςε ηεο θαιήο επίδνζεο  κηαο νηθνλνκίαο. Ζ εμέιημε απηή απνθηά 

κεγαιχηεξε αμία, αλ εηδσζεί ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. ηελ νπζία,  επξφθεηην γηα ην ηξίην ηζρπξφ θχκα κεγέζπλζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ 

βίν ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Δίραλ πξνεγεζεί άιια δχν. Σν πξψην, βξαρχηεξν, 

εθδειψζεθε  ζηνλ κεζνπφιεκν. Απνδφζεθε ζηελ επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ λενεγθαζηδξπζέλησλ- θαηά 

ηελ πεξίνδν «1928-1932»- νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ ηεο,  πνπ επέηξεςαλ ηνλ έγθαηξν 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ εγρψξηα βηνκεραλία ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο ηνπ ΄29. Σν δεχηεξν, ηζρπξφηεξν θαη καθξνβηφηεξν, θχκα 

ζπκβάδηζε  κε ηε «ρξπζή» κεηαπνιεκηθή επνρή ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Γξνκνινγήζεθε κεηά 

ην 1953, εμειίρζεθε θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1960 - κε ππξήλα ηνλ επξχηεξν βηνκεραληθφ 

ηνκέα -ζηεξίρζεθε ζε ζεκαληηθέο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε θιάδνπο αηρκήο γηα ηελ επνρή, 

δελ ζπλνδεχζεθε σζηφζν απφ κηα ηδηαίηεξε ελδνγελή ηερλνινγηθή δπλακηθή. 

 

Πνηα, φκσο, ήηαλ ε θηλνχζα δχλακε ηνπ ηξίηνπ ζχγρξνλνπ ηζρπξνχ αλαπηπμηαθνχ θχκαηνο; 

Δπηγξακκαηηθά, ε  αμηνπνίεζε απφ ηελ ηφηε πνιηηηθή εγεζία δχν ηζρπξψλ εμσηεξηθψλ 

θαηαλαγθαζκψλ (έληαμε ζηελ ΟΝΔ ην 2001 θαη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004) γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηνηρείσλ πεηζαξρίαο ζην «ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ» ηεο 
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 Καινγήξνπ, Γ (2008), «Σερλνινγία, γλψζε θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζην ειιεληθφ αλαπηπμηαθφ 

κνληέιν: πγθξίζεηο, ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο», ζην Γηαλλίηζεο, Σ. (επηζηεκνληθή επηκέιεηα) ε 

αλαδήηεζε ειιεληθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, ζ. 181-221. 
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ρψξαο θαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαη πφξσλ κε δχν 

ζεκαληηθνχο ζηφρνπο: καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη έγθαηξε πξαγκαηνπνίεζε 

κεγάισλ θαη αλαγθαίσλ ζχγρξνλσλ έξγσλ ππνδνκήο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ απηά. Σν 

νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ βειηηψζεθε δξαζηηθά. Ζ νηθνλνκία θαηάθεξε λα 

απεκπιαθεί απφ ηε ρξφληα καθξννηθνλνκηθή  θαζήισζε ηεο δηεξγαζίαο κεγέζπλζήο ηεο. 

Γηεπθνιχλζεθε, έηζη, ε αλαδηάξζξσζε, ε κεγέζπλζε αιιά θαη ε γεσγξαθηθή επέθηαζε 

θιάδσλ θαη επηρεηξήζεσλ - ηφζν ηεο κεηαπνίεζεο φζν θαη ησλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, 

πινπνηήζεθαλ- θαη κε ηελ αμηνζεκείσηε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο- 

ζεκαληηθά θαη κεγάια επελδπηηθά έξγα ππνδνκήο. Σα έξγα απηά ζπλεηζέθεξαλ δηηηά:  ζηελ 

ηζρπξή αλαπηπμηαθή ψζεζε ηεο πεξηφδνπ, αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζε πην καθξνρξφληα βάζε. 

 

Ζ ψζεζε απηή απνδείρζεθε ηθαλή λα δηαηεξήζεη ηε κεγεζπληηθή νξκή ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ζηε κεηά-νιπκπηαθή πεξίνδν, παξά ηε ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηα πξν ηνπ 1997 επίπεδα, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

κφριεπζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ,  ηελ απνπζία θεληξηθνχ αλαπηπμηαθνχ ζηφρνπ πνπ λα 

θηλεηνπνηεί ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη ηελ θνηλσλία ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφηεξν θελφ 

δεκφζηαο πνιηηηθήο (policy vacuum)- πνπ απνηππψζεθε ζε κηα ινγηθή «απηφκαηνπ πηιφηνπ»- 

θαη ηελ επηθξάηεζε ελφο θιίκαηνο επαλάπαπζεο θαη κεησκέλσλ πξνζδνθηψλ κεηά ην 2004.   

 

2.1.2. Σελ ίδηα ψξα, ζην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο 

παξνπζίαδε νξηζκέλεο επηθίλδπλεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο.  Αλαδείρζεθε έλα είδνο «δνκηθήο 

θφπσζεο», θαζψο ηνκείο θαη θιάδνη πνπ ζηήξημαλ ηελ αλάπηπμε άξρηζαλ λα εκθαλίδνπλ κηα 

ηάζε λα θξελάξνπλ, ελψ ε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο κεγέζπλζεο  γηλφηαλ φιν θαη πην 

εχζξαπζηε θαη επάισηε, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηεξηδφηαλ ζηνλ δαλεηζκφ ησλ 

θαηαλαισηψλ, πνπ ελ ησ κεηαμχ έρεη απνθηήζεη γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα- αλ θαη 

ρακειφηεξε ζπγθξηηηθά κε αξθεηέο άιιεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο- ππεξβνιηθή απμεηηθή 

δπλακηθή. Έηζη, ζε κηα πην καθξνπξφζεζκε νπηηθή, κε δεδνκέλε ηελ απμαλφκελε θαη 

ζηαδηαθά αλαβαζκηδφκελε παξνπζία λέσλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, 

γηλφηαλ θαλεξφ φηη ην θχξην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ ε ζέζε ηνπ 

παξαγσγηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ζηνλ εμειηζζφκελν δηεζλή θαηακεξηζκφ 

εξγαζίαο. Σν ειιεληθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα έδεηρλε  λα έρεη πεξηέιζεη ζε κηα θαηάζηαζε 

έληνλνπ «εγθισβηζκνχ» ζην πεδίν ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Γπζθνιεπφηαλ λα 

απαληήζεη ζε κηαλ ακθίπιεπξε αληαγσληζηηθή πίεζε πνπ πξνεξρφηαλ ηφζν απφ ρψξεο 

ρακεινχ θφζηνπο εξγαζίαο-  πνπ δελ ήηαλ πηα κφλνλ αλεηδίθεπηε αιιά έδεηρλε κηα 

κνληκφηεξε ηάζε αλαβάζκηζεο- φζν θαη απφ «πνηνηηθά ππέξηεξνπο παξαγσγνχο» πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζε ρψξεο πςεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ζεκαληηθψλ ηερλνινγηθψλ θαη 
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παξαγσγηθψλ ηθαλνηήησλ. Μαθξνζθνπηθά, ε θαηάζηαζε απηή  γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ 

ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ επψλπκσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηε δηεζλή αγνξά θαη ηελ απνπζία 

κηαο θξίζηκεο κάδαο κεγάισλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε δηεζλή παξνπζία, παξά ηελ 

πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο (π.ρ. ηξάπεδεο, ηξφθηκα, κε κεηαιιηθά 

νξπθηά) θαη ζε νξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Πην ζπζηεκαηηθά, φκσο, απνηππψλεηαη 

ζηελ ππνβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο καο ζηηο ζπγθξηηηθέο θαηαηάμεηο ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο (π.ρ. WEF, IMD), πνπ κεηά απφ κηα άλνδν θαηά  10 ζέζεηο ζην δεχηεξν 

κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θζάλνληαο ζηελ 30ε θαη πςειφηεξε ην 2000, θαηξαθχιεζε 

ζηελ 50ε ην 2005 θαη αθφκε πην θάησ ζε νξηζκέλεο απφ ηηο θαηαηάμεηο απηέο. 

 

2.1.3. Ζ εμέιημε απηή είρε άκεζε επίπησζε ζηε δηαξθή επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 

θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηνπ νπνίνπ ην έιιεηκκα εθηηλάρζεθε απφ ην -

5.8% ηνπ ΑΔΠ ην 2004 ζην -11.3% ην 2006 θαη ζην χςνο ξεθφξ ηνπ -14.6 % ηνπ ΑΔΠ ην 

2008. Έσο ηελ θξίζε, ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ επξψ απνξξνθνχζε κηα ηέηνηα 

ηζρπξή αληζνξξνπία.  

 

πλνιηθά, ε ειιεληθή νηθνλνκία αλ θαη ζπλέθιηλε  ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο κε ηηο νηθνλνκίεο 

ηεο Δπξσδψλεο παξνπζίαδε ζεκαληηθή πζηέξεζε ζε φηη αθνξά ηηο ηερλνινγηθέο θαη 

θαηλνηνκηθέο ηεο επηδφζεηο θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο «λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο» ζε 

δξαζηεξηφηεηεο «πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο» (Καινγήξνπ, 2008), πξάγκα πνπ 

θαζπζηεξνχζε ηελ ζχγθιηζε ηεο κε ηηο ππφινηπεο Δπξσπατθέο ρψξεο κε φξνπο «νηθνλνκίαο 

ηεο γλψζεο». Μηα πξφζθαηε εξεπλεηηθή εξγαζία γηα ηηο «ελδηάκεζεο ρψξεο» ηεο Δπξψπεο 

(catching up EU countries) δείρλεη πψο ε ζχγθιηζε απηψλ ησλ ρσξψλ κε ηηο πην 

αλαπηπγκέλεο, κε φξνπο «νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο», είλαη κηα αξγή θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία 

(R. Veugelers, M. Mrak 2009)
27

. Γηα ηελ Διιάδα εηδηθά, ε κειέηε επηζεκαίλεη φηη ε εθηίκεζε 

κηαο ζεηξάο «πνζνηηθψλ δεηθηψλ» πνπ ζπγθξνηνχλ ηνπο ζεκειηψδεηο πξνσζεηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο (Knowledge Economy Key Drivers) αλαδεηθλχεη 

ζεκαληηθέο πζηεξήζεηο. Πην ζεκαληηθφ θαίλεηαη φηη ην ζπκπέξαζκα φηη ε εθαξκνγή κηαο 

επηηπρνχο ζηξαηεγηθήο «catching up» πξνο ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, απαηηεί βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ ζε πνιινχο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο «ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

γλψζεο» (ζηηο μέλεο άκεζεο επελδχζεηο, ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ζηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ έξεπλα θιπ.).  

                                                 
27

 Veugelers, R. and Mrak, M. (2009), “ The Knowledge Economy and Catching-up Member States of 

the European Union”, Report prepared for Commissioner‟s Potocnik‟s Expert Group “Knowledge for 

Growth”, May 2009. 
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Έηζη, θαη πξηλ ηελ θξίζε, κηα ζεηξά ζεκειησδψλ εξσηεκάησλ είραλ ηεζεί ζρεηηθά κε ηε 

κεζνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ ζην πιαίζην ηνπ 

«λένπ αληαγσληζκνχ» θαη ηνπ εμειηζζφκελνπ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ πξνθαινχζαλ 

εχινγεο αλεζπρίεο, φπσο ε ζρεηηθά ρακειή απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ θαη ρξεκαηηθψλ πφξσλ, ε παξνπζία ελφο «παληνχ 

εκπιεθφκελνπ» αιιά επί ηεο νπζίαο αλαπηπμηαθά αδχλακνπ θαη «κε επθπνχο» θξάηνπο, ε 

πξνβιεκαηηθή επηρεηξεκαηηθή δηάξζξσζε (θαζψο ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο επξσπατθέο 

νηθνλνκίεο έρεη πνιχ ιίγεο επηρεηξήζεηο κε έλα νξηζκέλν θξίζηκν κέγεζνο θαη πάξα πνιιέο 

πνιχ-πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο) θαη ε αλεπαξθήο λέα επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή (ξερή λέα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα). Κπξίσο, φκσο,  ην ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ πξφηππν ζηεξίρζεθε ζηε 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο έξεπλαο θαη 

επξχηεξα ηεο γλψζεο (Καινγήξνπ, 2008). Με έλα ηέηνην αλαπηπμηαθφ πξνθίι,  νη 

πξνυπνζέζεηο λα ζπλερίζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία κηα πνξεία απξφζθνπηεο κεγέζπλζεο θαη 

δηαηήξεζεο/βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είραλ ηεζεί ππφ 

ακθηζβήηεζε, αθφκε θαη πξηλ ηελ θξίζε. Δπηπξνζζέησο,  νχηε ην ηζηνξηθά δηακνξθσκέλν 

πιενλέθηεκα ηεο πνιχ κεγάιεο επειημίαο πξνζαξκνγήο- ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε 

θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά πνπ παξαδνζηαθά δεκηνπξγνχζε εηζνδήκαηα- έκνηαδε αξθεηφ γηα 

λα ζπληεξήζεη ηε δπλακηθή ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Οχηε, ηέινο, νη «απφ ηα θάησ» 

θηλήζεηο ηνπ δπλακηθνχ δηεζλνπνηεκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα πνπ 

δηεπθνιχλνληαλ απφ ηε δηεχξπλζε ηνπ ρψξνπ επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηελ εληαία 

επξσπατθή αγνξά θαη ηε λέα βαιθαληθή «ελδνρψξα» έθζαλε γηα λα ζπληεξεζεί ε δπλακηθή 

ηεο κεγέζπλζεο. Σν πξφβιεκα ηεο αλαδσνγφλεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο 

είρε ηεζεί θαη εθθξεκνχζε θαη πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. 

 

2.1.4. ήκεξα, ζε ζπλζήθεο βαζηάο χθεζεο, ηα δηιήκκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή 

θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηθή πξνζιακβάλνπλ έλαλ δξακαηηθφ ραξαθηήξα. Όπσο, εχζηνρα, έρεη 

δηαηππσζεί  απφ ηνλ ηζηνξηθφ Εαλ Πηέξ Λε Γθνθ:  «ηηο ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο 

ε πνιηηηθή πξνυπνζέηεη ηε δηαρείξηζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ησλ θαηαλαγθαζκψλ, αιιά 

δελ θαηαξγεί ηελ επηινγή κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ». Πνηεο φκσο είλαη νη αλαπηπμηαθέο 

επηινγέο ζε ζπλζήθεο αλαγθαζηηθήο βίαηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο; Καη πσο απηέο 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε έλα απνηειεζκαηηθφ θαη εθηθηφ ζρέδην παξαγσγηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο θαη ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο; Σν θιαζηθφ 

δίιεκκα ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ κεηαμχ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ψζεζεο επαλέξρεηαη. Μήπσο, πξνέρεη απνιχησο ν εμνξζνινγηζκφο ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο  πνπ ζα δηακνξθψζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κειινληηθή 
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αλάπηπμε; Καη αθφκε, είλαη ζήκεξα, ζε ζπλζήθεο βαζηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο ν θαηάιιεινο 

ρξφλνο γηα ηε ιήςε κεγάισλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ 

κεγάιεο θιίκαθαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κειινληηθή αλάπηπμε;  

 

Ζ πείξα αλζξψπσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξάμεο ζπκππθλψλεηαη ζε νξηζκέλεο 

ραξαθηεξηζηηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ ζπρλά δηαηππψλνληαη, φπσο:  «ε θάζε βαζηά θξίζε 

πξέπεη λα θνηηάδεηο ηελ αλάπηπμε» ή «Σν ιάζνο πνπ θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε κηα ζηηγκή 

θξίζεο είλαη φηη ζηακαηνχλ λα επελδχνπλ ζην κέιινλ» ή ηέινο «Σν θαιχηεξν πνπ κπνξείο λα 

θάλεηο ζε δχζθνινπο θαηξνχο, είηε δηνηθείο ρψξα είηε επηρείξεζε είλαη λα ζθέθηεζαη κε ηξφπν 

πνπ δελ είρεο έσο ηψξα ζθεθηείο». 

 

2.1.5. Οη δεκφζηεο πνιηηηθέο πξέπεη λα πάλε πέξα απφ ηε βξαρππξφζεζκε απάληεζε ζηε 

θξίζε θαη ην αλαγθαίν ζπκκάδεκα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Πξέπεη αξρίδνληαο απφ 

ζήκεξα λα εληαρζνχλ ζε κηα καθξνρξφληα νηθνλνκηθή θαη αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε ιεηηνπξγεί σο «κεραληζκφο δηάξξεμεο» (disrupter) ηεο θξαηνχζαο 

θαηάζηαζεο πξαγκάησλ θαη ησλ θπξίαξρσλ πξαθηηθψλ. Ζ εζηίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξέπεη 

λα είλαη ζηε δηαρείξηζε ησλ  ζεκειησδψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ήδε ζπληεινχληαη.  

 

ηε ζεκεξηλή δχζθνιε θαη επψδπλε θαηάζηαζε αξθεηνί εθηηκνχλ φηη ε θξίζε εθηφο απφ 

θηλδχλνπο εκπεξηέρεη θαη επθαηξίεο. Ναη, ππφ πξνυπνζέζεηο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη εμσηεξηθνί 

θαηαλαγθαζκνί θαη νη θξίζεηο έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ζην παξειζφλ αλαγελλεηηθά ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Με νξηζκέλεο φκσο πξνυπνζέζεηο πνπ ζηελ παξνχζα θάζε ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλνςηζζνχλ σο εμήο: α) λα έρνπλ νπζηαζηηθά ζπλεηδεηνπνηήζεη- ελίνηε δξακαηηθά φπσο 

ηψξα ζπκβαίλεη- νη πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο φηη «δελ πάεη άιιν, δελ κπνξνχκε λα 

ζπλερίζνπκε έηζη» θαη φρη απιά φηη «κπφξα είλαη, ζα πεξάζεη»,  β) λα αλαδεηρζνχλ εγεηηθέο 

νκάδεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ζηνπο επηκέξνπο κεγαιχηεξνπο θαη 

κηθξφηεξνπο  ρψξνπο νηθνλνκηθήο, επαγγεικαηηθήο  θαη θνηλσληθήο δξάζεο, γ) λα 

δηακνξθσζεί κηα δεκηνπξγηθή πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιιηέξγεηα 

ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο, 

θαη δ) λα νηθνδνκεζεί έλα επαξθέο δίθηπν θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη επηκφξθσζεο ψζηε λα 

απνξξνθήζεη βξαρππξφζεζκα ηηο παξελέξγεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο («φζνπο πέθηνπλ ζην 

ραληάθη») θαη λα ελδπλακψζεη κεζνπξφζεζκα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ψζηε λα επαλέιζεη 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη λα ζπλεηζθέξεη ζε κηα λέα αλαπηπμηαθή ηξνρηά.  
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2.2 Μεραλέο ηεο δαλεηαθήο αλάπηπμεο. Η πηζησηηθή νηθνλνκία ζην πξνζθήλην θαη ν 

ξόινο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο  

2.2.1. ην Γηάγξακκα 3, απνηππψλνληαη νη ελέζεηο δήηεζεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία γηα ηελ 

πεξίνδν 1991-2007. Παξαηεξείηαη πξάγκαηη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

ηξαπεδηθήο πίζηεο ηδίσο θαηά ηελ δεθαεηία 1998-2008, θαη θπζηθά ηεο δξαζηηθήο πηψζεο 

ησλ επηηνθίσλ πνπ επέηξεςαλ ηελ πςειή ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο (βι. δηαγξάκκαηα 1 

& 2). Σελ θαηάζηαζε δηεπθφιπλε ε εθηφμεπζε ηεο θπβεξλεηηθήο αιιά θαη ηεο ηδησηηθήο 

δαπάλεο, πνπ καδί κε ηηο θνηλνηηθέο εηζξνέο νδήγεζαλ ηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο 

αθφκε θαη ζην 6% γηα ην 4
ν
 ηξίκελν ηνπ 2003.   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ζηαζεξφηεηα, 

πνπ απνηππψλεηαη θαη απφ ηε ξαγδαία πηψζε ησλ επηηνθίσλ ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά 

(Γηάγξακκα 1), εμαζθαιίζηεθε κε ηελ έληαμε ζηελ Ο.Ν.Δ. Απηή ζπλέπεζε κε ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο πίζηεο θαη καδί εμεγνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ιφγν πνπ ε 

ειιεληθή νηθνλνκία είρε θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ηδίσο 

κεηά ην 2000, παξά ηε ρακειή ηεο αληαγσληζηηθφηεηα. 

 

Γηάγξακκα 1. Δπηηφθηα ειιεληθήο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο  
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Πεγή: ΣηΔ 

 

πγθεθξηκέλα, ζε έλα πεξηβάιινλ, πξσηνθαλνχο γηα ηελ Διιάδα καθξννηθνλνκηθήο θαη 

ζπλαιιαγκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο φπνπ ν πιεζσξηζκφο θαη ηα επηηφθηα ππνρσξνχλ κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο, έρνπκε ηελ ηαπηφρξνλε νινθιήξσζε ηεο άξζεο ησλ δηνηθεηηθψλ 

απαγνξεχζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο πίζηεο. Ζ απειεπζέξσζε απηή νπζηαζηηθά 

μεθηλάεη κε ηε ζσζηή ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ησλ ηξαπεδηθψλ νδεγηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ πεξίνδν 1992-1993 θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
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ηειεπηαίσλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ ζηελ αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

αγνξάο ην 1999. Έηζη, ε αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο πίζηεο ζηελ Διιάδα ζπλέπεζε κε ηελ 

εδξαίσζε ελφο πεξηβάιινληνο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. ην πεξηβάιινλ απηφ 

δαλεηδφκελνη θαη δαλεηζηέο πξνζδνθνχλ γηα πξψηε θνξά εδψ θαη δεθαεηίεο ηε δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο απηήο θαη ζην κέιινλ θαη ε πίζηε αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ζπλεηζθέξνληαο 

ζεκαληηθφηαηεο ελέζεηο δήηεζεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Σν πξάηηεη απηφ θαζψο 

δηεπξχλνληαη φρη κφλν νη θαηαλαισηηθέο επηινγέο ησλ λνηθνθπξηψλ, αιιά θαη νη επηινγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ηδίσο ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο γηα πξψηε θνξά απέθηεζαλ 

κηα ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ πξφηεξε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο κε ίδηα θεθάιαηα. 

Μάιηζηα, ε ζεκαζία ηεο ηαπηφρξνλεο πινπνίεζεο θαη ησλ δχν απηψλ γεγνλφησλ 

αλαδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θάζε κία απφ απηέο φηαλ ζπλέβε ζε άιιεο ρψξεο είρε 

πάληα ζεκαληηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα αξθεηά ρξφληα. Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ε 

ηαπηφρξνλε πινπνίεζε απηψλ ησλ δχν νδήγεζε ζε κηα ηαρεία επέθηαζε ηεο ηδησηηθήο πίζηεο 

ε νπνία δηήξθεζε γηα κεγάιν, κε ηα πθηζηάκελα δηεζλή δεδνκέλα άιισλ ρσξψλ,  ρξνληθφ 

δηάζηεκα, φπσο απνηππψλεη ην δηάγξακκα 2. 

 

Γηάγξακκα 2:  Πηζησηηθή επέθηαζε ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν κεηά ην 1998 

% YoY Μεηαβολής τρεμαηοδόηεζες από εγτώρια ΝΧΙ. ΤηΕ.
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ηιηλοποιήζεων

 

Πεγή: ΣηΔ 

 

2.2.2. ηελ πεξίνδν απηή, αξρηθά θιεηδψζεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε θαη 

ζηε ζπλέρεηα θαζηεξψζεθε ην επξψ. πκπιεξσκαηηθά, νη θαζαξέο εηζξνέο απφ ηελ ΔΔ θαη ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία, ζπλέρηζαλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ λα εληζρχνπλ ηελ εγρψξηα δήηεζε. Υάξε 

ζηνπο πςεινχο αλαπηπμηαθνχο ξπζκνχο, ην Γηάγξακκα 3 δείρλεη φηη ην δεκφζην ρξένο, ηδίσο 

κέρξη ην 2007, ζπγθξαηήζεθε θαη ζεκείσζε κηα ειαθξά κείσζε. Βέβαηα, ζηα ζηνηρεία απηά 

δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια εθείλα ηα πνζά πνπ πξφζθαηα έρνπλ πξνζηεζεί σο παξειζφληα 

ρξέε ηα νπνία φκσο ζπζηεκαηηθά δελ θαηαγξάθνληαλ.      
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Οη εηζξνέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (% ΑΔΠ) είλαη δηαρξνληθά νη πςειφηεξεο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, θαη νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηζξνέο ηφζν απφ ηε άζθεζε ησλ 

δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη απφ ηελ άζθεζε ηεο θνηλήο 

αγξνηηθήο πνιηηηθήο  (Γηάγξακκα 3). Μάιηζηα, ζην βαζκφ πνπ νη εηζξνέο απφ ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία ρξεκαηνδφηεζαλ ζεκαληηθέο ππνδνκέο, ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηεο 

πξσηεχνπζαο ε νπνία φκσο ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, είρακε θαη 

αληίζηνηρεο ζπλεηζθνξέο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ρψξαο απφ ηε βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ απηψλ, πέξα κάιηζηα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο απφ ηηο δαπάλεο θαηαζθεπήο 

ηνπο. 

Γηάγξακκα 3. Δλέζεηο δήηεζεο ζηελ Διιάδα 

Ενέζεις δήηεζες ζαν % ΑΕΠ. Ελλάδα.

 Πεγέο: Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο, Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθώλ, Επξωπϊθή Επηηξνπή, EUROSTAT.
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Πεγή: ΣηΔ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Eurostat. Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέσλ. 

 

2.2.3. ε θάζε πεξίπησζε, ε θαηάζηαζε απηή ελίζρπζε ηελ θαηαλάισζε ε νπνία μεπέξαζε ην 

80% ηνπ ΑΔΠ, νδήγεζε ζε άλνδν ησλ ηηκψλ ζηηο θαηαζθεπέο αιιά θαη ζε γεληθφηεξε 

«άλζεζε» ηελ θηεκαηαγνξά. Αθφκε, ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ελίζρπζαλ ηνλ εζσηεξηθφ 

ηνπξηζκφ, ελψ ε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ βνήζεζε θαη ηνλ εμσηεξηθφ ηνπξηζκφ. 

Σέινο, ε λαπηηιία, κε θαζαξή ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ γχξσ ζην 4-5% ζπλέβαιε επίζεο ζηελ 

ηθαλνπνηεηηθή κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο. Όκσο, ε πξαγκαηηθή κεραλή ηεο αλάπηπμεο, ε 

βάζε φισλ ησλ παξαπάλσ ήηαλ ε δαλεηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο. Δθφζνλ απηή δελ 

θαηεπζχλζεθε επαξθψο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ε ρεηξνηέξεπζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαη λα εληείλεηαη κε ξαγδαίνπο 

ξπζκνχο, κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ‟00 θζάλνληαο ζρεδφλ ην -14% ηνπ ΑΔΠ. Ζ επηδείλσζε 

απηή θαλέξσλε ηηο αδπλακίεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν πξνεηνίκαζε ηελ 

θξίζε δαλεηζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ απφηνκε δηαθνπή ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο ιφγσ ηεο 

δηεζλνχο θξίζεο, δηέθνςε απφηνκα ηνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο θαη επηδείλσζε άκεζα δεκφζην 
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έιιεηκκα θαη ρξένο, ζηέιλνληαο ηαπηφρξνλα ζηα χςε ην δηεζλέο επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο 

ρψξαο.  

 

2.2.4. Σν δηάγξακκα 4 απεηθνλίδεη αλάγιπθα ηε μαθληθή ρεηξνηέξεπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ηνπ θξάηνπο ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 2006-2007. Οη πξσηνγελείο δαπάλεο εθηνμεχνληαη απφ ηα 

16.2% ζην 20% κέζα ζε 2 έηε, ελψ ηα έζνδα πέθηνπλ απφ ην 21.7% ζην 20.8%. Δάλ 

πξνζζέζεη θαλείο ηελ θαηάξξεπζε ηεο αλάπηπμεο απφ ην 2009, ε νπνία ζπλερίδεηαη κε 

πςεινχο αξλεηηθνχο ξπζκνχο θαη ηα έηε 2010 (-4%) θαη 2011 (πξφβιεςε πεξίπνπ -3% κ.ν. 

γηα ην 2011). 

 

Γηάγξακκα 4: Καζαξφ εηζφδεκα, πξσηνγελείο δαπάλεο πξνυπνινγηζκνχ Διιάδνο 

21
,2

%

21
,3

%

21
,7

%

21
,5

%

21
,6

%

20
,5

%

22
,0

% 24
,0

%

17
,1

%

15
,3

%

14
,6

%

14
,8

%

14
,4

%

14
,4

%

13
,9

%

13
,7

%

14
,1

%

14
,1

%

15
,7

%

15
,7

%

15
,2

%

16
,3

%

17
,2

% 20
,5

%

19
,3

%

18
,3

%

17
,5

%

15
,2

%

14
,7

%

15
,0

%

15
,6

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009E

2010B

2010M

Net revenue of ordinary central government budget to GDP

Primary expenditure of central government budget to GDP

Interest expenditure on general government debt to GDP
 

Πεγή: Δηήζηνη πξνυπνινγηζκνί (Annual government budgets). E: estimate, B: budget, M: Stability and 

Growth Program update of budget with measures taken up to March 2010. 

 

Ζ θαηάζηαζε απηή αληηθαηνπηξίδεη επίζεο ιάζε πνιηηηθήο ή έζησ ζηνηρήκαηα πνπ δελ 

θαίλεηαη λα έρνπλ βγεη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σα δχν πην ζεκαληηθά απφ απηά είλαη νη 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ πξνέθπςαλ, φπσο θαη 

αδπλακία ηεο ηφηε θπβέξλεζεο λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ επξψ 

ζρεδηάδνληαο θαη εθαξκφδνληαο κηα ζεηξά ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηφζν ζηηο αγνξέο κε 

απειεπζέξσζε ή/θαη απνδνηηθή επαλαξχζκηζή ηνπο φζν θαη θπξίσο ζηα δεκφζηα αγαζά 

(λνζνθνκεία θαη θαξκαθεπηηθέο δαπάλεο, εθπαίδεπζε, ζπγθνηλσλίεο, ΓΔΚΟ γεληθφηεξα).  

 

2.3. Αδπλακίεο αληαγσληζηηθόηεηαο. Ιζνδύγην, πιεζσξηζκόο, μέλεο επελδύζεηο 

2.3.1. Ζ πνιχ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

θαηαγξάθεηαη απφ ην Doing Business ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ηνλ δείθηε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic Forum (WEF), αιιά θαη πςειή δηαθζνξά 

ζχκθσλα κε ηελ Transparency International, θαη κάιηζηα πξνθχπηεη δπζαλάινγα ρεηξφηεξε 
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σο πξνο ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα ηεο ρψξαο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1 πνπ 

παξνπζηάδεη ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα θαηά ηε ζπγγξαθή ζηνηρεία, ζηελ  πεξίπησζε ηνπ 

WEF ε Διιάδα γηα ην 2009-10 θαηαιακβάλεη ηε ζέζε 71, πνπ είλαη ε ηειεπηαία ζέζε ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ-15 θαη κάιηζηα κε κεγάιε απφζηαζε απφ ηε πξνηειεπηαία Ηηαιία, πνπ 

θαηαιακβάλεη ηε ζέζε  48 επί 133 ρσξψλ, ελψ  αληίζηνηρα ε Παγθφζκηα Σξάπεδα καο 

θαηαηάζζεη ζηε ζέζε 109 γηα ην έηνο 2010, θαη πάιη ζε κεγάιε απφζηαζε κεηά ηελ 

πξνηειεπηαία Ηηαιία ε νπνία θαηαιακβάλεη ηε ζέζε 78 επί 183 ρσξψλ γηα ην 20010. Οη 

ζέζεηο απηέο είλαη ζπκβαηέο κε ηελ εηθφλα πνπ θαηαγξάθνπλ θαη νη δείθηεο πνηφηεηαο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη Kaufmann & Kray (2002), 

θαη δελ είλαη νη επηζπκεηέο γηα κηα ρψξα κέινο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηνπ ΟΟΑ, ε νπνία 

αλήθεη ζην 18% ησλ πιένλ πινχζησλ ζε ΑΔΠ θαηά θεθαιή ρσξψλ θαη ε νπνία ζα έπξεπε λα 

θαηαηάζζεηαη ζην 15% ησλ πιένλ αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε. Όια απηά ηα 

ζηνηρεία, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δείθηε αληίιεςεο δηαθζνξάο, απιά θαηαγξάθνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ θαηαγξάθεη θαη ην κεγάιν έιιεηκκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ αγαζψλ: Ζ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε ζεζκηθή αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο δελ είλαη 

αληίζηνηρε ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηακνξθψλεη ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ελψζεηο αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, ελψ θαη δηαρξνληθά δελ 

θαηαγξάθεηαη κηα βειηίσζε, αιιά ππνρψξεζε φπσο απνηππψλεη ην Γηάγξακκα 5.  

Πίλαθαο 1. Global Competitiveness Index 2009 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rank Rank Rank Rank

1 Singapore 1 Switzerland 1 Denmark 1 Liechtenstein

2 New Zealand 2 United States 1 New Zealand 2 Luxembourg

3 Hong Kong, China 3 Singapore 1 Sweden 3 Bermuda

4 United States 4 Sweden 4 Singapore 4 Norway

5 United Kingdom 5 Denmark 5 Finland 5 Qatar

6 Denmark 6 Finland 5 Switzerland 6 Iceland

7 Ireland 7 Germany 7 Iceland 7 Ireland

8 Canada 8 Japan 7 Netherlands 8 Denmark

9 Australia 9 Canada 9 Australia 9 Cayman Islands

10 Norway 10 Netherlands 9 Canada 10 Switzerland

… … … …

16 Finland 13 United Kingdom 11 Luxembourg

18 Sweden 14 Norway 12 Austria 13 Sweden

22 Belgium 16 France 14 Germany 14 Netherlands

25 Germany 17 Austria 14 Norway 15 Finland

28 Austria 18 Belgium 16 Ireland 16 Australia

30 Netherlands 21 Luxembourg 16 United Kingdom 17 United Kingdom 

31 France 25 Ireland 18 Belgium 18 United States

44 Bulgaria 31 Czech Republic 18 Japan 19 Austria

48 Portugal 33 Spain 18 USA 22 Belgium

55 Romania 34 Cyprus 23 France 23 Canada

62 Spain 43 Portugal 26 Slovenia 24 Germany

64 Luxembourg 46 Poland 28 Spain 26 France

73 Turkey 48 Italy 31 Cyprus 30 Singapore

74 Czech Republic 58 Hungary 32 Portugal 31 Italy

78 Italy 61 Turkey 45 Czech Republic 32 Japan

82 Albania 64 Romania 47 Hungary 34 Spain

… … … …

107 Ethiopia 69 Colombia 55 Italy 37 Turks and Caicos 

108 Lebanon 70 Egypt 55 Seychelles 38 Hong Kong 

109 Greece 71 Greece 57 Greece 39 Greece

110 Guatemala 72 Croatia 58 Lithuania 40 Cyprus

111 Seychelles 73 Morocco 58 Poland 41 Bahrain

… … … …

181 Guinea-Bissau 131 Chad 178 Iraq 211 Zimbabwe

182 Congo, Dem. Rep. 132 Zimbabwe 178 Myanmar 212  Congo

183 Central African Republic 133 Burundi 180 Somalia 213 Burundi

DoingBusiness in 2010 WEF, Global 

Comeptitiveness Index  

2009-2010

TI,  Corruption 

Perceptions Index 2008

UN, Καηά θεθαιή ΑΕΠ ζε $, 

2007



 35 

Πεγή: World Economic Forum, 2009. Doing Business in 2010. Παγθφζκηα Σξάπεδα 2009. 2008 

Corruption Perceptions Index. Γηεζλείο Γηαθάλεηα. 2009. Καηά θεθαιή ΑΔΠ, ζε $. 2007. Ζλσκέλα 

Έζλε.  

 

Γηάγξακκα 5. Η αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 2001 - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: World Economic Forum, επεμεξγαζία ΔΠΔ, 2009.  

 

Πεγή: βι. Πίλαθα 1. Δπεμεξγαζία ζπγγξαθέσλ 

 

2.3.2. Σν έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ, πνπ παξακέλεη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

απνηππψλεη ην Γηάγξακκα 6 επίκνλα  ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα, θαη ην νπνίν κάιηζηα ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα απμάλεη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, θαη ζπλεπηθνπξεί ζηελ ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Γηάγξακκα 6. Ιζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Eurostat 

 

2.3.3. Σέινο, ν πιεζσξηζκφο πνπ παξέκελε, απφ ην 2000 θαη κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζηαζεξά ςειφηεξνο απφ απηφλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Δηδηθψο ζηα αγαζά ην «θαπέιν» ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη εμίζνπ πςειφ κε ην «θαπέιν» 
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πιεζσξηζκνχ ζηηο ππεξεζίεο, παξά ηελ αχμεζε ησλ ζρεηηθψλ εηζαγσγψλ -εηο βάξνο θαη ησλ 

εμαγσγψλ, φπσο δείρλεη ην Γηάγξακκα 7. Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο Διιάδαο θσηνγξαθίδεη 

κηα αδπλακία ηεο νηθνλνκίαο λα θξαηήζεη ρακειά ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ, αθφκα θαη φηαλ απηά 

εηζάγνληαη ζηηο ίδηεο ηηκέο πνπ ηηο παξάγνπλ/εηζάγνπλ νη άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

 

Γηάγξακκα 7. Γηαθνξά πιεζσξηζκνχ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ Διιάδαο θαη δψλεο επξψ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Eurostat 

 

ηελ Διιάδα, ηφζν ν πιεζσξηζκφο αγαζψλ φζν θαη ππεξεζηψλ δηακνξθψλνληαλ, θαη 

ζπλερίδεη λα δηακνξθψλεηαη,  ζηαζεξά ζε επίπεδα πςειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ. Πξνθχπηεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα φηη ε ππεξβάιινπζα δήηεζε πνπ εμαζθαιίδεη ε 

ηαρεία πηζησηηθή επέθηαζε θαη ε εηζξνή ησλ εληζρχζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

νδεγνχλ ζηελ νκνηφκνξθε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηφζν ησλ ππεξεζηψλ φζν θαη ησλ αγαζψλ. Με 

άιια ιφγηα, ζηελ Διιάδα έρνπκε, κε έλαλ ιαλζάλνληα ηξφπν φκσο, ην θαηλφκελν Balassa-

Samuelson αθνχ δελ ππάξρεη έληνλα θάπνηνο παξαγσγηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ν νπνίνο 

λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο κέζσ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ. Σελ 

παξαηήξεζε απηή θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη θαη πξφζθαηε κειέηε ησλ Gibson & Malley 

(2007), νη νπνίνη βξίζθνπλ  φηη ην «παξαδνζηαθφ» θαηλφκελν Balassa - Samuelson ζπκβάιιεη 

ειάρηζηα ζηε δηαθνξά πιεζσξηζκνχ ηεο Διιάδαο κε ηε δψλε ηνπ επξψ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Γελ εμεηάδνπκε πεξηζζφηεξν ζην ζεκείν απηφ, ην ζεκαληηθφ πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ππεξεζηψλ θαζψο απηφ πξνέξρεηαη ζε κεγάιν κέξνο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο, ε νπνία φκσο δξαζηεξηνπνηείηαη εθηφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ δηακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ επηρεηξείλ ζηελ Διιάδα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ ν νπνίνο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο, φπσο άιισζηε θαηαγξάθεη θαη ε ζρεηηθή έθδνζε ηνπ World 

Economic Forum γηα ηνλ ηνπξηζκφ. 

 

Πιεζωξηζκόο, HICP, αγαζά. 

Πεγή EUROSTAT.
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Απηή ε  ηαρεία αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη ησλ αγαζψλ ζπκβάιιεη ζηελ παξαπέξα επηδείλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

κεγάινπ ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζηηο μέλεο αγνξέο φζν θαη ζηελ εγρψξηα αγνξά φπνπ ε 

ππνθαηάζηαζε ησλ εγρψξηα παξαγνκέλσλ αγαζψλ απφ εηζαγσγέο είλαη θαζεκεξηλφ 

θαηλφκελν.  

 

2.3.4. Όζνλ αθνξά ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ε επίκνλε ρεηξνηέξεπζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ ρξεκαηνδνηείηαη, πέξα απφ ην ζεηηθφ ηζνδχγην αδήισλ πφξσλ, απφ ηελ έθδνζε 

νκνιφγσλ ηεο θπβέξλεζεο, θη φρη απφ απηφλνκεο εηζξνέο μέλσλ επελδχζεσλ (ΑΞΔ). Οη 

άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ήηαλ κφιηο $0,9 δηζεθ.  Γηα 

ην 2006, $-2,5 δηζεθ. γηα 2007 θαη $1.3 δηζεθ. γηα ην 2008, ζχκθσλα κε ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. 

 

2.4 Η θνηλσληθή ζπκκαρία ηεο δαλεηαθήο αλάπηπμεο 

2.4.1. Οη επλντθέο ζπλζήθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ειιεληθήο αλάπηπμεο «θάζηζαλ» πάλσ ζε 

έλαλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ δηακνξθσκέλν απφ ηελ πξνππάξρνπζα νηθνλνκηθή δνκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Έρεη πεξηγξαθεί αλαιπηηθά θαη ηεθκεξησκέλα ζε δηεζλείο 

δεκνζηεχζεηο απφ ηνπο Mitsopoulos & Pelagidis (2009, 2011)
28

 ην πψο, γηαηί θαη κε πνηφλ 

ηξφπν, ε Διιάδα απνηειεί πεξηζζφηεξν έλα άζξνηζκα επηκέξνπο νκάδσλ πνπ είηε επηδηψθνπλ 

είηε πξναζπίδνληαη πξφζνδν, δειαδή εηζφδεκα πνπ παξάγεηαη απφ άιινπο θαη αιινχ. Σν 

ρακειφ θνηλσληθφ θεθάιαην (social capital) θαη ν καδηθφο «ιαζξεπηβαηηζκφο» (free riding) 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ζε έληνλν βαζκφ, επηβεβαηψλνπλ ηνλ αλσηέξσ 

ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Ζ δηάζπαζε θαη ε 

θνηλσληθή θαηάηκεζε, νδήγεζε θαη νδεγεί ηειηθψο ζε κηα θαηάζηαζε νπδεηεξνπνίεζεο είηε 

κέζα απφ έλαλ πφιεκν ραξαθσκάησλ φπνπ φινη ππεξαζπίδνληαη ηηο πξνζφδνπο ηνπο ή κηαο 

θνηλσληθήο ζπκκαρίαο ηειηθψο φισλ ησλ πξνλνκηνχρσλ νκάδσλ (επηρεηξεκαηηθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ, ζπλδηθαιηζηηθψλ, πνιηηηθψλ αληηπξνζψπσλ, θ.α.) ηειηθψο λα κελ ππάξμεη 

θακία πξνζαξκνγή. ηελ πεξίπησζε απηή ηε δηαλνκή ηελ θάλεη ε ηζρχο ησλ νκάδσλ θη φρη 

κηα θαινξπζκηζκέλε απφ αλεμάξηεηνπο θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο, αγνξά. Σν ίδην θαη 

ρεηξφηεξν ζπκβαίλεη κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλαδηαλνκήο κέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ φπνπ 

ε πνιπλνκία ησλ 15.000 λφκσλ πεξίπνπ θαη ε πξνρεηξφηεηα ζηε ζπγθξφηεζή ηνπο 

αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ηηο πηέζεηο επηκέξνπο νκάδσλ φζν θαη ηελ πξνβιεκαηηθή αλεμαξηεζία 

ηεο πνιηηηθήο, θαη ησλ ζεζκψλ γεληθφηεξα απέλαληη ζηελ θνηλσλία ησλ ηδησηηθψλ 
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ζπκθεξφλησλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηδηφκνξθε απηή πνιπδηάζπαζε ζπγθξνηείηαη πάλσ ζε 

κηα ην ίδην ηδηφκνξθε θνηλσληθή ζπκκαρία. Απηήλ πνπ πξνσζεί ηελ παγίσζε θαη ηελ 

ππεξάζπηζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Ο θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο ζπζρεηηζκφο 

δπλάκεσλ ζηελ νπζία έηζη ζπκκαρεί πάλσ ζηε ζπκθσλία ηεο δηαηήξεζεο κηαο θαηάζηαζεο, ε 

νπνία φκσο κε ηε ζεηξά ηεο ζπγθξνηήζεθε θαη ζπληεξήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κε ην 

θζελφ δαλεηαθφ ρξήκα ηεο πεξηφδνπ 1995-2008, θαη θπξίσο ηεο ππν-πεξηφδνπ 2000-2008.  

 

Έηζη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είηε αλαθεξφκαζηε ζηελ πηζησηηθή επέθηαζε ηεο 

πεξηφδνπ 1995-2008, είηε ζηα εθηεηακέλα επξσπατθά δηαξζξσηηθά θεθάιαηα, είηε ζε εηζξνέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ λφκηκεο αιιά θαη ζθηψδεηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ππεξεζηψλ ζηηο 

νπνίεο ε ρψξα δηαζέηεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα (ηνπξηζκφ, θηι), είηε ζηελ θηεκαηαγνξά, ζα 

πξέπεη πάληνηε λα έρνπκε ζην πιαίζην ηεο αλάιπζήο καο έλαλ πξνζνδνζεξηθφ ηχπν 

θνηλσληθήο „νξγάλσζεο‟ εηεξφθιεησλ επηκέξνπο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ πνπ αλ θαη 

αληαγσλίδνληαη πνιιέο θνξέο κάιηζηα ρσξίο αξρέο γηα ηελ πξφζθηεζε πξνζφδνπ, εληνχηνηο 

ζπζηήλνπλ θαη ζπγθξνηνχλ κηα ηδηφηππε θνηλσληθή ζπκκαρία πξνάζπηζεο επηκέξνπο 

πξνζφδσλ ζπλνιηθά, ε νπνία είλαη αληηπαξαγσγηθή θαη θξελάξεη ηελ αλάπηπμε κηαο θαηά ηα 

άιια πινχζηαο ζε πφξνπο νηθνλνκίαο. 

   

Σν δήηεκα είλαη ζηνλ θαηξφ ηεο θξίζεο, εάλ ε ζπκκαρία απηή αδπλαηίδεη ή αληηζέησο 

ελδπλακψλεηαη. Αθφκε πην θξίζηκν είλαη εάλ ζε έλα ηέηνην πιαίζην νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαη 

θαζψο πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ απηψλ αλήθνπλ ζηελ ζθηψδε νηθνλνκία, 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εγρψξηα, επίζεκε νηθνλνκία, κεηακνξθψλνληαο αλαιφγσο 

θαη ηηο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο.      

 

 

                                                                                                                                            
28

 Mitsopoulos, M. & T. Pelagidis (2009), Vikings in Greece, The Cato Journal, Vol. 29(3), pp. 339-

416. Mitsopoulos, M. & T. Pelagidis (2011), Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust, 

MacMillan/Palgrave. 
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3. Αδπλακίεο θαη εκπφδηα γηα 'έμππλε' αλάπηπμε ζηελ Διιάδα πνπ 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε  

 

3.1. Σπζηεκηθέο πζηεξήζεηο ζηελ παλεπηζηεκηαθή θαη ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη 

λεζίδεο αξηζηείαο ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα  

3.1.1. Ζ  παλεπηζηεκηαθή θαη ηερλνινγηθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο βξίζθεηαη κπξνζηά ζε 

έλα θξίζηκν γηα ηελ πνξεία ηεο, ηνλ ξφιν ηεο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο, ζηαπξνδξφκη 
29

. Έπεηηα 

απφ κηαλ αληηθαηηθή, άληζε, αιιά ζπλνιηθά αλνδηθή πνξεία ηξηψλ δεθαεηηψλ, ην ειιεληθφ  

παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκα έρεη νινθιεξψζεη έλαλ θχθιν αλάπηπμεο θαη έρεη ράζεη - 

ηνπιάρηζηνλ σο ζχζηεκα θαη θαηά κέζν φξν – ηελ εζσηεξηθή ηνπ δπλακηθή.  Σελ ίδηα ψξα, 

παξά ηα πξνβιήκαηά ηνπ, ην ειιεληθφ ζχζηεκα παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο  δηαζέηεη έλα ηθαλφ έκςπρν πιηθφ (ηδίσο κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ δηδαζθφλησλ) 

αιιά θαη έλαλ αμηνζεκείσην αξηζκφ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ κε δηεζλή επηζηεκνληθή 

παξνπζία  θαη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθφηεξα, ε ειιεληθή εξεπλεηηθή 

θνηλφηεηα- ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ζηα εξεπλεηηθά θέληξα- παξά ηελ ππνρξεκαηνδφηεζή ηεο 

απφ εζληθνχο πφξνπο (δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο)  ζε ζχγθξηζε κε φιεο ηηο άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο- έρεη βειηηψζεη ηελ επίδνζή ηεο θαη έρεη θαηαθηήζεη κηα ζεκαληηθή ζέζε θαη έλαλ 

αληίζηνηρν απμεκέλν ξφιν ζηηο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ζηα αληίζηνηρα δηεπξσπατθά 

εξεπλεηηθά δίθηπα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ ρξεκαηνδνηνχκελε κε επξσπατθνχο πφξνπο 

έξεπλα ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εηθνζηπεληαεηίαο.   

 

Όκσο, ηελ ίδηα ψξα ε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά απφ ζεζκηθή δπζθηλεζία, δηνηθεηηθέο αγθπιψζεηο θαη εκπινθέο, θαζψο θαη απφ 

παξσρεκέλα ζηεξεφηππα πνπ πεξηνξίδνπλ νπζησδψο ηελ πξσηνβνπιία θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζπιινγηθψλ ηνπ νξγάλσλ, ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ θαη ησλ κειψλ 

ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Γηαπηζηψλεηαη, επίζεο, ε κεηαηφπηζε ηεο έκθαζεο απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε κάζεζε ζηελ εμέηαζε θαη ε δηνιίζζεζε ελφο ζεκαληηθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε  κεραληζκφ απνλνκήο ραξηηψλ/ ηίηισλ 

θπξίσο γηα ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα.  

 

3.1.2. Γηα λα εθηηκήζνπκε ηνλ βαζκφ απηνλνκίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηα παλεπηζηήκηα  

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο παλεπηζηεκίσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (βι. 

                                                 
29

 Καινγήξνπ, Γ. (2010), «Διιεληθφ Παλεπηζηήκην: Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο Σίηισλ ή Φνξέαο 

Αιιαγήο πξνο ηελ Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο», ζην: Τν Παλεπηζηήκην ζήκεξα: όςεηο ηεο 

θξίζεο θαη βήκαηα πξνζαξκνγήο, (επηζηεκνληθή επηκέιεηα: Γεκεηξφπνπινο, Α., Ν. Μαξαβέγηαο θαη Α. 

Μεηζφο), Θεκέιην, ζ. 172-199.  
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βηβιηνγξαθία) γηα έλα δείγκα 7 επξσπατθψλ ρσξψλ κε επηθέληξσζε ζε νξηζκέλεο θξίζηκεο 

παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο "ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο". Σέηνηεο παξάκεηξνη είλαη: ε εηζαγσγή θνηηεηψλ, ε πξφζιεςε θαη ακνηβή 

θαζεγεηψλ, ε ειεπζεξία δηακφξθσζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη, ηέινο, ε χπαξμε αμηνιφγεζεο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. ην ειιεληθφ 

παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκα πνιιέο απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πην πάλσ 

παξακέηξνπο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ πνιχ πεξηνξηζκέλα βήκαηα 

έρνπλ γίλεη σο πξνο ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ησλ ηδξπκάησλ. Δηδηθφηεξα, ν αξηζκφο ησλ 

θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη θαη ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ηνπο νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο. Δπίζεο, ε δηακφξθσζε ηεο ακνηβήο, νη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο θαη ε πξναγσγή ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο.  Ζ  

δηαδηθαζία θξίζεο, πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ δηδαθηηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έξκαην ελζηάζεσλ θαη δηαδηθαζηηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ εκπινθψλ θαη παξεκβνιψλ.  

 

Δπηπιένλ, παξφιν πνπ ε δηακφξθσζε ηεο δηδαθηηθήο χιεο γίλεηαη ειεχζεξα απφ ηα ηκήκαηα 

ησλ παλεπηζηεκίσλ, ηα ηειεπηαία αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά δηνηθεηηθά εκπφδηα ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηδίσο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. ε φηη αθνξά ηε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ππάξρεη ζρεδφλ πιήξεο έιιεηςε δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 

ζηε δηάζεζε ησλ πφξσλ νη νπνίνη δηαηίζεληαη απφ ην θξάηνο γηα ζπγθεθξηκέλεο κφλν 

δαπάλεο, ελψ ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο πφξσλ εθηφο ησλ θπβεξλεηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 

είλαη πεξηνξηζκέλε γηα ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα. Σέινο, ηφζν ε πιήξεο έιιεηςε 

αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο φζν θαη ινγνδνζίαο ησλ ηδξπκάησλ ζηελ θνηλσλία ζρεηηθά κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπο ζπκπιεξψλνπλ έλα ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν ην παλεπηζηήκην δελ κπνξεί λα 

ιάβεη ην ίδην απνθάζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα νδεγνχζαλ ίζσο ζε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ 

ζπνπδψλ.  

 

3.1.3. Αληηζέησο, ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ απνθηήζεη πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζνξίδνπλ κφλα ηνπο ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ, είηε ζέηνληαο 

θξηηήξηα πέξαλ ησλ εζληθψλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ φπσο γίλεηαη πιένλ ζε αξθεηά 

παλεπηζηήκηα ζηελ Γεξκαλία, είηε κε εμεηάζεηο κεηά ην πξψην αθαδεκατθφ έηνο. Δμεηάζεηο νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχλ θαη κηα ζεηηθή θήκε δηαθνξνπνίεζεο γηα ην θάζε παλεπηζηήκην, ελψ ηνπ 

επηηξέπνπλ εκκέζσο λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ, θάηη πνπ γίλεηαη 

ηφζν ζηελ Γαιιία φζν θαη, αλ θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ, ζην Βέιγην. Αληηζηνίρσο, ζηελ 

Αγγιία ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ πιήξε ειεπζεξία ζηε δηακφξθσζε ησλ θξηηεξίσλ εηζαγσγήο 

ησλ θνηηεηψλ, ελψ αληηζέησο, ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία νη θνηηεηέο εηζάγνληαη θαηφπηλ 

εζληθψλ εμεηάζεσλ, ρσξίο ην ίδξπκα λα έρεη θάπνηα επηξξνή ζηελ δηαδηθαζία. 
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Δπίζεο ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ηα παλεπηζηήκηα απνθηνχλ ζηαδηαθά πεξηζζφηεξε 

επρέξεηα ζηελ πξφζιεςε ησλ θαζεγεηψλ, αλ θαη ε κηζζνινγηθή θιίκαθα παξακέλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ δεδνκέλε. ε άιιεο ρψξεο φπσο ζην Βέιγην, θαη ηδίσο ζηελ Αγγιία, ηα 

ηδξχκαηα  έρνπλ κεγάιε επρέξεηα ζηειέρσζεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπο θαη 

κπνξνχλ ειεχζεξα λα πξνζιάβνπλ θαζεγεηέο, δηακνξθψλνληαο ηα θαηάιιεια θίλεηξα 

απφδνζεο, αλ θαη ζηελ πξάμε νη ακνηβέο πνπ πξνζθέξνληαη είλαη ζπγθξίζηκεο αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα ηδξχκαηα θαη γηα παξφκνηεο ζέζεηο. ηελ Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία, ηα παλεπηζηήκηα 

κπνξνχλ λα πξνζιάβνπλ θαζεγεηέο κφλν φηαλ νη ηειεπηαίνη απνθηήζνπλ ζρεηηθή θξαηηθή 

δηαπίζηεπζε/αλαγλψξηζε, ελψ ζηελ Ηηαιία πξνζιακβάλνληαη κφλν φζνη θαζεγεηέο έρνπλ 

πεηχρεη ζε έλαλ εζληθφ δηαγσληζκφ ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο πνπ έρεη 

δεηήζεη ην παλεπηζηήκην. ηελ πξάμε, νη πεξηνξηζκνί απηνί δελ είλαη ηδηαίηεξα απζηεξνί ζηελ 

Γαιιία, φπνπ κηα επηηξνπή πξφζιεςεο αμηνινγεί ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο θαη ζηελ νπνία ην 

παλεπηζηήκην δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα πξνζιάβεη θάπνηνλ πνπ δελ επηζπκεί λα 

πξνζιάβεη, ελψ ζηελ Ηηαιία νη πεξηνξηζκνί είλαη πνιχ ζεκαληηθνί θαη ζηελ πξάμε 

εκπνδίδνπλ ζπρλά ηα παλεπηζηήκηα λα απνθηήζνπλ φζνπο θαζεγεηέο ρξεηάδνληαη ή ηνπο 

θαηάιιεινπο θαζεγεηέο πνπ επηζπκνχλ. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο νη 

θαζεγεηέο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη. ηελ Ηηαιία, ηελ Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία νη 

δπλαηφηεηεο δηακφξθσζεο ησλ θηλήηξσλ παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο, θαζψο ηα ζέκαηα 

ακνηβψλ εμαξηψληαη απφ παξακέηξνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην θξάηνο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο 

αληηκεησπίδεηαη κεξηθψο ζηελ Ηζπαλία θαζψο γίλεηαη πιένλ αμηνιφγεζε ησλ θαζεγεηψλ ε 

νπνία θαη ζπλεθηηκάηαη.  

 

ηαδηαθά, φιν θαη πεξηζζφηεξα θξάηε βαζίδνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα παλεπηζηήκηα 

ζηελ ζχλαςε ζπκβνιαίσλ βάζε ησλ νπνίσλ δίλεηαη ε θξαηηθή επηρνξήγεζε ζηα 

παλεπηζηήκηα. Ζ ζχλαςε ησλ ζπκβνιαίσλ πεξηιακβάλεη κελ ηελ παξαθνινχζεζε πνζνηηθψλ 

δεηθηψλ, φπσο ην θφζηνο αλά θνηηεηή ζηε Γαιιία θαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Αγγιία, αιιά δελ πξνβιέπεη πάληα ηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηνπ ηδξχκαηνο λα θαηαλείκεη ηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε θαηά βνχιεζε. Έηζη, ζηελ 

Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία ηα πνζά απνδίδνληαη γηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ελψ ζηελ Γεξκαλία, 

ζην Βέιγην, ζηελ Αγγιία θαη, παξαδφμσο ζηελ Ηηαιία, ην ίδξπκα  ιακβάλεη ηελ  επηρνξήγεζε 

θαη ηελ δηαρεηξίδεηαη θαηά βνχιεζε. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ζηελ Γεξκαλία φιν θαη 

πεξηζζφηεξα θξαηίδηα ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα επηρνξήγεζεο κε ηα ηδξχκαηα ρσξίο φκσο λα 

ηίζεληαη δηνηθεηηθνί πεξηνξηζκνί ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Σν χςνο φκσο ηεο 

επηρνξήγεζεο δηακνξθψλεηαη βάζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ ηδξχκαηνο θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα 

κε ηελ εμέιημε νξηζκέλσλ ζρεηηθψλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ.  
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3.1.4. Ζ κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηελ θαηαλνκή ησλ ρξεκάησλ ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο θαη  κε 

απζηεξφηεξνπο αλεμάξηεηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ. ηελ Γεξκαλία, νη ππεχζπλεο 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηηδίσλ έρνπλ αξρίζεη λα εθρσξνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηα ίδηα ηα 

ηδξχκαηα, εηζάγνληαο φκσο ηαπηφρξνλα θαη απμεκέλε ινγνδνζία ηφζν γηα ηηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη, φζν θαη γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηπγράλνληαη. Έηζη δεκνζηεχνληαη πιένλ 

θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ νξθσηφ ινγηζηή, ελψ ζηελ 

Αγγιία ν εθηειεζηηθφο εθπξφζσπνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ επζχλεηαη έλαληη ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ελψ, παξάιιεια ε θπβέξλεζε 

ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο 

κέζσ κηαο ππεξεζίαο νξθσηψλ ινγηζηψλ. ην Βέιγην, ην παλεπηζηήκην έρεη ηελ ππνρξέσζε 

ηαθηηθά λα αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη επηπιένλ ππφθεηηαη ζε αλεμάξηεην εμσηεξηθφ έιεγρν 

γηα ηηο πνηνηηθέο επηδφζεηο ηνπ. ηελ δηνίθεζε ηνπ  Βειγηθνχ παλεπηζηεκίνπ ζπκκεηέρεη ηφζν 

έλαο θπβεξλεηηθφο επίηξνπνο, φζν θαη έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Αληηζέησο, ζηελ Ηζπαλία κπνξεί λα ζπλάπηεηαη ζπκβφιαην πνπ λα πξνβιέπεη ηελ αλαιπηηθή 

ρνξήγεζε θνλδπιίσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο αλάκεζα ζηελ ηνπηθή θπβέξλεζε θαη ηα 

παλεπηζηήκηα, θαη ην ζπκβφιαην λα βαζίδεηαη θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζχκθσλα κε 

νξηζκέλνπο πνζνηηθνχο δείθηεο. Πέξα, φκσο, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεηθηψλ απηψλ 

δελ ππάξρεη άιινο νηθνλνκηθφο έιεγρνο. ηελ Γαιιία ππάξρεη πιένλ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε  

ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε, φζν θαη απφ αλεμάξηεηα ζψκαηα, αιιά θαη απφ ηνπο θνηηεηέο. Ζ 

αμηνιφγεζε αθνξά  ηφζν  ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε φζν θαη γηα ηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγία 

ησλ ηδξπκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ θαη νη επηδφζεηο, πνπ κεηξψληαη θαη κε 

πνζνηηθνχο δείθηεο, επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ ζπκβνιαίσλ ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο. 

Ζ Ηηαιία, ηέινο, εκθαλίδεηαη σο ηδηαίηεξε πεξίπησζε θαζψο ηα ηδξχκαηα έρνπλ επξεία 

επρέξεηα θαηαλνκήο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, παξφιν πνπ δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε 

ινγνδνζίαο, ελψ δελ ππάξρεη θαη θάπνηνο κεραληζκφο αμηνιφγεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ πνπ λα 

νδεγεί  ζηελ ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.  

 

ηελ Γεξκαλία ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ επξχηαηε απηνλνκία ζε φηη αθνξά ηελ δηακφξθσζε 

ησλ αθαδεκατθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ, αιιά ππάξρεη ζεκαληηθή επνπηεία θαη ινγνδνζία 

πξνο ηηο αξρέο ηνπ θξαηηδίνπ. ηελ Αγγιία ηα ηδξχκαηα έρνπλ πιήξε αθαδεκατθή ειεπζεξία, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία θαη ζηελ δηνίθεζε ελφο κε θπβεξλεηηθνχ 

ζψκαηνο πνπ ειέγρεη ηελ πνηφηεηα φισλ ησλ αθαδεκατθψλ πξνγξακκάησλ. Σν ζψκα απηφ 

ζπκβνπιεχεη θαη ηελ θπβέξλεζε ελψ ιεηηνπξγεί θαη σο αλεμάξηεηνο επφπηεο ζηα επηκέξνπο 

ηδξχκαηα. Δπίζεο, ζηελ Αγγιία ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ παλεπηζηεκίσλ, απέλαληη ζηα 

νπνία είλαη ππφινγα ηα ηδξχκαηα, ζπλήζσο ζηειερψλνληαη απφ άηνκα πνπ δελ εξγάδνληαη 

ζην ίδξπκα, ελψ ηφζν νη θνηηεηέο φζν θαη ε ηνπηθή θνηλσλία ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηδξπκάησλ. ηελ Ηζπαλία νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο επεκβαίλνπλ ελεξγά ζηελ δηακφξθσζε 
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ησλ αθαδεκατθψλ πξνγξακκάησλ, θαη επηπιένλ απηά επνπηεχνληαη απφ έλα εζληθφ 

ζπκβνχιην γηα ηελ πνηφηεηα ηνπο. Δπίζεο, ππάξρεη πιένλ εμσηεξηθή ζπκκεηνρή ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη έρεη εηζαρζεί ε αμηνιφγεζε ε νπνία επηδξά 

ζηελ εμέιημε θαη ακνηβή αηφκσλ, ρσξίο φκσο ε αμηνιφγεζε λα νδεγεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε ησλ ηδξπκάησλ. ηελ Ηηαιία ην θξάηνο επεκβαίλεη νπζηαζηηθά ζηηο 

αθαδεκατθέο επηινγέο θαζψο ζέηεη πνηνηηθά θξηηήξηα γηα ηα καζήκαηα θαη απνθαζίδεη γηα 

ηελ ίδξπζε ηκεκάησλ, ηελ ίδηα ψξα πνπ ε απφδνζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ειέγρεηαη 

θαηά έλαλ ηξφπν πνπ ζηελ νπζία απνηξέπεη νπνηεζδήπνηε αλάιεςε δηνξζσηηθψλ, 

κεηαξξπζκηζηηθψλ ελεξγεηψλ. Έηζη, ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ 

σξψλ εξγαζίαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπζηθήο παξνπζίαο. ηελ Γαιιία, ηέινο, ην θξάηνο 

επεκβαίλεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο κφλν ζηα πξψηα έηε ζπνπδψλ, 

αθήλνληαο γηα ηα ππφινηπα έηε ζην ίδξπκα επξεία απηνλνκία ζηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

 

3.1.5.  Ζ πξφθιεζε ινηπφλ είλαη λα αληηκεησπηζζνχλ νη ζπζηεκηθέο πζηεξήζεηο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο ην  αίηεκα γηα ηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη επίθαηξν θαη πηεζηηθφ, ηδηαίηεξα 

ζήκεξα ζηελ πεξίνδν βαζηάο θξίζεο πνπ βηψλνπκε,  θαηά ηελ νπνία  έλα λέν αλαπηπμηαθφ 

πξφηππν θαη ε κειινληηθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο πξέπεη λα ζηεξηρζνχλ ζηελ παξαγσγή θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο παληνχ θαη γηα φινπο, ζηελ ελεξγνπνίεζε 

κνξθσκέλσλ θαη θαιά εθπαηδεπκέλσλ πνιηηψλ θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, αλεθηηθφηεηαο, αιιειεγγχεο θαη εκπηζηνζχλεο. ηελ πξνζπάζεηα απηή 

έλα  αλαβαζκηζκέλν παλεπηζηεκηαθφ θαη εξεπλεηηθφ ζχζηεκα έρεη θεληξηθφ ξφιν. Έλα  λέν 

πνηνηηθφ εξγαηηθφ επηζηεκνληθφ δπλακηθφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ 

ζα δψζνπλ ψζεζε ζε λέα πνηνηηθά θαη θαηλνηφκα επηκέξνπο παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

κεηαξξχζκηζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ παλεπηζηεκηαθνχ ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πεξηερφκελν ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη επξχηεξα ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ έξγνπ, ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο θαη δηνίθεζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ηδξπκάησλ, ζην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο (ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε 

ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζε φιεο ηεο ηηο κνξθέο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνδνηηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, ζηελ ελνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη επξχηεξα ζηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ρψξσλ.  

 

3.2. Αζπκκεηξίεο ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

3.2.1. Απφ ην κέζν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δηαπηζηψλεηαη έλα ζπλερέο ελδηαθέξνλ γηα 
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πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, κε έξγα φπσο ε ίδξπζε ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη  ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ηλζηηηνχησλ έξεπλαο (ΗΣΔ, ΔΚΔΣΑ, ΚΔΣΔΑΘ), ε ελίζρπζε ζεξκνθνηηίδσλ 

θαη εηαηξηψλ spin-off, ε δεκηνπξγία ζεζκψλ θεθαιαίνπ θηλδχλνπ (ΣΑΝΔΟ), ηα clusters, νη 

πεξηθεξεηαθνί πφινη θαηλνηνκίαο γηα δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, θ.α.  

 

Οη πνιηηηθέο απηέο δελ απέδσζαλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ε Διιάδα παξακέλεη 

ζην πεξηζψξην ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο.    

 

Οη αζηνρίεο ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ νθείινληαη ζε πνιινχο ιφγνπο: 

 Οη πνιηηηθέο δελ ήζαλ επαξθψο πιεξνθνξεκέλεο, αδηαθφξεζαλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ηηο αδπλακίεο, ηηο αζπλέρεηεο, θαη αζπκκεηξίεο ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Γελ 

βαζίζζεθαλ ζε έλα ζηέξεν ζψκα έξεπλαο θαη κειεηψλ.  

 Οη πνιηηηθέο δελ πηνζέηεζαλ κηα ζεζκηθή θαη ζπζηεκηθή θηινζνθία, αιιά 

πξνζαλαηνιίζζεθαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηε ινγηθή ηεο κφριεπζεο κέζσ 

ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ, φπνπ δεκφζηνη πφξνη θηλεηνπνηνχλ ηδησηηθνχο. Όπσο 

ηεθκεξηψλεηαη απφ έξεπλα ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαηλνηνκίαο ηνπ 3
νπ

 ΚΠ, ην 80% 

ησλ πφξσλ δηαηέζεθε γηα εληζρχζεηο κέζσ ελδηάκεζσλ θνξέσλ, spin-offs, θαη ΠΑΒΔΣ.
30

  

 Ζ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα θαη νη πφξνη πνπ δηαηέζεθαλ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία ήζαλ 

πεληρξνί. Ζ ζπλνιηθή θξαηηθή επέλδπζε ζην πεδίν ηεο θαηλνηνκίαο ππήξμε 

πεξηνξηζκέλε: 2,4% ηνπ 3νπ ΚΠ. 

 

3.2.2. Ζ αλάιπζε ησλ αηηίσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνηπρία ησλ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο 

θέξλεη ζηελ επηθάλεηα κηα ζεηξά απφ αδπλακίεο ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα. Δίλαη γεληθά 

παξαδεθηφ φηη ε κεηαηξνπή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πνπ είλαη ε 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο θαηλνηνκίαο, είλαη εθηθηή κφλν φηαλ δηαζπλδένληαη ηθαλφηεηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, έξεπλαο, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, παξαγσγήο, θαη δηάζεζεο πξντφλησλ. Ζ 

θαηλνηνκία δελ παξάγεηαη απφ κηα γξακκηθή πνξεία εθαξκνγήο απνηειεζκάησλ 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αιιά απφ ηελ ελεξγνπνίεζε πνιιψλ δπλάκεσλ κέζα ζε έλα 

επξχηεξν ζχζηεκα γλψζεσλ, δεκηνπξγηθφηεηαο, αλάιεςεο ξίζθνπ, θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Με ηελ θπξηαξρία ζπζηεκηθψλ ζεσξηψλ θαηλνηνκίαο, ε έκθαζε κεηαθηλήζεθε απφ ηε 

δηαδηθαζία ζην πεξηβάιινλ θαηλνηνκίαο. Απφ ηελ νπηηθή απηή νη πνιηηηθέο θαηλνηνκίαο 

δεκηνπξγνχλ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν απηή αλζεί. Απηή ε βαζηθή παξαδνρή (κπνξνχκε 

λα ζρεδηάζνπκε ην πεξηβάιινλ αιιά φρη ηελ ίδηα ηελ θαηλνηνκία) δηαπηζηψλεηαη ζε φιεο ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο νξγαλψλνπλ ην πεξηβάιινλ παξά ηελ ίδηα ηελ κεηαηξνπή 

ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ ζε θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ζ 
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πξνζέγγηζε απηή είλαη νπζηαζηηθά πηζαλνθξαηηθή. Αληηκεησπίδεη ηελ θαηλνηνκία σο κηα 

ζπλερή θαη επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία θαη νξγαλψλεη ην πεξηβάιινλ ηεο. ην πεξηβάιινλ 

απηφ άιιεο απφπεηξεο (ζρέδηα θαηλνηνκίαο) ζα επηηχρνπλ θαη άιιεο ζα απνηχρνπλ. Γελ είλαη 

εθηθηφ λα πξνβιεθζεί κε πιήξε αζθάιεηα ην απνηέιεζκα θάζε ζρεδίνπ. εκαληηθφ είλαη ην 

πεξηβάιινλ ηεο θαηλνηνκίαο λα κεγηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ελφο portfolio 

θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ. 

 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ε εζσηεξηθή δπλακηθή ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ζεηξά αζπκκεηξηψλ θαη αληζνηήησλ, πνπ ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθέο 

ηαρχηεηεο, επηδηψμεηο θαη ηθαλφηεηεο αλάκεζα ζε πεξηθέξεηεο, ηνκείο ηεο παξαγσγήο,  

κεραληζκνχο πξφζβαζεο ζηελ ηερλνινγία. Οη αζπκκεηξίεο απνδνκνχλ ην πεξηβάιινλ 

θαηλνηνκίαο. Μεξηθέο εμ απηψλ είλαη: 

 

Αλαπηπμηαθή – ηερλνινγηθή αζπκκεηξία: Με ζηνηρεία ηνπ 2007, κεηαμχ ησλ 25 ρσξψλ ηεο ΔΔ 

ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 14ε ζέζε σο πξνο ην ΑΔΠ, ζηε 11ε ζέζε σο πξνο ηελ 

παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο, ζηελ 10ε ζέζε σο πξνο ην καθξνρξφλην ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ 

ΑΔΠ, θαη ζηελ 23ε ζέζε σο πξνο ηελ θαηλνηνκία. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε δείρλεη έκκεζα φηη 

ην αλαπηπμηαθφ πξνθίι ηεο ρψξαο δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. 

 

Αζπκκεηξία έξεπλαο - παξαγσγήο: Ζ επίδνζε ηεο Διιάδνο ζηελ επηρεηξεκαηηθή Δ&Α είλαη 

αμηνζξήλεηε, ζην 16% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ, θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε κε θεθάιαηα 

θηλδχλνπ ζην 32% ηνπ κέζνπ φξνπ. Αληίζεηα, ε Διιάδα έρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε 

νξηζκέλνπο δείθηεο δηάρπζεο θαηλνηνκίαο: είλαη θνληά ζην κέζν φξν γηα ηελ παλεπηζηεκηαθή 

Δ&Α πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ επηρεηξήζεηο, ζην 69% ηνπ κέζνπ φξνπ γηα ην κεξίδην ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δίθηπα θαηλνηνκίαο, 94% ηνπ κέζνπ φξνπ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη ηέινο είλαη θαηά 39% άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ εηζαγάγεη κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Βξίζθεηαη θνληά ζην κέζν φξν ηεο ΔΔ 

ζηνπο δείθηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαηλνηνκίαο. Ζ Διιάδα απνδίδεη επίζεο πνιχ θαιχηεξα 

ζηηο πσιήζεηο πξντφλησλ πνπ είλαη λέα ζηελ επηρείξεζε παξά ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ 

δειψλεη ηζρπξή έκθαζε ζηε πηνζέηεζε παξά δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο. 
31

 

 

Πεξηθεξεηαθή αζπκκεηξία: Ζ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ θαηλνηνκίαο 

είλαη εμαηξεηηθά άληζε. Σξεηο πεξηθέξεηεο Αηηηθή, Κ. Μαθεδνλία, Κξήηε ζπγθεληξψλνπλ ηελ 
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πιεηνςεθία ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Έλα κεγάιν κέξνο 

ηθαλνηήησλ θαη πιεζπζκνχ βξίζθεηαη νπζηαζηηθά εθηφο ηεο εζληθήο πξνζπάζεηαο 

θαηλνηνκίαο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαη ππνδνκψλ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Αιιά αθφκε θαη 

ζηηο ηξεηο θαιχηεξεο πεξηθέξεηεο νη επηδφζεηο είλαη θάησ ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. 

Ηθαλνπνηεηηθή ζπγθέληξσζε ησλ πφξσλ θαηλνηνκίαο παξνπζηάδεηαη κφλν ζηελ πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο. 

 

Αζπκκεηξία κεηαπνίεζεο – ππεξεζηώλ: Όινη νη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο έρνπλ ηηο ρεηξφηεξεο 

επηδφζεηο θαηλνηνκίαο ζηελ ΔΔ. ηηο ππεξεζίεο μερσξίδνπλ ζεηηθά νη ππεξεζίεο 

ππνινγηζηψλ, νη επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, νη κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο, πνπ έρνπλ 

επηδφζεηο θνληά θαη πάλσ απφ ην κ.ν. ηεο ΔΔ. Δμαηξεηηθή είλαη ε εηθφλα ηνπ ηνκέα ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη ηελ θαιχηεξε 

επίδνζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δληνχηνηο, νη θιάδνη κε πςειέο επηδφζεηο θαηλνηνκίαο 

έρνπλ κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία. Οη πιένλ πξνβιεκαηηθέο πιεπξέο ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο αθνξνχλ ζηε βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγίαο, ζηηο 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ηεο κεηαπνίεζεο, ζηηο πσιήζεηο ξηδηθά λέσλ πξντφλησλ, ζηελ 

πξνζηηζέκελε αμία απφ ηε βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγίαο, ζηελ επηρεηξεκαηηθή Δ&Α, ζηε 

δηαζεζηκφηεηα θεθαιαίσλ θηλδχλνπ. Αληίζεηα, νη θαιχηεξεο πιεπξέο ηνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ππεξεζίεο, ηηο πσιήζεηο λέσλ ππεξεζηψλ-ζηελ επηρείξεζε (θαηλνηνκία), ηηο πσιήζεηο λέσλ 

ππεξεζηψλ-ζηελ αγνξά (κεηαθνξά ηερλνινγίαο), ηηο ππεξεζίεο ππνινγηζηψλ, ηε κε 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Αζπκκεηξία δεκνζίνπ - ηδησηηθνύ ηνκέα: Ο ηδησηηθφο ηνκέαο πζηεξεί ηδηαίηεξα, ηφζν ζηελ 

έξεπλα φζν θαη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο. Ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή είλαη ε επίδνζε ηεο 

κεηαπνίεζεο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα. ε 

κεγάιν βαζκφ απηή ε αζπκκεηξία εξκελεχεη ηε ζπλνιηθή αδπλακία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο θαη ηε ρακειή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη (0,6% ΑΔΠ). 

 

3.2.3. ηελ Διιάδα δελ ιεηηνπξγεί νχηε ην γξακκηθφ κνληέιν θαηλνηνκίαο, νχηε έρεη  

ζπγθξνηεζεί έλα ιεηηνπξγηθφ εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. ην γξακκηθφ κνληέιν 

θαηλνηνκίαο, ε θαηλνηνκία ζεσξείηαη σο απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο. Ζ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα ηεο Διιάδνο ζηελ έξεπλα είλαη εμαηξεηηθά ρακειή θαη ζε 

φξνπο γξακκηθνχ κνληέινπ δελ ππάξρνπλ επαξθείο εηζξνέο έξεπλαο. Αιιά νχηε θαη έλα 

εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο (ή επηκέξνπο πεξηθεξεηαθά) έρεη ζρεκαηηζζεί, θαζψο είλαη 

εμαηξεηηθά θαηαθεξκαηηζκέλν, κε ηνπο επηκέξνπο νξγαληζκνχο πνπ ην ζπγθξνηνχλ λα 

θηλνχληαη κε δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο, πξνζαλαηνιηζκνχο, ηθαλφηεηεο αθνκνίσζεο θαη 

παξαγσγήο θαηλνηνκίαο.  
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Οη θπγφθεληξεο δπλάκεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά: επηρεηξήζεηο, εξεπλεηηθνί 

νξγαληζκνί, θαη νξγαληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο θηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαη απνθιίλνπζεο 

αγνξέο, νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ζπλέξγηεο θαη ζπγθιίζεηο.  Απηή είλαη κηα αδπλακία πνπ 

πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

 

3.3. Πξνβιήκαηα ζηελ εθδήισζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

3.3.1. Με βάζε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ  εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εηήζηεο έξεπλεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα (ΗΟΒΔ, εηήζηεο έξεπλεο ζην πιαίζην 

ηνπ GEM)
32

, πξνθχπηεη κηα κάιινλ κε ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα. Οη επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζε 18 

επηκέξνπο πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εζληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη παξά ηελ άλνδν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ ηα 

πξνεγνχκελα έηε, νη εηδηθνί παξακέλνπλ ην ίδην απαηζηφδνμνη γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα. πλνπηηθά, νη Έιιελεο εηδηθνί δείρλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα ζεσξνχλ φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ππνζηεξηρζεί ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σαπηφρξνλα νη βαζηθέο ππνδνκέο ηεο ρψξαο δηεπθνιχλνπλ ηελ 

εθδήισζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηηο αγνξέο είλαη ζρεηηθά 

πεξηνξηζκέλα.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Διιάδα εκθαλίδεη ρακειέο επηδφζεηο ζηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο, κε ρακειφηεξε απηήλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ θαηαηάζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο παγθνζκίσο. 

Δπίζεο νη εηδηθνί θαίλεηαη λα επηζεκαίλνπλ ηε δχζθακπηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ελψ ζπγθιίλνπλ κε ηελ άπνςε ηνπ πιεζπζκνχ γηα πεξηνξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ. 

 

Απφ ηε ζπλζεηηθή αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ηξία βαζηθά ζπκπεξάζκαηα:  

 

1
νλ

¨. Σα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ 

βαζηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εθδήισζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο. Οη 

ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη, ην πιήζνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

εκπιέθνληαη, νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο θ.α. αζθνχλ κηαλ απνηξεπηηθή επίδξαζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα. Ζ απινχζηεπζε θαη επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί 

επνκέλσο έλα ζεκαληηθφ βήκα πνπ πξέπεη βειηησζεί ψζηε λα ηνλσζεί πεξηζζφηεξν ε άλζεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

                                                 
32

 .Ησαλλίδεο, Α.Σζαθαλίθαο, . Υαηδερξήζηνπ (2009),  “Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα πξφζπξα ηεο 

θξίζεο», ΗΟΒΔ, Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 
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2
νλ

. ε επίπεδν δεκφζηαο πνιηηηθήο, ππάξρεη κελ επάξθεηα πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σζηφζν ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

νη αγθπιψζεηο ησλ ππεξεζηψλ ππεξαθνληίδνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. 

Ζ δηνρέηεπζε επνκέλσο πεξηζζφηεξσλ πφξσλ ζηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ 

νδεγεί απηφκαηα ζε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά απαηηνχληαη θαη 

πξαθηηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

3
νλ

 . Τπάξρεη ζεκαληηθφ πεξηζψξην βειηίσζεο ηεο ζρέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ. Ζ παζεηηθή εθκάζεζε θαη ε πεξηνξηζκέλε 

πξνζπάζεηα γηα έθθξαζε κεγαιχηεξεο δεκηνπξγηθφηεηαο, αδπλαηίδεη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ κηθξή δηάζεζε αλάιεςεο 

ξίζθνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαθή εηθφλα πνπ πξνβάιινπλ ηα ΜΜΔ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο 

ζε κηα θνηλσλία πνπ δείρλεη λα θζνλεί ηελ επηηπρία, απσζεί ηνπο λένπο απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Αιιά θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη πξνζπάζεηεο θαιιηέξγεηαο 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη αθφκα πεξηνξηζκέλεο θαη ζπλαληνχλ πνιιέο αληηδξάζεηο. 

 

3.4. Απνηπρίεο πνιηηηθήο θαη νη ζπλαθόινπζεο αδπλακίεο εγεζίαο ζην πνιηηηθό ζύζηεκα 

ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε έκθαζε ζε δεηήκαηα «πνιηηηθνχ ρξήκαηνο», πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη εγεζίαο. 

Δπηιέρζεθε έζησ κηα ηέηνηα ζχληνκε αλαθνξά γηα λα θαηαδεηρζεί ε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο «πνιηηηθήο αγνξάο» ζε κηα ζεηξά ζπλαθφινπζσλ δεηεκάησλ, πνιχ 

θξίζηκσλ γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη εθαξκνγή κηαο απνδνηηθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο θαη 

ζπλνρήο, φπσο ε πξνπαξαζθεπή πνιηηηθψλ, ν απνδνηηθφο δεκφζηνο δηάινγνο, ε πξνεηνηκαζία 

θαη ε ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο απφ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, θ.ιπ. Άιισζηε, δελ πξέπεη 

θαλείο λα μερλά φηη νη «αληηπξφζσπνη» είλαη εθείλνη πνπ ηειηθψο δηακνξθψλνπλ θαη 

ςεθίδνπλ λφκνπο θαη ζεζκνχο αιιά θαη εηδηθφηεξα ην ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο πνπ δηακνξθψλεη 

ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα δεηήκαηα πνιηηηθψλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο,  πξναγσγήο ηεο 

«νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο», ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, θ.ιπ. 

Ζ νκάδα κειέηεο επνκέλσο απνθάζηζε λα αλνίμεη έλα παξάζπξν αλαθνξάο θαη κειέηεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο πνιηηηθήο αγνξάο γηαηί ζεσξεί, φπσο ππνζηεξίμακε, ζηελά ζπλπθαζκέλε 

ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο κε ην ζέκα ηεο παξνχζεο κειέηεο. Πεξαηηέξσ, θαηλφκελα 

δηαθζνξάο πνπ παξαηεξνχληαη ζήκεξα κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα 

νπσζδήπνηε αθνξνχλ θαη πφξνπο νη νπνίνη δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

απνδνηηθέο πνιηηηθέο Δ&Α πνπ ζα ελίζρπαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο. 
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3.4.1 «Αξρατθό πνιηηηθό ζύζηεκα» 

χκθσλα κε κηα νξηζκέλε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε, ν „πνιηηηθφο κε αξρέο‟ (principled 

politician), αληηκεησπίδεη ην ιεγφκελν „δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ‟, θαζψο λαη κελ δελ 

επηζπκεί λα απνδερζεί νηθνλνκηθέο ζπλεηζθνξέο απφ επηκέξνπο ζπκθέξνληα, φκσο απφ ηελ 

άιιε γλσξίδεη φηη αλ αξθεζηεί ζηα ρξήκαηα ηνπ θξάηνπο ή ζηελ πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία, 

ην πην πηζαλφ είλαη λα κελ εθιεγεί, εθφζνλ νη θαλφλεο δηθαίνπ ή θαιχηεξα ε πιεκκειήο 

εθαξκνγή ηνπο, δελ ηνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ν αληίπαιφο ηνπ (εληφο θαη εθηφο θφκκαηνο), 

παξνκνίσο ζα αξλεζεί ηε ζρεηηθή ηδησηηθή νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά. Έρνπκε ινηπφλ δχν 

«πνιηηηθνχο-θπιαθηζκέλνπο» ησλ νπνίσλ ε  «εθινγή-απειεπζέξσζε» εμαξηάηαη απφ ην εάλ 

ζα ηεξήζνπλ ηε ζπκθσλία κε απνδνρήο ηδησηηθνχ ρξήκαηνο, αλ θαη ην θίλεηξν πνπ έρνπλ 

είλαη λα αζεηήζνπλ ηελ ππφζρεζή ηνπο θαη λα εθιεγνχλ/απειεπζεξσζνχλ, „θαηαδηθάδνληαο‟ 

ηνλ αληίπαιφ ηνπο. Ζ θαηάζηαζε απηή δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα „ζπιιεθζνχλ‟ ηέηνηνπ είδνπο ξνέο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηνπο πνιηηηθνχο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην φξην αλψηαηνπ πνζνχ ζπλεηζθνξάο κε αγνξά θνππνληψλ κπνξεί λα 

θαηαζηξαηεγεζεί κε „ζπάζηκν‟ ηνπ πνζνχ ζε πεξηζζφηεξνπο ζπλεηζθέξνληεο. Μπνξεί επίζεο 

λα δηνρεηεπζεί κέζσ ελφο ζσκαηείνπ ή κηαο κε-θεξδνζθνπηθήο έλσζεο. Όκσο, ε πην γλσζηή 

εθδνρή είλαη απηή ηεο «καχξεο ζαθνχιαο», θαη γη απηφ είλαη ζπλήζσο αλψθειν λα ςάρλνπλ 

αξκφδηνη θαη αλαξκφδηνη ζηα ινγηζηηθά βηβιία θνκκάησλ θαη πνιηηηθψλ. 

 

Πίλαθαο 3: Γίιεκκα θπιαθηζκέλνπ ππνςεθίσλ ‘πνιηηηθψλ κε αξρέο’  

 Τπνςήθηνο Α. Απνθιεηζηηθή 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε  

Τπνςήθηνο Α δέρεηαη ηδησηηθέο 

ζπλεηζθνξέο 

Τπνςήθηνο Β. Απνθιεηζηηθή 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

3(Β), 3(Α) 1(Β), 4(Α) 

Τπνςήθηνο Β δέρεηαη ηδησηηθέο 

ζπλεηζθνξέο 

4(Β), 1(Α) 2(Β), 2(Α) 

Πεγή: A. Hillman, Public Finance and Public Policy, 2008, CUP (ζηα ειιεληθά: Δθδ. Παπαδήζε 2011) 

 

Ο Πίλαθαο 3 εμεγεί γηαηί ζε κηα πεξίπησζε πνιηηηθψλ κε αξρέο θαη ζπκκεηξηθή πνιηηηθή 

δχλακε, κφλνλ ε απαγφξεπζε ηεο ηδησηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ε 

απνθιεηζηηθή δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε εμαζθαιίδεη ην κέγηζην (3, 3, δειαδή 3+3=6) 

απνηέιεζκα. Γειαδή, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα απηφ, κφλνλ φηαλ θαη ζηνπο δχν 

ππνςεθίνπο απαγνξεχνληαη νη ηδησηηθέο ζπλεηζθνξέο, ην ζπλνιηθφ, ηειηθφ απνηέιεζκα γηα 

ηνπο ςεθνθφξνπο είλαη ην κέγηζην. Ζ απνθιεηζηηθή δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ιχλεη ην 

πξφβιεκα ηεο θαρππνςίαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηπάινπ θαη 

ζεξαπεχεη ην δήηεκα ησλ ζηξεβιψλ θηλήηξσλ θαη ηεο „δπζκελνχο επηινγήο‟, ην νπνίν βέβαηα 
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κπνξεί ζηελ πξάμε λα επλνεί θαη λα κεγηζηνπνηεί ην απνηέιεζκα ηνπ ελφο δίλνληάο ηνπ 4 

(απηνχ πνπ παξά ηε ζπκθσλία δέρεηαη κπζηηθά αλεμέιεγθηε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε), αιιά 

θαηαβαξαζξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ έληηκνπ (ν νπνίνο ζα απνηχρεη λα εθιεγεί έηζη), δίλνληάο 

ηνπ απνηέιεζκα 1 (ζχλνιν γηα ηνλ ςεθνθφξν 4+1=5). Αλ θαη πξέπεη λα νκνινγεζεί φηη πνιχ 

δχζθνια επηβάιιεηαη, φπσο πξνείπακε, ζηελ πξάμε ε πιήξεο απαγφξεπζε ησλ ηδησηηθψλ 

ζπλεηζθνξψλ. 

 

Σν δήηεκα γίλεηαη πνιππινθφηεξν φηαλ ε πνιηηηθή ηζρχο είλαη αζχκκεηξε, δειαδή φηαλ 

δηαθέξνπλ νη „πεγέο ηζρχνο‟ ησλ δηαθφξσλ ππνςεθίσλ. Ζ απαγφξεπζε ηδησηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο πξνζθξνχεη ηφηε ζ‟ εθείλνπο ηνπο πνιηηηθνχο-λνκνζέηεο νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνληαη απφ επθαηάζηαηα ζπκθέξνληα θαη ςεθνθφξνπο θαη πνπ θπζηθά αληηηίζεληαη 

ζηελ πιήξε απαγφξεπζε ησλ ηδησηηθψλ ζπλεηζθνξψλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη πνιηηηθνί απηνί 

αληηκεησπίδνπλ πάληα ην δίιεκκα ή θαιχηεξα ηελ αληίθαζε, λα δεηάλε θαη λα ιακβάλνπλ ηε 

ςήθν επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα „νθείινπλ‟ λα …δίλνπλ ηηο 

δνπιεηέο ζηα επηκέξνπο ζπκθέξνληα. Ζ αδηαθάλεηα, ε δεκαγσγία θαη πηζαλψο ε 

«θιεπηνθξαηηθή» δξάζε είλαη φξνη επηβίσζεο γηα θάπνηνπο πνιηηηθνχο ζε έλα ηέηνην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα. 

 

Μηα ελαιιαθηηθή ξχζκηζε πνπ ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε ηελ ακεξηθάληθε πεξίπησζε θαη 

επηρεηξεί λα ιχζεη ην «δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ», είλαη ε ιήςε δεκφζησλ θνλδπιίσλ 

αλαιφγσο ησλ –ήδε- ζπγθεληξσζέλησλ ηδησηηθψλ ζπλεηζθνξψλ, κε έλα αλψηαην φξην φκσο 

θαη γηα ηα δχν. Δάλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ νξίδεηαη σο ε επηζπκία ηνπ δηάκεζνπ ςεθνθφξνπ 

(ην ιεγφκελν „θέληξν‟), ηφηε, ν βαζκφο ιήςεο ηδησηηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζα θαζνξίδεη δχν 

πξάγκαηα: ην βαζκφ απνκάθξπλζεο απφ ην ζεκείν απηφ ηνπ πνιηηηθνχ (ή ηνπ θφκκαηνο), θαη 

ηελ ηαπηφρξνλε αλάινγε απψιεηα ςήθσλ -κε αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο φκσο ηελ …ηδησηηθή 

ζπλεηζθνξά ή νπνία κπνξεί λα …αγνξάζεη ςήθνπο κέζσ αγνξάο ρξφλνπ ζηα ΜΜΔ, θ.ιπ.  

 

ην βαζκφ πάλησο πνπ νη ηδησηηθέο ζπλεηζθνξέο είλαη δεκφζηα γλσζηέο, ε απψιεηα ςήθσλ 

κε ηε κεηαθίλεζε ελφο πνιηηηθνχ απφ κηα πνιηηηθή δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο πξνο κηα πνιηηηθή 

ππέξ επηκέξνπο, ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ, απμάλεη δπζαλάινγα ηελ απψιεηα ςήθσλ θαη 

πεξηνξίδεη έηζη ην θίλεηξν απνκάθξπλζεο ηνπ ππνςήθηνπ πνιηηηθνχ απφ ην ζεκείν ηνπ 

επξχηεξνπ ζπκθέξνληνο.  

 

Όπνην πάλησο ζχζηεκα θη αλ επηιέμεη ε Διιάδα, πξέπεη λα εθαξκνζηεί κε απζηεξφηεηα θαη 

ζπλέπεηα. Γειαδή, ζεκαζία δελ έρεη ηφζν ην πνην ζχζηεκα είλαη –νξηαθά- θαιχηεξν. 

εκαζία έρεη λα εθαξκφδνληαη νη θαλφλεο. Κη απηφ είλαη πιένλ ην πξψην κέιεκα/αίηεκα ηνπ 

δηάκεζνπ ςεθνθφξνπ. 
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3.4.2 Τν πνιηηηθό ζύζηεκα, νη αδύλακνη ζεζκνί θαη ε έιιεηςε εγεζίαο  

Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη γεληθφηεξα νη αδχλακνη ζεζκνί θαη θαλφλεο παηρληδηνχ, έρνπλ 

βαξχηαηεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Ηδνχ έλαο ζρεηηθφο, καθξχο θαηάινγνο ζπζρεηίζεσλ: Ζ 

θξίζε πνιηηηθήο αληηπξνζψπεπζεο ζπλνδεχεηαη θαηά ηεθκήξην κε πξαθηηθέο δηαθζνξάο πνπ 

απνζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επελδχζεηο κε αληίζηνηρεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο 

ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. πζρεηίδνληαη αθφκε κε ρακειέο θπβεξλεηηθέο δαπάλεο 

ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο, αιιά θαη κε πςειά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα 

ιφγσ ηεο ρακειήο είζπξαμεο θφξσλ θαη πςειψλ δαπαλψλ. Ζ θαηάζηαζε απηή ζπλήζσο 

πξνθαιεί ζρεηηθά πςειφ πιεζσξηζκφ θαη πςειά επηηφθηα, φπσο παξαηεξνχλ έξεπλεο πνπ 

ζπγθξίλνπλ ρψξεο κε πςειή πνιηηηθή αζηάζεηα θαη δηαθζνξά, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξε ζηαζεξφηεηα ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα θαη ηνπο ζεζκνχο. Αθφκε, ε δεκνθξαηία, νη 

αμίεο θαη ηα ρξεζηά ήζε, ε απνδνηηθφηεηα ηεο δηθαηνζχλεο αιιά θαη ν ξπζκηζηηθφο ξφινο ηεο 

θπβέξλεζεο, δείρλνπλ λα ππνρσξνχλ ζηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο. Δίλαη πάλησο εθπιεθηηθφ φηη 

φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά „θνπκπψλνπλ‟ κηα ραξά ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε. 

 

Πνιινί ζα ππνζηεξίμνπλ ίζσο εθ πξψηεο φςεσο δηθαηνινγεκέλα, φηη ην έλα θέξλεη ην άιιν 

θαη φηη φια ηα παξαπάλσ απιψο πεξηγξάθνπλ κηα θαηάζηαζε πνπ νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο 

βηψλνπλ ζήκεξα. Ζ δπζαξέζθεηά ησλ ηειεπηαίσλ γίλεηαη κάιηζηα θαλεξή θαη ζηηο ζρεηηθέο 

έξεπλεο ηεο θνηλήο γλψκεο. Οη Έιιελεο έρνπλ ηδηαίηεξα ρακειή εθηίκεζε ζην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα θαη είλαη ηδηαίηεξα δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα γηα 

πξψηε ίζσο θνξά ζηε κεηαπνιίηεπζε, ηελ ζαθή ππνρψξεζε ηνπ θνκκαηηθνχ δηπνιηζκνχ. 

Καη ε δπζαξέζθεηα απηή εδξάδεηαη πεξηζζφηεξν ζην γεγνλφο φηη ε εληχπσζε ελφο «αξρατθνχ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο» πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο 

επνρήο, ραξαθηεξίδεηαη απφ α) «πνιηηηθφ απηηζκφ», αθνχ απιψο θαίλεηαη λα αλαπαξάγεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ρσξίο λα ηνλ πξνζαξκφδεη θαη λα ηνλ αλαλεψλεη, κε απνηέιεζκα λα λνζεί έηζη θαη 

ζην δήηεκα ηεο εγεζίαο ελψ β) αθήλεη κεγάια πεξηζψξηα δήηεζεο θαη πξνζθνξάο δηαθζνξάο, 

παξαβαηηθφηεηαο θαη αλνκίαο. 

 

Σν επηρείξεκα ζηε βηβιηνγξαθία δηαηππψλεηαη σο εμήο: Οη θαθήο πνηφηεηαο ζεζκνί, κε 

πνιηηηθή αζηάζεηα θαη αδπλακία, ρσξίο ειέγρνπο θαη εμηζνξξνπήζεηο, ρσξίο δηαθάλεηα θαη 

ινγνδνζία, επηηξέπνπλ ηα επηζεηηθά επηκέξνπο νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα λα αιψζνπλ ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο Πνιηηηθήο, κε απνηέιεζκα ε ηειεπηαία λα ζπγθεληξψλεη ρακεινχο βαζκνχο 

εθηίκεζεο θαη αμηνπηζηίαο. ην πιαίζην απηφ, ε θπβέξλεζε ελδηαθέξεηαη θάζε θνξά γηα πνιχ 

βξαρππξφζεζκα θαη νπνξηνπληζηηθά νθέιε, φπσο ε απιή επαλεθινγή ηεο. Δθκεηαιιεπφκελε 

κε ηε ζεηξά ηεο ηελ αδπλακία ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, επηρεηξεί έηζη ζπλήζσο λα θεξδίζεη 

ςήθνπο κε αζέκηηεο πειαηεηαθέο πξαθηηθέο. χκθσλα κε κηα ηζρπξή εθδνρή ζηε 
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βηβιηνγξαθία, ε θαηάζηαζε απηή, ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο Πνιηηηθήο θαη ηεο 

Κπβέξλεζεο, επεξεάδεη αλαιφγσο θαη ηε δηνηθεηηθή δηαθζνξά ζην θξάηνο γεληθφηεξα, κε 

απνηέιεζκα ε αλνκία λα δηαρέεηαη θαη ε δηαθζνξά λα γίλεηαη ...αραιίλσηε (rampant 

corruption). Οη εμσηεξηθέο επηδξάζεηο ηεο θαηάζηαζεο απηή απιψλνληαη πεξαηηέξσ, θαζψο 

γηα θάζε ζρεδφλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζην δεδνκέλν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, 

παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο γηα δήηεζε θαη πξνζθνξά δηαθζνξάο.  

 

Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα, ε πνιηηηθή θξίζε ινηπφλ, δελ επηδεηλψλεη κφλνλ θαλεξά νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο. Μέζα απφ ηε κε-ζπκκφξθσζε (no-compliance) θαη ηηο επθαηξίεο δηαθζνξάο πνπ 

επλνεί, ε πνιηηηθή ειίη, αλαπαξάγνληαο κάιηζηα σο θιεηζηή θάζηα ηνλ εαπηφ ηεο, ζπληειεί 

πεξαηηέξσ ζηε ρεηξνηέξεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

πνιηηψλ. Καινχληαη ινηπφλ ηα θφκκαηα δηαθπβέξλεζεο λα αθνχζνπλ ηα αηηήκαηα γηα 

πξαγκαηηθή αλαλέσζε πξνζψπσλ, ηδεψλ, πξαθηηθψλ θαη δξάζεο, πξνηνχ ηα πνζνζηά ηνπο 

θαηξαθπιήζνπλ πεξαηηέξσ, καδί κε ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Ζ αλαλέσζε απηή πνπ ζα αλαδείμεη 

θαη ηηο εγεζίεο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηε ρψξα ζε δηέμνδν απφ ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θξίζε, 

έρεη δχν πξνυπνζέζεηο: 1. ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ θνκκάησλ θαη 2. Σν αλνηρηφ 

θφκκα, ην αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία θφκκα. Όπσο αθξηβψο αλαθέξεη ν Giovanni Sartori, ζην 

Comparative Constitutional Engineering, ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα 

απνδψζεη εάλ δελ ππεξεηείηαη απφ πγηή θνηλνβνπιεπηηθά θφκκαηα κε ζαθείο θνηλσληθέο 

αλαθνξέο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε κε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ έλα ζηξεβιφ 

θαη πξνβιεκαηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη, ζα ζηέιλεη ζπλερψο πφξνπο καθξηά απφ 

ηνπο ηνκείο ηεο Δ&Α, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ζπλνρήο. 
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4. Πνιηηηθέο ζπλνρήο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο ΔΔ-2020  

 

4.1. Πξνο έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο 

4.1.1. ηελ αλαδήηεζε ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα 

επξήκαηα κηαο καθξφρξνλεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλαο πεδίνπ ηνπ MIT (1999-2004)  

γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο θαη επηηπρίαο ησλ δηεζλνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ αλαθέξεηαη ζε επξήκαηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα 

(πξηλ απφ ηελ θξίζε). πλνπηηθά: Ζ θζελή εξγαζία δελ είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή απάληεζε 

ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ γηα επηρεηξήζεηο. Ζ ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκία θαη κάζεζε είλαη 

ν βαζηθφο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο ή ελφο θιάδνπ 

καθξνρξνλίσο, επνκέλσο θαζνξίδεη θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, νη νπνίεο δελ 

λννχληαη ρσξίο ηαρχξπζκε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη θπξίσο δεκηνπξγία λέσλ θαζαξψλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν θξάηνο έρεη έλα κείδνλα ξφιν λα επηηειέζεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

αληίζηνηρνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά δελ ππάξρεη έλα κνλαδηθφ ζχλνιν 

πνιηηηθψλ θαη ζεζκψλ θαηάιιειν γηα φιεο ηηο νηθνλνκίεο θαη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, πνπ αληαλαθινχλ  δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ θαη επηηπγράλνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηε 

ζπλνρή κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη πνιηηηθέο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη πνιιέο 

ζχγρξνλεο αλαπηπμηαθέο ζεσξήζεηο. Μηα δεκνθηιήο ηέηνηα πξνζέγγηζε είλαη ην κνληέιν ησλ 

“3Ts” (Technology, Talent, Tolerance) ηνπ Richard Florida πνπ ππνζηεξίδεη, φηη ε κεγέζπλζε 

ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο κπνξεί λα επδνθηκήζεη ζε πεξηνρέο φπνπ ε παξνπζία ελφο 

δεκηνπξγηθνχ, θαηαξηηζκέλνπ θαη κνξθσκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλδπάδεηαη κε ηελ  

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζε έλα αλεθηηθφ θαη αλνηθηφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηνλ 

πεηξακαηηζκφ θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη δεκηνπξγεί έηζη θαη ηνπο κεραληζκνχο 

ελζσκάησζεο επξχηεξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη θνηλσληθψλ κνλάδσλ.  

 

4.1.2. ηα θαζ΄ εκάο, είλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρνπλ έηνηκεο απαληήζεηο ή ζπληαγέο. 

Τπάξρνπλ φκσο βαζηθέο επηινγέο. Αλ απνθιείζνπκε ηελ επηινγή «κηαο θνχξζαο πξνο ηα 

θάησ» κέζσ θπξίσο δξαζηηθψλ κεηψζεσλ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο (θαζηεξσκέλε ζπληαγή θαη 

ζήκεξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο), πνπ κπνξεί θαηά ηελ έξεπλα ηνπ MIT «λα 

ζάςεη κηα επηρείξεζε ή κηα ρψξα ζε αληαγσληζηηθέο δνχγθιεο ρσξίο ειπίδα απφθηεζεο ελφο 

δηαηεξήζηκνπ πιενλεθηήκαηνο», ηφηε, ε κφλε θνηλσληθά απνδεθηή θαη καθξνρξνλίσο 

απνηειεζκαηηθή επηινγή είλαη απηή ηνπ δχζθνινπ αλεθνξηθνχ δξφκνπ ζηε δηεζλή θιίκαθα 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ εμαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα θαηλνηνκηθή δξάζε θαη νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλνρή.  
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Βαζηθφο ππιψλαο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο επηινγήο είλαη  ε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε, 

θαηά ηα πξφηππα ηεο ζηξαηεγηθήο έληαμεο ζηελ ΟΝΔ ζηε δεθαεηία ηνπ 1990- δειαδή κε 

φξακα, ζρέδην, πνιηηηθή δέζκεπζε ζην αλψηαην επίπεδν θαη ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ηεο 

πινπνίεζεο- κηαο ζπλνιηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ παξαγσγή, ηε δηάρπζε θαη ηε  ιεηηνπξγηθή  

αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο παληνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε.  Άιισζηε, ε γλψζε δελ ζπλδέεηαη κφλνλ κε ηνπο απνθαινχκελνπο 

θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο νχηε πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. 

Καη νη παξαδνζηαθνί θιάδνη έρνπλ πινχζην γλσζηαθφ ππφβαζξν, ελψ θαη ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο έρεη ηδηαίηεξε αλαπηπμηαθή επίδξαζε. Δπνκέλσο, κηα  πνιηηηθή αμηνπνίεζεο ηεο 

γλψζεο αλαθέξεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο «αιπζίδαο παξαγσγήο θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο» 

(έξεπλα θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαηλνηνκία θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, 

ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, εθπαίδεπζε ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο, θαηάξηηζε, δηα βίνπ κάζεζε, δηακφξθσζε αμηφπηζησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ δεκφζηνπ δηαιφγνπ θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, έγθπξε ελεκέξσζε, 

δπλαηφηεηεο πξφζβαζεο) θαη αθνξά φινπο (δεκφζηα δηνίθεζε, επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, 

εθπαηδεπηηθφ θφζκν, θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, πνιίηεο). Σν εγρείξεκα είλαη πνιχ πην ζχλζεην, 

πην δχζθνιν, πην απαηηεηηθφ απφ ηελ έληαμε ζηελ ΟΝΔ, θαζψο πξέπεη λα επηρεηξεζεί ζε 

ζπλζήθεο βαζηάο χθεζεο θαη ηζρπξψλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ. Κπξίσο, φκσο, γηαηί 

πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή πνιιψλ θαη ηελ παξάιιειε αιιαγή λννηξνπηψλ, αληηιήςεσλ, 

ηξφπσλ ζθέςεο αιιά θαη κεζφδσλ εξγαζίαο. Καη ε Διιάδα ζηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ, 

ζεκείσζε ζπγθξηηηθά πνιχ κεγαιχηεξε θαη ηαρχηεξε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε απφ ηελ εμέιημε 

ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ λννηξνπηψλ ησλ πνιηηψλ ηεο.  

 

4.1.3. Σν θεληξηθφ δεηνχκελν, φκσο,  γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία- θαη θνηλσλία- είλαη ε 

επάλνδνο ζε κηα λέα αλαπηπμηαθή ηξνρηά. Εεηνχκελα, φκσο, είλαη επίζεο θαη ε δηαδξνκή θαη 

ην πεξηερφκελφ ηεο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη θαη' αλαινγία ζε έλα ζηαπξνδξφκη 

αλάινγν κε απηφ πνπ βξέζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, φηαλ ηειηθψο έγηλε ε επηινγή 

γηα ηε δξνκνιφγεζε ηεο πνξείαο έληαμεο ζηελ ΟΝΔ. ήκεξα, νη βξαρπρξφληεο πηέζεηο εθηφο 

απφ ηελ άκεζε θαη βξαρππξφζεζκε απάληεζε ζηελ θξίζε- απφ ην «ζβήζηκν ηεο ππξθαγηάο»- 

ε ρψξα ρξεηάδεηαη άκεζα λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη κηα καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή 

ελεξγνχ δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο αλαδσνγφλεζεο ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ ηεο ρψξαο.   

 

Ζ επάλνδνο, κεηά ηελ θξίζε, ζε κηα λέα αλαπηπμηαθή ηξνρηά δελ ζα είλαη απηφκαηε. Μεηά 

ηελ χθεζε ειινρεχεη ν θίλδπλνο κηαο καθξάο θαζήισζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη κηαο 

επψδπλεο επηδείλσζεο ηεο ζέζεο ηεο ζην παγθφζκην ζχζηεκα. Μεηά ηελ χθεζε, ε 
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παξαηεηακέλε ζηαζηκφηεηα; Ζ ζηξαηεγηθή απάληεζε ζηνλ θίλδπλν απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ δνκψλ. Έηζη, ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο δεκφζηαο παξέκβαζεο- κεηά ηελ 

θξίζε πνπ βηψλνπκε- δελ ζεκαίλεη επηζηξνθή ζην θξάηνο θαη ζηηο κνξθέο αλάκεημήο ηνπ 

ζηελ νηθνλνκία ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980.  

 

4.1.4. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε κεηαηφπηζε ηνπ εθθξεκνχο κεηαμχ δεκφζηαο παξέκβαζεο 

θαη ξχζκηζεο κέζσ ηεο αγνξάο ζπλδέεηαη θαη κε απνηπρίεο πνπ βηψλνληαη. Γεληθφηεξα, ε 

ειιεληθή νηθνλνκία πξέπεη λα θηλεζεί πξνο έλα απνδνηηθφηεξν θαη θηιηθφηεξν πξνο ην 

πεξηβάιινλ αλαπηπμηαθφ πξφηππν πςειφηεξεο πνηφηεηαο, πνπ ζα δηέπεηαη απφ κηα ινγηθή 

«αθνκνίσζεο» ηεο γλψζεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη δελ ζα πεξηνξίδεηαη ζε κηα απιή «ζπζζψξεπζε» πφξσλ, 

κέζσλ θαη ππνδνκψλ (Nelson, 2005)
33

.  ην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ, δελ αξθνχλ  νη αλαγθαίνη 

πςεινί επελδπηηθνί ξπζκνί, ζηνπο νπνίνπο αζθαιψο ε ρψξα πξέπεη ην ηαρχηεξν λα 

επαλέιζεη. Όκσο, ηδηαίηεξε ζεκαζία, έρεη θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηεξγαζίαο, δει. ε πνηφηεηα ησλ επελδχζεσλ, ε πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ, ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, ηνπ δεκνζίνπ δηαιφγνπ θαη ηεο πεξηξξένπζαο 

αηκφζθαηξαο γεληθφηεξα. 

 

4.1.5. Σα ζπζηαηηθά κέξε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνηχπνπ ηεο ρψξαο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ:  

 κηα ζπλεθηηθή ελνπνηεκέλε πνιηηηθή γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία, ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο  (STID policy) πνπ ζα εκπεξηέρεη θαη κηα δεζκεπηηθή 

ζηαδηαθή εηήζηα αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο, 

 κηα νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηε κεηαηφπηζε ηεο 

έκθαζεο απφ ηα «ραξηηά» ζηα «γξάκκαηα» θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε έλαλ 

θνξέα αιιαγήο πξνο ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο, 

 κηα ζπζηεκαηηθή πνιηηηθή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο κε 

έκθαζε ζηελ απνδνηηθφηεηα (ηερληθν-νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή) ησλ 

ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε 

ηεο αλαθχθισζεο ησλ πιηθψλ  θαη ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 

 ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δήηεζεο, κε ηελ αλάπηπμε αγνξαζηηθψλ πξαθηηθψλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ πνπ 

επλννχλ ηελ αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο, ηελ θαηλνηνκία, ηα αλνηρηά 
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πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα/ αλνηρηφ ινγηζκηθφ θαη ην «πξαζίληζκα» ησλ θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ, 

 κηα επελδπηηθή πνιηηηθή γηα ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ππνδνκέο (π.ρ. νπηηθή ίλα ζην 

ζπίηη), θαζψο ε ππνεπέλδπζε ζηηο ζχγρξνλεο ππνδνκέο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

καθξνπξφζεζκα, φπσο ε νζηενπφξσζε γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, 

 ηελ ειεθηξνληθνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (π.ρ. ςεθηαθέο πφιεηο) κε ηελ αλάπηπμε αλνηρηψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

επηθνηλσλνχλ (πξνψζεζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα) θαη βαζίδνληαη ζην αλνηρηφ ινγηζκηθφ θαη παξέρνπλ ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, 

 κηα ζηνρεπκέλε πνιηηηθή γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ ελζάξξπλζε  ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο  εληάζεσο γλψζεο- πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη εηδηθέο πνιηηηθέο 

γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ έληαμή ηεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ησλ απνθνίησλ ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ- κε ζηφρν ηελ 

αλαλέσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο,  

 ηελ αλάπηπμε ηνπ απνζέκαηνο ηεο δεκφζηα δηαζέζηκεο θαη πξνζβάζηκεο γλψζεο πνπ 

ζα δηεπθνιχλεη ηε ξνή γλψζεο σο βαζηθνχ ζπληειεζηή νηθνδφκεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, 

 ηε καδηθή θαηάξηηζε  ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηε ζχγρξνλε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο φπσο: ε εμνηθείσζε κε ηηο ΣΠΔ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο (ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο), ε απαξαίηεηε εθπαίδεπζε 

ζε νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο γλψζεηο  πνπ ελδπλακψλνπλ ηνπο  εξγαδφκελνπο θαη 

ηνπο πνιίηεο επξχηεξα γηα λα κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε  δηνηθεηηθέο 

πξαθηηθέο θαη  κε ηερληθέο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ θαη κε ηελ ε νηθνινγηθή 

δηαρείξηζε θ.α.    

 

4.2. Αλαπηπμηαθή πνιηηηθή: πξνο έλα λέν Κνηλσληθό Σπκβόιαην βαζηδόκελν ζηε γλώζε 

γηα όινπο θαη ζηε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο παληνύ γηα ηελ πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ πξνηύπνπ 

4.2.1. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ δεηήκαηνο ηεο ρψξαο δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζηελ 

αλαγθαία δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή. Απαηηείηαη αληίζηνηρε παξαγσγηθή θαη ηερλνινγηθή 

πξνζαξκνγή ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

                                                                                                                                            
33

 Nelson, R. (2005), Technology, Institutions and Economic Growth, Cambridge/Massachusetts: 

Harvard University Press.  
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ηαρχηεηα θαη ην επίπεδν ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ λένπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ θαη ηελ  αληίζηνηρε εμέιημε ηνπ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Ζ 

πξνζαξκνγή απηή πξέπεη λα έρεη σο θαηεχζπλζε έλα πνηνηηθφηεξν, νηθνινγηθφηεξν θαη 

επθπέζηεξν αλαπηπμηαθφ πξφηππν κε επίθεληξν ηε γλψζε γηα φινπο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο παληνχ, παξάγνληεο φινη πνπ 

ζπληζηνχλ πξνυπνζέζεηο επίηεπμεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Έλα πξφηππν πνπ 

ζα δψζεη κηαλ ηζρπξή ψζεζε πξνο κηα λέα καθξνρξφληα κεγεζπληηθή ηξνρηά, ζα 

δεκηνπξγήζεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο, λέεο επηρεηξήζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα δηαζθαιίζεη 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ θηιφδνμνπ εγρεηξήκαηνο κεγάιεο 

εκβέιεηαο- πνπ ζα ζπλδπάζεη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο κε έλα λέν 

αλαπηπμηαθφ πξφηππν-  απαηηείηαη ε δηακφξθσζε θαη  εθαξκνγή κηαο κεγάιεο θνηλσληθήο 

ζπκθσλίαο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ 

επξσπατθφ θαη ηνλ δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο. Ζ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο 

πξνυπνζέηεη ηελ θαιιηέξγεηα κε ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο θαη πξσηνβνπιίεο ελφο θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, ησλ 

θνηλσληθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ εγεηηθψλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο ζε φια ηα επίπεδα κέζσ ηεο 

αλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ ακνηβαίσλ δεζκεχζεσλ. 

 

4.2.3. Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο
34

 γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο καθξάο πλνήο (ζε 

βάζνο δεθαεηίαο) - πνπ φκσο πξέπεη λα δξνκνινγεζεί απφ ζήκεξα- γηα ηελ αλαλέσζε θαη 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ παξαγσγηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ πξννπηηθή 

ηεο πνηνηηθήο αλαβάζκηζήο ηνπ πεξηιακβάλνπλ:  

 

1. Σε ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο λέαο γλψζεο (κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηε βηνκεραλία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε,  κε ηε ρξήζε/ θσδηθνπνίεζε ηεο δηάρπηεο γλψζεο θαη ηεο γλψζεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, κε ηε δηακφξθσζε λέσλ 

ζπλδπαζκψλ πθηζηάκελεο γλψζεο). ην πιαίζην απηφ, ε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θαη 

ηαθηηθά επαλαιακβαλφκελνπ πξνγξάκκαηνο παξφκνηνπ κε ην ακεξηθαληθφ SBIR (Small 

Business Innovation Research Program) κε ζηφρνπο: ηελ ππνθίλεζε ηεο ηερλνινγηθήο- αιιά 

θαη ηεο νξγαλσζηαθήο θαηλνηνκίαο, ηελ ππνζηήξημε ηεο εκπνξηθήο αμηνπνίεζεο απφ ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ηε δηαζχλδεζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη 

θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  κε ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ 

                                                 
34

 Καινγήξνπ, Γ. (2011), «Οηθνλνκία θαη θνηλσλία ηεο γλψζεο: ιεθηηθφο εληππσζηαζκφο ή εθηθηφο 

ζηφρνο γηα κηα λέα αλαπηπμηαθή δηαδξνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο;» ζηε Δηεζλή θαη 

Επξσπατθή Πνιηηηθή (Σξηκεληαία Πνιηηηθή θαη Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε), ππφ δεκνζίεπζε. 
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ηνκέα, ηελ αμηνπνίεζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 

2. Σελ ελζσκάησζε θαη ηε ιεηηνπξγηθή θαη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) παληνχ, ζηε δεκφζηα δηνίθεζε/ απηνδηνίθεζε, ζηελ 

παξαγσγή θαη ηνλ  επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, ζηηο εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε καδηθή εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε ρξήζε 

ηνπο- ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο αληίζηνηρεο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ηεο 

ρξήζεο ηνπο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηε 

ρξήζε ησλ ΣΠΔ- εηδηθφηεξα απφ ηνπο λένπο, απφ εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο- δελ έρεη αθφκε 

απνθνκίζεη ηα αληίζηνηρα νθέιε παξαγσγηθφηεηαο πνπ έρνπλ απνθνκίζεη άιιεο νηθνλνκίεο 

θαη θνηλσλίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηε ιεηηνπξγηθή θαη αλαπηπμηαθή αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ. Αλαδεηθλχεηαη, επνκέλσο, έλα «θνίηαζκα» αλάπηπμεο πνπ πξέπεη ην ηαρχηεξν λα 

αμηνπνηεζεί. Ζ δηαζχλδεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο 

κεγάισλ θαη πνζνηηθά εθθξαζκέλσλ ζηφρσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο (εμνηθνλφκεζε πφξσλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θνξνινγηθή δηθαηνζχλε, νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θ.α.) κπνξεί λα δηεπθνιχλεη θαη λα 

επηηαρχλεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο «πεγήο αλάπηπμεο».   

 

3. Σε ζχδεπμε θαη ηε ζπκβαηφηεηα ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ (ελεξγεηαθψλ, πξψησλ 

πιψλ, πιηθψλ, θ.α.).  

 

4. Σελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα, ηελ 

αλαδήηεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

εληάζεσο γλψζεο (Knowledge Intensive Entrepreneurship/ KIE) απνηειεί έλαλ απαξαίηεην 

κεραληζκφ κεηαηξνπήο ηεο γλψζεο ζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

θαη εληέιεη ζε θνηλσληθή επεκεξία. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα εληάζεσο γλψζεο  (ΔεΓ) δελ 

αμηνπνηεί απνθιεηζηηθά ηελ ηερλνινγηθή γλψζε, αιιά θαη ηελ νξγαλσζηαθή γλψζε θαη ηε 

γλψζε ηεο αγνξάο θαη εθαξκφδεη λέεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη 

λέα νξγαλσηηθά ζρήκαηα. Ζ ΔεΓ δελ αζθείηαη κφλνλ ζηνπο απνθαινχκελνπο «θιάδνπο 

πςειήο ηερλνινγίαο» αιιά θαη ζηνπο «θιάδνπο ρακειήο ή/θαη ελδηάκεζεο ηερλνινγίαο» πνπ 

έρνπλ ζπζζσξεχζεη έλα πινχζην απφζεκα γλψζεο. Γελ αθνξά ηε κεηαπνίεζε, αιιά θαη ηηο 

ππεξεζίεο. Ζ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εληάζεσο γλψζεο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη 
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θαίξηα ζηνλ εκπινπηηζκφ, ηελ αλαδσνγφλεζε θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ 

ηεο ρψξαο, ν νπνίνο έρεη ππνζηεί ζεκαληηθά πιήγκαηα- θαη ιφγσ ηνπ ξερνχ ραξαθηήξα 

ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα καο-  ζε πεξίνδν χθεζεο θαη 

κείσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο. Δπηπξνζζέησο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ΔεΓ- θαη ζην πιαίζην 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο- κπνξεί λα δψζεη κηα λέα πξννπηηθή ζηαδηνδξνκίαο ζε λένπο 

απνθνίηνπο πνιπηερληθψλ θ.α. ζπλαθψλ ζρνιψλ, πνπ δηαζέηνπλ έλα πςειφηεξν γλσζηαθφ 

θαη ηερληθφ ππφβαζξν αιιά θαη κηα ξνπή γηα αλαδήηεζε ηεο γλψζεο. 

 

5. Σελ επέλδπζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, θαζψο ε επέλδπζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

ηερλνινγία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επέλδπζε ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη ηα επηδησθφκελα νθέιε. Βαζηθφ εξγαιείν 

απνηειεί ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ψζηε λα απνηειέζνπλ κηα πξνσζεηηθή δχλακε αιιαγήο 

πξνο ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη φρη έλα ζχζηεκα απιήο πηζηνπνίεζεο 

ηίηισλ. ην πιαίζην απηφ βαζηθή επηδίσμε είλαη ν ζπγθεξαζκφο ηεο αξηζηείαο κε ηε 

καδηθνπνίεζε κε εξγαιεία ηελ πνηφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα δηαθνξνπνίεζεο θαη ηελ πνιπηππία, 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ πξαγκάησλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πξσηνβνπιίαο.  ηελ θαηεχζπλζε απηή ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα 

ζπκβάιιεη εθηφο απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ αλαγθαίνπ γηα θάζε επηζηεκνληθνχ ή/ θαη 

επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ γλσζηαθνχ ππφβαζξνπ, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο κνξθσκέλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο πνιίηεο ηεο επφκελεο γεληάο.   

 

6. Σελ ελδπλάκσζε παξαγσγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (π.ρ. ην αγξν- 

βηνδηαηξνθηθφ νηθνζχζηεκα, ην νηθνζχζηεκα ησλ ΣΠΔ, ηεο πγείαο, ηεο ελέξγεηαο) πνπ 

αλαθέξνληαη ζε αιπζίδεο παξαγσγήο αμίαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο- ή ηνπο 

δπλεηηθά εκπιεθφκελνπο- παξαγσγνχο, ρξήζηεο, δηαλνκείο, νξγαληζκνχο παξαγσγήο θαη 

δηάρπζεο ηεο γλψζεο, ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο, θνξείο άζθεζεο πνιηηηθήο, ξπζκηζηηθέο 

αξρέο θ.α. 

 

7. Σελ πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κέζσ κηαο ζηξαηεγηθήο 

θαηάθηεζεο λεζίδσλ αγνξάο ζε παγθφζκηα θιίκαθα απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο.  

Απφ ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο επηηπρνχο εκπεηξίαο κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ (νη 

«θξπκκέλνη πξσηαζιεηέο» ηεο Γεξκαλίαο, αιιά θαη ζθαλδηλαβηθέο, ακεξηθαληθέο ησλ 

κεζνδπηηθψλ πνιηηεηψλ θαη βνξεηνηηαιηθψλ),  πνπ θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε ζε λεζίδεο ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο ηξία καζήκαηα αλαθχπηνπλ γηα ηνπο δηακνξθσηέο δεκφζησλ πνιηηηθψλ 

θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Simon): 
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 Πξψηνλ, δελ  είλαη απαξαίηεην ε θάζε ρψξα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο παξαιιαγή 

ηεο Silicon Valley πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη νηθνλνκηθή επεκεξία, αιιά είλαη ζπρλά 

θαιχηεξν λα επηθεληξσζεί ζηα παξαδνζηαθά ηεο ηζρπξά ζεκεία ζε παξαδνζηαθνχο 

θάδνπο. 

 Γεχηεξνλ, λεζίδεο αγνξάο πνπ εκθαλίδνληαη λα είλαη ιεπηεπίιεπηεο, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ πειψξηεο παγθφζκηεο αγνξέο. 

 Σξίηνλ, νη επηρεηξήζεηο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Γχζεο κπνξνχλ λα 

ζπληεξήζνπλ πςειήο πνηφηεηαο ζέζεηο εξγαζίαο ζε έλα επξχ θάζκα θιάδσλ φζν 

πξνηίζεληαη λα επηθεληξσζνχλ ζηελ θαηλνηνκία. 

 

8. Σε δηαρείξηζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα 

ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ, «πξάζηλσλ» θαη επθπψλ ιχζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ.  

• Αμηνπνίεζε ηνπ θξάηνπο σο αγνξαζηή θαη δηακνξθσηή πξνηχπσλ ζηελ πγεία, ηελ 

εθπαίδεπζε, ην πεξηβάιινλ, ηελ ελέξγεηα, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θ.α. 

• Κάιπςε λέσλ απαηηήζεσλ ξχζκηζεο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (βηνηερλνινγία, ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ θ.α.). 

 

9.  Σελ αλάπηπμε δηθηπαθψλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ ηεο επφκελεο γεληάο (π.ρ. εζληθφ δίθηπν 

νπηηθψλ ηλψλ), πνπ απνηεινχλ ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα, ψζηε λα 

κελ πεξηνξηζηεί ε παξνπζία ηνπο ζε πεξηνρέο πξνζνδνθφξεο γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Ζ 

δηακφξθσζε ελφο αλνηρηνχ ζηελ πξφζβαζε εζληθνχ δηθηχνπ κε ηελ ελζσκάησζε 

πθηζηάκελσλ δηθηχσλ απνηειεί ζεκειηψδε αλαπηπμηαθή πξνυπφζεζε. 

 

10. Ζ καθξά θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ ζηελ παξαγσγή 

θαη ηηο ππνδνκέο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο γλψζεο.  

 

11. Σελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο σο ηξφπνπ ζθέςεο θαη δξάζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο κε ηελ επηβξάβεπζε ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηε 

ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαγσληζκψλ, ηε ζπζηεκαηηθή δηάρπζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ, ηελ 

ππνζηήξημε αλζξψπηλσλ δηθηχσλ κεηαθνξάο πείξαο θαη θσδηθνπνίεζεο ηεο δηάρπηεο γλψζεο 

(learning networks) ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ απηνδηνίθεζε, ζηηο επηρεηξήζεηο κηαο 

πεξηνρήο ή ελφο θιάδνπ θ.α. 
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12. Σελ αληηκεηψπηζε ησλ παξελεξγεηψλ θαη ραζκάησλ (θνηλσληθψλ, ηερλνινγηθψλ, 

κνξθσηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θ.α.) πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα παξαγσγηθψλ 

αλαδηαξζξψζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ εθζπγρξνληζκψλ.  
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4.3. Βηνκεραληθή πνιηηηθή: Δπηθέληξσζε ζηε δπλακηθή εηζαγσγψλ - εμαγσγψλ 

 

4.3.1. Καηά ηελ πεξίνδν πνπ γξάθεηαη ην θείκελν απηφ (Φεβξνπάξηνο 2011), έρεη αξρίζεη λα 

θαίλεηαη κηα ελζαξξπληηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, ηνλ Οθηψβξην θαηά 24.5% θαη ηνλ 

Ννέκβξην θαηά 38.5%. Ζ πηψζε ηνπ επξψ θαηά 7% ην δίκελν Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ, ε 

ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο βαζηθψλ εμαγσγηθψλ πξννξηζκψλ φπσο ε Γεξκαλία, ε 

πηψζε ηνπ ειιεληθνχ θφζηνπο εξγαζίαο, έρνπλ ζπλεηζθέξεη νπσζδήπνηε ζηελ απφηνκε απηή 

αλάθακςε. Όκσο, ππάξρεη θαη κηα πξαγκαηηθφηεηα απέλαληη ζε απηφ πνπ ζπλήζσο ιέγεηαη 

άθνπα φηη δειαδή ε Διιάδα δελ παξάγεη ηίπνηα. Ζ Διιάδα,  παξά ηελ ζσξεπηηθή πηψζε ηεο 

κεηαπνίεζεο θαηά 20% ηα ηειεπηαία ηξία έηε 2008-2010, δηαηεξεί πεξίπνπ κεηαπνηεηηθφ 

ηνκέα ηεο ηάμεο ηνπ 10% ηνπ ΑΔΠ. Ο εμαγσγηθφο ηδηαηηέξσο κεηαπνηεηηθφο ηνκέαο είλαη 

θπζηθά αθφκε πην πεξηνξηζκέλνο, φκσο ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε 

Διιάδα έρεη κφλν ηνπξηζκφ θαη λαπηηιία.  

 

Ο δεχηεξνο ζεκαληηθφο παξάγσλ ηεο αλαθνξάο απηνχ ηνπ ππν-θεθαιαίνπ ζηελ 

παξακειεκέλε ειιεληθή κεηαπνίεζε είλαη φηη ζην πιαίζην ηεο παξνχζεο δηεζλνχο θξίζεο, νη 

δπηηθέο νηθνλνκίεο πξνζπαζνχλ λα επαλέιζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή θαη λα 

απνκαθξπλζνχλ ή θαιχηεξα λα πεξηνξίζνπλ ρξεκαηνπηζησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

θαίλεηαη λα νδήγεζαλ κε ηηο ζηξεβιψζεηο πνπ επέθεξαλ ζηελ παξνχζα θξίζε. Καη δελ είλαη 

κφλν νη ΖΠΑ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε (ΔΤΡΧΠΖ 2020), αλαθέξεη κεηαμχ ησλ επηά (7) εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηε 

ζηήξημε θαη αλάπηπμε κηαο βηψζηκεο θαη ηζρπξήο βηνκεραληθήο βάζεο, ηθαλήο λα αζθεί 

αληαγσληζκφ ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

4.3.2 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλάθακςε. Σξεηο είλαη νη ηνκείο ή νη ζηφρνη-πξνυπνζέζεηο ψζηε 

λα είλαη εθηθηή κηα ειιεληθνχ ηχπνπ αλάθακςε. Πξώηνλ, έσο ην 2013-14, πεξηνξηζκφο ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε αλάγθε λέσλ 

δαλεηαθψλ θεθαιαηαθψλ ξνψλ. ην πιαίζην απηφ, είλαη αλαγθαία  ε δηεξεχλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ γηα εγρψξηα παξαγσγή εθείλσλ απφ ηα εηζαγφκελα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ επηδείλσζε ηνπ Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ. 

Ζ πνιηηηθή απηή πξέπεη λα είλαη επηιεθηηθή- θαη ελ πνιινίο «βνινληαξηζηηθή»-  θαη δελ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ελίζρπζε επίζεο επηιεγκέλσλ θιάδσλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε 

εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα πξνσζεζεί. Δεύηεξνλ, νπζηαζηηθή αχμεζε 

ηεο εηζξνήο άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ κέζσ ηεο άκεζεο πξνψζεζεο επξχηαησλ ζεζκηθψλ 

θαη δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξαθηηθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ 

ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απινπνηνχλ  ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο 
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αδεηνδφηεζεο θαη ζηαζεξνπνηνχλ ην θαζεζηψο άζθεζεο ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε νξγάλσζε θαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο 

ρξήζεο γεο. Τξίηνλ, δεκηνπξγηθφο δηπιαζηαζκφο ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ 

ΔΠΑ κε ηελ απνηειεζκαηηθή αιιά θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κε ηελ 

πηνζέηεζε θαη ηελ πινπνίεζε θαη ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ κέζα θαη απφ ηελ 

επηηάρπλζε ηεο σξίκαλζεο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ. Όια απηά καδί ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα δξαζηηθή απινπνίεζε ησλ αδεηνδνηήζεσλ παληνχ, αιιά θαη καδί κε κηα 

λέα βηνκεραληθή πνιηηηθή ελίζρπζεο ησλ θιάδσλ ηεο κεηαπνίεζεο ζηνπο νπνία ε ρψξα 

δηαζέηεη ζρεηηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, αιιά θαη ζε θιάδνπο θξίζηκνπο γηα ην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζπζηεκαηηθά νη δπλαηφηεηεο 

θαη ε πξννπηηθή εθείλσλ ησλ θιάδσλ ή/θαη ησλ ζπκπιεγκάησλ  παξαγσγήο ζηα νπνία 

δπλεηηθά θαη κε απμεκέλεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ 

θξίζηκνη πφξνη, απφ φιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο.   

 

Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο, ζην ζεκείν απηφ λα ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε πξνζέγγηζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο θξίζηκεο κάδαο πφξσλ ζε ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. πλήζσο ε 

αληίδξαζε ησλ ζπκβαηηθψλ νηθνλνκνιφγσλ πξνο κηα πνιηηηθή ελίζρπζεο ζεκαληηθψλ 

εγρσξίσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ είλαη φηη ηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

ηελ θάλνπλ κφλεο ηνπο νη δηεζλείο αγνξέο νη νπνίεο θαη θαζνξίδνπλ ηα ζρεηηθά ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα θάζε ρψξαο. Γειαδή ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δπλεηηθά έζησ κπνξεί ε 

εγρψξηα νηθνλνκία λα παξαγάγεη θαη λα πνπιήζεη ζην εμσηεξηθφ. Όκσο, ε νηθνλνκηθή 

ηζηνξία δηδάζθεη φηη ρψξεο φπσο ε Ηαπσλία θαη ε Κνξέα πξψηα ππνθαηέζηεζαλ ηηο εηζαγσγέο 

κε ζηνρεπκέλε βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ηα εγρψξηα αγαζά ζε δπλακηθνχο 

θιάδνπο „δπλάκσζαλ‟ θαη εμήρζεζαλ. Πξφζθαηεο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη ε θηλεηήξηνο 

δχλακε ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ είλαη απιψο ιίγα αγαζά, ζπγθεθξηκέλα 

ζηα νπνία νη ρψξεο απηέο δηαζέηνπλ πξάγκαηη ζρεηηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα αιιά, 

αληηζέησο έλα ζχλνιν κηαο επξχηεξεο νκάδαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κε πςειή ζεηηθή 

επίπησζε (εμσηεξηθφηεηα) ζε κηα ζεηξά επηπιένλ ηνκέσλ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο. Ζ ηάζε 

απηή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ζηνρεπκέλεο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

αλάιπζε ζηνηρείσλ εμαγσγψλ κηαο ζεηξάο ρσξψλ (Βι. D. Rodrik, One Economics, Many 

Recipes, Princeton UP).  

 

ηε ρψξα καο,  κηα ηέηνηνπ ηχπνπ ζπδήηεζε γηα λα αλαπηπρζεί πξνυπνζέηεη κηα 

πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξαγκάησλ θαη ιηγφηεξν κηα γεληθφινγε 

ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε.  Οχηε νη αθνξηζκνί ζρεηηθά κε ηα θαξηέι θαη ηηο θιεηζηέο αγνξέο 

σθεινχλ φζν δελ θαηαδεηθλχνπκε ηεθκεξησκέλα ηνπο θιάδνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θαξηέι 
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(πέξα απφ ηα γλσζηά επαγγέικαηα) θαζψο θαη, θπξίσο, ηη αθξηβψο πξέπεη λα γίλεη. 

Παξαθάησ δηεξεπλνχκε ηνπο θιάδνπο κε ζπγθξηηηθά πιενλέθηεκα ζηε βάζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηνπκε φζνο αθνξά εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο. Κιάδνη κε εκπνξηθά 

πιενλάζκαηα, θιάδνη βαζηθνί γηα ηελ νηθνλνκία ζηνπο νπνίνπο πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

βειηηψζνπκε ηηο επηδφζεηο καο, αιιά θαη θιάδνη πνπ ζίγνπξα κπνξνχκε λα πάκε θαιχηεξα 

γηαηί δηαζέηνπκε θαλεξά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα κπνξνχλ ζην ηέινο λα ζπζηήζνπλ αθφκε 

θαη ζπλνιηθά θαη ζπλεθηηθά παξαγσγηθά ζπκπιέγκαηα.
35

 

 

4.3.3. Οη θιάδνη κε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα  πνπ πεηπραίλνπλ, νη θιάδνη πνπ πζηεξνύλ 

Απφ ηνπο ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηεο κειέηεο κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ κεξηθά πξψηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ εμαγσγψλ, άξα θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ θαη ππνθιάδσλ κεηαπνηεηηθψλ πξντφλησλ ηα ηειεπηαία δέθα έηε. Ζ 

ζεηηθή πνξεία απηή ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ θαη ππνθιάδσλ δειψλεη θαηά θχξην ιφγν ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο ζηνλ κεηαπνηεηηθφ, βέβαηα, ηνκέα, πέξαλ ηνπ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ (ηνπξηζκφο θαη λαπηηιία θπξίσο, αιιά θαη κε νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, 

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο).  

 

Εηζαγσγέο 

Μεραλέο, ρεκηθά & πξντφληα πεηξειαίνπ, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, απηνθίλεηα, πινία, 

ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, αεξνπιάλα, πιαζηηθά, θξέαηα, θαη 

ηαηξηθφο/νπηηθφο εμνπιηζκφο, είλαη νη πξψηεο δέθα (10) θαηεγνξίεο κε αμία πεξίπνπ 25 δηο 

επξψ (2009) θαη ζπλερή θαη αικαηψδε αχμεζε απφ ην 2001. ε ηεηξαςήθην αληί γηα δηςήθην 

θσδηθφ, θαίλνληαη εηδηθφηεξα νη ππν-θιάδνη πνπ επηβαξχλνπλ ην ηζνδχγην. Παξαηεξείηαη φηη 

ην ειιεληθφ ηζνδχγην επηβαξχλεηαη θπξίσο απφ αγαζά πςειήο ηερλνινγίαο, ελψ 

θαηαδεηθλχεηαη παξάιιεια ε έιιεηςε ή θαη ε ζεκαληηθή απνδπλάκσζε ηεο βαζηθήο 

κεηαπνηεηηθήο βάζεο ηεο ρψξαο , γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κηα κφληκε αιιά θα απμαλφκελε 

ειιεηκκαηηθφηεηα ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ κφληκε αλεπάξθεηα παξαγσγήο 

έζησ κέξνπο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηέηνησλ αγαζψλ, ζρεδφλ απνθιείεη ηελ φπνηα 

πηζαλφηεηα θαη δπλαηφηεηα εκθάληζεο πιενλαζκάησλ ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην, ψζηε λα 

εληζρπζεί θαη ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ. Δθηφο θη αλ δηαπηζηψλεηαη πςειφ πνζνζηφ 

εμαγσγψλ σο % ζην ΑΔΠ, ηφζν πςειφ ψζηε λα εμηζνξξνπεί ηελ ειιεηκκαηηθφηεηα πνπ 

                                                 
35

 * Σνκείο – ζπκπιέγκαηα αλάπηπμεο: 

- Αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γνξπθφξνη: εμαγσγηθφο ηνκέαο, κηθξήο θιίκαθαο παξαγσγή 

ηξνθίκσλ, θαλάιηα δηαλνκήο θαη κάξθεηηλγθ. Σνπηθνί κεραληζκνί ππνβνήζεζεο. 

- Καηαζθεπαζηηθφο θιάδνο. Δμαγσγηθφο ηνκέαο, ελεξγεηαθή ζσξάθηζε θηηξίσλ εγρσξίσο. 

- Παξαζεξηζκφο-πγηεηλή δσή-κεηαθνξέο-δξφκνη πνιηηηζκνχ. Μπνξεί λα πεξηιάβεη θαηαζθεπέο 

εθφζνλ ην πξφηππν απηφ πξνσζεί ηελ εμνρηθή θαηνηθία ζηελ Διιάδα εχπνξσλ αιινδαπψλ. 

- -Άιινη ηνκείο: Υεκηθά-θάξκαθα   
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πξνθαιεί ε βαζηθή έιιεηςε παξαγσγήο βαζηθψλ αγαζψλ, είηε ηειηθψλ θαηαλαισηηθψλ είηε 

ελδηάκεζσλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ. 

 

Εμαγσγέο 

Πξντφληα δηπιηζηεξίνπ & πεηξέιαηα, θαξκαθεπηηθά πξντφληα, πιαζηηθά, αινπκίληo, 

ιαραληθά θαη ζπλαθή, ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, έλδπζε θαη πιεθηά, 

κεραλέο, θξνχηα θαη ζπλαθή, δεκεηξηαθά, είλαη νη πξψηεο δέθα (10) δηςήθηεο θαηεγνξίεο κε 

πεξίπνπ 8 δηο εμαγσγηθά έζνδα. Δίλαη εληππσζηαθφ φηη κε ηελ εμαίξεζε ησλ ηειεπηαίσλ δχν 

(2) θαηεγνξηψλ (δεκεηξηαθά θαη θξνχηα), ηελ πεξίνδν 2007-2009, νη εμειίμεηο ήηαλ 

αξλεηηθέο θαη νη ππφινηπεο εμαγσγέο ππέζηεζαλ κείσζε. Δπίζεο, απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

πξντφλησλ θαίλεηαη αζθαιψο φηη παξά ηηο εμαηξέζεηο, ζεκαληηθέο είλαη νη εμαγσγέο θπξίσο 

ζε κε πςειήο ηερλνινγίαο ή/θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο ή/θαη πςειήο εηζνδεκαηηθήο 

ειαζηηθφηεηαο πξντφληα. Σα αγαζά απηά κάιηζηα φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα, 

εμάγνληαη θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο (ΔΔ-15), ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο λνκηζκαηηθήο 

ελνπνίεζεο.  

 

Εκπνξηθό ηζνδύγην 

Σέινο, ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, ζηελ ηειεπηαία ζειίδα φπνπ 

θαηαγξάθεηαη ε ειιεηκκαηηθφηεηα αλά ππν-θιάδν, παξαηεξείηαη θαηά ζεηξά: Πξντφληα 

πεηξειαίνπ, νρήκαηα, κεραλέο, ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, πινία, 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ζίδεξν θαη αηζάιη, ηαηξηθά κεραλήκαηα, πιαζηηθά, θ.ιπ., κε 

ζπλνιηθφ έιιεηκκα πνπ μεπεξλά εηεζίσο ηα 26 δηζεθ. επξψ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί φηη είλαη ειιεηκκαηηθνί θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο πνπ δελ ζα 

πεξίκελε θαλείο, φπσο, ηξφθηκα, παπνχηζηα, θξέαο, πιεθηά, θεξακηθά, γπαιί, πιεθηά, 

δέξκαηα, πνηά, θ.ιπ. Ζ θαηάζηαζε απηή δείρλεη φηη ην ηζνδχγην επηδεηλψλεηαη απφ «εχθνια 

αγαζά» ηα νπνία φρη κφλν ε ρψξα ζα κπνξνχζε λα παξαγάγεη θαη λα έρεη ζεηηθφ ηζνδχγην, 

αιιά θαη  ζπληζηνχλ παξαγσγηθνί ηνκείο φπνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία δηαζέηεη δπλεηηθά 

ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 

 

4.4. Αλνηθηά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο 

4.4.1. ηελ εηθνζαεηία 1990-2010 εθαξκφζζεθε ζεηξά πνιηηηθψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο δελ έθεξαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα σο 

πξνο ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ θαηλνηνκίαο ηεο ρψξαο θαη ηελ ελδνγελή αλάπηπμε 

επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλψζεο. Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηηο πνιηηηθέο γηα: 
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 Σελ αλάπηπμε επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πάξθσλ, ε νπνία νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ηερλνινγηθψλ θέληξσλ (ΗΣΔ, ΔΚΔΣΑ, ΚΔΣΔΑΘ) ρσξίο ηε ζπληζηψζα ηεο 

δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηα 

ηερλνινγηθά πάξθα, επνκέλσο ζηε δεκηνπξγία ηλζηηηνχησλ έξεπλαο παξά 

ηερλνινγηθψλ πάξθσλ. 

 Σελ αλάπηπμε ζπζηάδσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ (clusters) νη νπνίεο δελ επηβίσζαλ 

κεηά ηελ πεξίνδν θξαηηθήο ελίζρπζεο, κε απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγεί ζήκεξα κφλν έλα 

cluster, ην Coralia. Απηφ βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε θάζε ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο θαη 

ελδερφκελα λα απνδεηρζεί πην βηψζηκν θαη αλζεθηηθφ ζην ρξφλν. 

 Σελ αλάπηπμε ζεξκνθνηηίδσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο 

ρψξνη εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ παξά σο κεραληζκνί εθθφιαςεο επηρεηξήζεσλ 

έληαζεο γλψζεο, νη νπνίεο αξρίδνπλ ην θχθιν δσήο ηνπο ζηε ζεξκνθνηηίδα θαη κεηά 

κηα πεξίνδν αλάπηπμεο απνρσξνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ν κεραληζκφο ηεο ζπλερνχο 

εθθφιαςεο επηρεηξήζεσλ. 

 Σελ αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ πφισλ θαηλνηνκίαο, νη νπνίνη παξά ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο ζηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμηψλ αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ δελ ζπλέρηζαλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηε θάζε ηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο. 

 Σε δεκηνπξγία ηεο Σερλφπνιεο Θεζζαινλίθεο, έλα εκηηειέο έξγν πνπ βξίζθεηαη 

αθφκε ζηε θάζε αθφκε δεκηνπξγίαο ησλ βαζηθψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

πιήξε απνπζία ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο θαη κεραληζκψλ αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο. 

 Σε δεκηνπξγία ηεο Αιεμάλδξεηαο Εψλεο Καηλνηνκίαο Θεζζαινλίθεο, νκνίσο ελφο 

ζεζκηθνχ ζρήκαηνο ρσξίο πφξνπο, κεραληζκνχο δηάρπζεο ηερλνινγίαο, θαη ππνδνκέο 

θαηλνηνκίαο. 

 

Σα ελδεηθηηθά απηά παξαδείγκαηα ηεθκεξηψλνπλ ηελ αδπλακία ηεο ρψξαο λα ζρεδηάζεη θαη 

λα πινπνηήζεη πνιηηηθέο ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα γηα ηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο 

θαηλνηνκίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη βηψζηκεο ζπλέξγηεο αλάκεζα ζηελ έξεπλα, ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε.   

 

4.4.2. Οη παξαπάλσ απνηπρίεο δελ πξέπεη λα εξκελεπζνχλ σο απνηπρία ησλ ζεζκηθψλ θαη 

ζπζηεκηθψλ κεραληζκψλ - ζην βαζκφ πνπ απηνί νπδέπνηε δεκηνπξγήζεθαλ - αιιά σο 

απνηπρίεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο νηθνζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Σξεηο κεγάιεο αζηνρίεο 

πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ψζηε λα αληιήζνπκε ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλα καζήκαηα θαη λα κελ 

επαλαιεθζνχλ ζην κέιινλ ιάζε θαη παξαιείςεηο ηνπ παξειζφληνο.   
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Ζ πξψηε αζηνρία αθνξά ζηε ζεκαζία πνπ απνδφζεθε ζηηο πιηθέο ππνδνκέο, ζηα θηίξηα, θαη 

ζηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ζηελ πνιενδφκεζε πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο επηρεηξήζεσλ έλαληη  

ησλ ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ θαη ηεο δπλακηθήο ησλ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο. 

Όιεο νη πνιηηηθέο δεκηνπξγίαο νηθνζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο πνπ εθαξκφζζεθαλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αληζνξξνπία ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ έλαληη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο κεραληζκψλ αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο κε portfolio ηερλνινγηψλ, θεθάιαηα 

έλαξμεο, θεθάιαηα ζπκκεηνρψλ, επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, θαη νπζηαζηηθή θαζνδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ έληαζεο γλψζεσλ θαη πςειψλ απνδφζεσλ. 

Απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγείηαη έλα πιηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν απνπζηάδνπλ νη 

δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο γλψζεο. Απηή ε αζηνρία 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κηα επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε εμαζθάιηζεο θεξδνθνξίαο κέζσ ηεο 

επέλδπζεο ζηα θηηξηαθά, ε νπνία δελ έπξεπε λα είλαη απνδεθηή θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο 

πνιηηηθήο. Δλδερφκελα φκσο λα νθείιεηαη ζε κηα πην νπζηαζηηθή έιιεηςε ηερλνινγηθψλ 

ηθαλνηήησλ γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθήο δπλακηθήο έληαζεο γλψζεσλ, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ειιείςεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. 

 

πκκεηξηθά, ε δεχηεξε αζηνρία αθνξά ζην ζρεδηαζκφ κεραληζκψλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα θαηλνηνκίαο. Όπσο αλαθέξακε, ε αλάπηπμε πνπ βαζίδεηαη 

ζηε γλψζε ραξαθηεξίδεηαη απφ απμαλφκελεο απνδφζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηφηεηα 

ηεο γλψζεο λα βειηηψλεηαη κε ηε ρξήζε θαη λα δεκηνπξγεί αιπζηδσηέο δηαδηθαζίεο 

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ κε πνιχ ρακειφ νξηαθφ θφζηνο. Δδψ δεκηνπξγείηαη έλα πεδίν 

πνιιαπιαζηαζηηθψλ απνηειεζκάησλ ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνηειεί ηελ πην 

νπζηαζηηθή ζπληζηψζα ελφο νηθνζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Έλα απφ ηα θαιχηεξα 

παξαδείγκαηα νηθνζπζηήκαηνο κε πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα είλαη ε ςεθηαθή 

πιαηθφξκα ηεο Apple - ραξαθηεξίζζεθε θαη σο iPhone city -  πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

λένπο λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ςεθηαθέο εθαξκνγέο, παξέρνληαο εθπαίδεπζε θαη 

εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ, θαη πξνσζεί ηηο εθαξκνγέο απηέο ζηελ αγνξά κέζσ ηνπ iPhone. 

Όπσο θαη ε ηερλνινγηθή πιαηθφξκα ηνπ Cyberport ζην Υνλγθ Κνλγθ πνπ δεκηνπξγεί κηα 

ζπλερή ξνή εθπαίδεπζεο ζε λέεο ηερλνινγίεο, δεκηνπξγηθφηεηαο, θαη γέλλεζεο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ. Αληίζεηα, νη απνηπρίεο ησλ ειιεληθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο 

νθείινληαη ζηελ αδπλακία λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ αλνηθηέο πιαηθφξκεο 

ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ θαη δεκηνπξγίαο ηθαλνηήησλ κε πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα θαη 

καδηθή ζπκκεηνρή.              

 

Ζ ηξίηε αζηνρία νθείιεηαη ζηελ ππνηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ κνληέινπ βησζηκφηεηαο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πνιιά νηθνζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ 
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ζηελ αξρηθή θάζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα παχνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο φηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε απηή εθιείςεη. Αληίζεηα, ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ επηβίσζαλ 

καθξνπξφζεζκα αθνινχζεζαλ έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ εμαζθάιηδε πφξνπο είηε απφ 

ηελ έξεπλα (ηλζηηηνχηα έξεπλαο) είηε απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

(ζεξκνθνηηίδεο). Δδψ, ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα έξεπλαο - θαηλνηνκίαο - ηερλνινγηθψλ 

ππνδνκψλ - θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξνπζηάδεηαη σο νπζηαζηηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη παξάιιεια ηε βησζηκφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηεο θαηλνηνκίαο.  

 

4.4.3. Παξά ηηο αδπλακίεο πνπ επηζεκάλζεθαλ, ηα αλνηθηά νηθνζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο θαη 

ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο είλαη ε κηα πεξηνρή ζηελ νπνία πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε ειιεληθή 

πνιηηηθή θαηλνηνκίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο αδπλακίεο ηνπ παξειζφληνο φζν θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο 'έμππλεο αλάπηπμεο' πνπ πξνσζεί ε ζηξαηεγηθή ΔΔ-2020 γηα ηε ζχδεπμε 

εθπαίδεπζεο, θαηλνηνκίαο θαη θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο.    

 

Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, κε ηξεηο κεγάινπο πφινπο ζηελ 

Αηηηθή, Θεζζαινλίθε, θαη Κξήηε θαη αδπλακίεο ζηηο άιιεο 10 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο επλνεί 

ηα ηνκεαθά θαη πνιπθεληξηθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο . Πξφθεηηαη γηα δίθηπα ζηνρεπκέλα ζε 

έλα ηνκέα παξαγσγήο κε θφκβνπο γεσγξαθηθά θαηαλεκεκέλνπο ζε πνιιέο πεξηθέξεηεο.  

 

„Ζ έλλνηα ηνπ ηνκεαθνχ (ή θιαδηθνχ) ζπζηήκαηνο  θαηλνηνκίαο θαη παξαγσγήο ζπκπιεξψλεη άιιεο 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπδήηεζε πεξί ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. (Edquist,1997), φπσο ηα 

εζληθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ εζληθά φξηα θαη επηθεληξψλνληαη ζην ξφιν κε 

επηρεηξεκαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηλζηηηνχησλ. (Freeman1987, Nelson 1993, Lundvall 1993), ηα 

πεξηθεξεηαθά/ηνπηθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο πνπ νξηνζεηνχληαη απφ πεξηθέξεηεο (Cooke et al., 1997) 

θαη ηα ηερλνινγηθά θαη θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο, ηα νπνία εζηηάδνληαη θπξίσο ζηα 

δίθηπα θνξέσλ γηα ηελ παξαγσγή, δηάδνζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ θαη γηα θαηλνηνκία 

(Carlsson-Stankiewitz 1995, Hughes 1984, Callon 1992, Andersen-Metcalfe-Tether 2000).  Απφ ηελ 

άπνςε ηνπ ηνκεαθνχ ζπζηήκαηνο, αλαγλσξίδεηαη φηη ηα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά/ηνπηθά φξηα επηδξνχλ 

δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνπ ιακβάλεηαη ππφςε. Παξφκνηα, ε πξνζέγγηζε ηνπ 

ηνκεαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο  πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ηνπνζεηψληαο ηελ εληφο ηνπ ηνκεαθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ’.
36

 

 

Βαζηθέο νληφηεηεο ελφο ηνκεαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο είλαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

αληίζηνηρνπ θιάδνπ, θαη νη κε επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνχ έξεπλαο, ηερλνινγηθήο 

δηακεζνιάβεζεο, ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο ζε ζπλαθείο 

ηερλνινγηθέο πεξηνρέο. Κάζε νληφηεηα ζπγθξνηείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ νξγαληζκψλ ηεο 

αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο. Σν ζχζηεκα ζπκπεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο κε 4 δηαθξηηνχο ξφινπο 

ζε φιν ηελ θχθιν ηεο θαηλνηνκίαο: έξεπλα θαη αλάπηπμε ηδεψλ, ρξεκαηνδφηεζε, παξαγσγή 
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λέσλ πξντφλησλ, θαη πξνψζεζε πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Οη ηέζζεξηο απηνί ξφινη είλαη 

θαηαζηαηηθνί θαη ζπκπιεξσκαηηθνί, εμαζθαιίδνληαο ηε κεηαηξνπή γλψζεσλ θαη ηδεψλ ζε 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο.
37

 Σν ζχλνιν δηακνξθψλεη έλα ππθλφ δίθηπν νξγαληζκψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα παξαγσγήο θαη ηερλνινγίαο. ε ζρέζε κε έλα 

νξηδφληην ζχζηεκα θαηλνηνκίαο, ζηα ηνκεαθά ζπζηήκαηα νη νξγαληζκνί  πνπ ην ζπγθξνηνχλ 

αλήθνπλ, θαηά πιεηνςεθία, ζηνλ ίδην θιάδν / ηερλνινγηθή πεξηνρή, γεγνλφο πνπ 

πξνζαλαηνιίδεη ην ζχζηεκα ζηελ αλαδήηεζε ηερλνινγηθήο αξηζηείαο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Ζ άζθεζε πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα κέζσ ηνκεαθψλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο θαη 

αλνηθηψλ ηερλνινγηθψλ πιαηθνξκψλ πξνηείλεηαη σο θεληξηθφο άμνλαο αλαζχληαμεο ηεο 

πνιηηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Μεηαμχ ησλ ηνκεαθψλ ζπζηεκάησλ ζα ππάξρνπλ 

επηθαιχςεηο, θνηλέο πεξηνρέο ηερλνινγίαο φπσο θαη ζρέζεηο παξαγσγνχ-πξνκεζεπηή, αιιά 

απηφ δελ αλαηξεί ηελ απηφλνκε ζπγθξφηεζε θαη εζσηεξηθή ζπλνρή θάζε ηνκεαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ζ γεσγξαθηθή δηάηαμε ησλ επηκέξνπο θφκβσλ θάζε δηθηχνπ ζα πξνθχςεη απφ 

ηελ πθηζηάκελε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ πνπ ζα ηα ζπγθξνηήζνπλ. Δληνχηνηο, νη 

πεξηνξηζκνί ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2007-13, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάηαμε ησλ 

ειιεληθψλ πεξηθεξεηψλ ζε πεξηνρέο εθηφο εληζρχζεσλ, ζηαδηαθήο κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ 

(phasing-out),  θαη ζηφρνπ 1, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

πνιηηηθήο Δ&Α ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα 

Αηηηθήο θαη Κ. Μαθεδνλίαο, νδεγνχλ ζε γεσγξαθηθά πνισκέλα ηνκεαθά ζπζηήκαηα κε 

ηζρπξά θέληξα ζηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε.  

 

πλεθηηκψληαο ηηο δπζθνιίεο δεκηνπξγίαο ελφο θαζνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο παξάιιειεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε πιεηάδα αγνξψλ θαη ηερλνινγηψλ, 

ζεσξνχκε φηη ηα ηνκεαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο πξνζθέξνπλ ηξία βαζηθά πιενλεθηήκαηα: 

 Δζηηάδνληαη ζηνπο ηερλνινγηθά ηζρπξνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλάκεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. 

 Γεκηνπξγνχλ ζσξεπηηθά πιενλεθηήκαηα ιφγσ εμεηδίθεπζεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

δεκηνπξγίαο κηαο βάζεο ηερλνινγηθψλ γλψζεσλ.  

                                                                                                                                            
36

 Malerba, F. (2002) „New challenges for sectoral systems of innovation in Europe‟, DRUID Summer 

Conference on Industrial Dynamics of the New and Old Economy, Copenhagen 6-8 June 2002, 

<http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds2002-630.pdf>.  
37

 Radjou, N. (2004) Innovation Networks, <http://www-

03.ibm.com/technology/businessvalue/files/innovation-networks.pdf>. 
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 Γηαζπλδένπλ ηελ Διιάδα κε ηνπο κεγάινπο ηνκείο ησλ μέλσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε 

Δ&Α, ρσξίο ηηο νπνίεο ε ηδησηηθή πξνζπάζεηα ΔΣΑ δελ ζα κπνξέζεη λα θζάζεη ηα δηεζλή 

επίπεδα αξηζηείαο.  

 

4.5. Τνκεαθή ζηόρεπζε ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο  

4.5.1. Απφ ην 1989 κέρξη ζήκεξα, θαη ζε ηξία ζπλερφκελα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο, ε 

Διιάδα επηρείξεζε (αλεπηηπρψο) λα βειηηψζεη ην επίπεδν ηερλνινγηθήο ηθαλφηεηάο ηεο θαη ηε 

ζέζε ηεο ζηελ Δπξσπατθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο.  

 

Γχν δνκηθέο αζηνρίεο ραξαθηήξηζαλ ηηο πνιηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ. Πξψην, νη πνιηηηθέο 

έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πξνζαλαηνιίζζεθαλ ζηε ινγηθή ησλ 

„ζπγρξεκαηνδνηήζεσλ‟, φπνπ δεκφζηνη πφξνη κνριεχνπλ ηδησηηθνχο. Όπσο ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηελ έξεπλα θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαηλνηνκίαο ηνπ 3
νπ

 ΚΠ, ην 80% ησλ πφξσλ 

δηαηέζεθε γηα εληζρχζεηο κέζσ ελδηάκεζσλ θνξέσλ, spin-offs, θαη ΠΑΒΔΣ.
38

 Απηή ε 

πξνζέγγηζε αληηζηνηρεί πιήξσο ζηε ινγηθή ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ θαηλνηνκίαο, ζην νπνίν 

ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε έξεπλαο κνριεχεη πνιιαπιαζηαζηηθά ηδησηηθέο επελδχζεηο, θαη 

ζπλνιηθά ην ζχζηεκα νδεγείηαη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν θαηλνηνκίαο. Γπζηπρψο, νη 

δηαζπλδέζεηο δελ ιεηηνχξγεζαλ θαη ζηνπο δχν θξίθνπο ηεο αιπζίδαο ησλ πνιιαπιαζηαζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ: Οη δεκφζηνη πφξνη γηα έξεπλα ήζαλ πεξηνξηζκέλνη, θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

εληζρχζεθαλ δελ ήζαλ έληαζεο- έξεπλαο θαη παξαγσγήο θαηλνηνκίαο. Αθεηέξνπ, νη πφξνη 

πνπ δηαηέζεθαλ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία ήζαλ πεληρξνί. Ζ ζπλνιηθή θξαηηθή επέλδπζε ζην 

πεδίν ηεο θαηλνηνκίαο πεξηνξίζζεθε ζην 2,4% ηνπ 3νπ ΚΠ.  

 

Γεχηεξν, νη πνιηηηθέο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο δελ ήζαλ επαξθψο πιεξνθνξεκέλεο, 

αδηαθφξεζαλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αδπλακίεο, ηηο αζπλέρεηεο, θαη αζπκκεηξίεο ηνπ 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο. Γελ βαζίζζεθαλ ζε έλα ζηέξεν ζψκα έξεπλαο θαη κειεηψλ. 

Χο απνηέιεζκα, νη πνιηηηθέο δελ πηνζέηεζαλ κηα ζεζκηθή θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γηα ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο. 
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 Technopolis (2006) „Strategic Evaluation on Innovation and the Κnowledge Βased Δconomy in 

relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013‟, European 

Commission, DG Regio. 
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Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζζνχλ κε ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

πφξσλ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ / 

αδπλακηψλ ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο.  

 

Καηαξρήλ, ε θπξηαξρία κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά θαη νη 

γεληθφηεξεο κεηαβνιέο ζην πεδίν ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ απνηξέπνπλ ηελ επηζηξνθή ζην γξακκηθφ κνληέιν 

θαηλνηνκίαο. Απνθιείνληαο ηε γξακκηθή ζρέζε έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο σο κνληέινπ 

άζθεζεο πνιηηηθήο ΔΣΑ, ην θεληξηθφ εξψηεκα ζην νπνίν πξέπεη λα απαληήζεη ε εζληθή 

ζηξαηεγηθή έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο είλαη αλ νη πνιηηηθέο πξέπεη λα ηείλνπλ ζηε ζπγθξφηεζε 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο (θιάδνπο) ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ή 

αληίζεηα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηνλ νξηδφληην θαη κε επηιεθηηθφ ραξαθηήξα πνπ έρεη 

αθνινπζήζεη έσο ζήκεξα. 

 

4.5.2. Ζ επηιεθηηθφηεηα σο θεληξηθφ ζηνηρείν νξγάλσζεο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο, ηελ νπνία ππνζηεξίδνπκε σο θαηαιιειφηεξε πνιηηηθή, βαζίδεηαη ζε κηα 

ζεηξά εξεπλψλ πνπ αλαδεηθλχνπλ ηξεηο θξίζηκεο δηαζηάζεηο αλαδηνξγάλσζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο:  

(1) ηελ ηάζε ησλ κηθξψλ ρσξψλ λα επηθεληξψλνπλ ην εζληθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο ηνπο 

ζε πεξηνξηζκέλν (επηιεγκέλν) αξηζκφ ηνκέσλ, 

(2) ηε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ηεο παγθφζκηαο Δ&Α ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ηνκέσλ 

βηνκεραλίαο θαη ππεξεζηψλ, πνπ επηηξέπεη ηε δηαζχλδεζε ησλ ηνκεαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο κε ηελ παγθφζκηα θηλεηηθφηεηα επελδχζεσλ Δ&Α. 

(3) ηηο πνιιαπιέο ηαρχηεηεο θαηλνηνκίαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή βηνκεραλία 

(ππεξεζίεο) θαη αθεηέξνπ ηελ ηδηαίηεξα ζεηηθή επίδνζε ηεο Διιάδνο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηνκεαθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο είλαη απηφ ηεο Φηλιαλδίαο. 

ε έξεπλα πνπ δεκνζηεχζεθε ζην Technology Analysis & Strategic Management, βαζηζκέλε 

ζην Science Citation Index 2003-2004 θαη κε κεζφδνπο νκαδνπνίεζεο (clustering) θαη 

βηβιηνκεηξίαο (bibliometrics) ηεθκεξηψλεηαη φηη ν ππξήλαο γλψζεο ηνπ Φηλιαλδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο  εληνπίδεηαη ζε 4 κφλν ζεκαηηθέο πεξηνρέο: (1) αζχξκαηα δίθηπα θαη 

θηλεηή επηθνηλσλία, (2) επεμεξγαζία ζήκαηνο, (3) επηζηήκε ησ πιηθψλ θαη engineering, θαη 

(4) ρεκεία.
39

 Ζ αλάιπζε απηή επηθπξψλεη ηηο απφςεηο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηλνηνκίαο ησλ κηθξψλ αιιά ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ ζε έλα κηθξφ αξηζκφ 
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 Kostoff, R., Tshiteya, R., Bowles, C. θαη Tuunanen T. (2006) „The structure and infrastructure of 

Finnish research literature‟ Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 18, ζζ. 187-220. 
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πεξηνρψλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο θαη ηελ αλαδήηεζε, κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο, εγεηηθήο 

ζέζεο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο ηνκεαθήο εμεηδίθεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, 

κηθξψλ θαη κεγάισλ ρσξψλ, πξνζθέξεη ε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Booz Allen Hamilton 

ζρεηηθά κε ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο Δ&Α παγθφζκην επίπεδν.
40

  

 

Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζηηο 1000 επηρεηξήζεηο κε ηηο κεγαιχηεξεο δαπάλεο Δ&Α (Global 

Innovation 1000). Γείρλεη φηη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη εμαηξεηηθά ζπγθεληξσκέλε. 

Ζ επφκελε νκάδα 1000 επηρεηξήζεσλ δαπάλεζε κφλν 25 δηο $, πνπ αληηζηνηρεί ζην 6% ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Global Innovation 1000. Απφ ηα πην ζεκαληηθά επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη 

ε ηνκεαθή ζπγθέληξσζε ηεο Δ&Α: ηξεηο ηνκείο (Τπνινγηζηέο θαη Ζιεθηξνληθά, Τγεία, θαη 

Απηνθηλεηνβηνκεραλία) ζπγθεληξψλνπλ ην 65% ηνπ ζπλφινπ ηεο ηδησηηθήο δαπάλεο Δ&Α. 

Οη δχν εμ‟ απηψλ (Τγεία, Λνγηζκηθφ θαη Τπεξεζίεο Internet) παξνπζηάδνπλ θαη ηε 

κεγαιχηεξε έληαζε θαηλνηνκίαο, φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην δείθηε Δ&Α πξνο Πσιήζεηο. 

 

Γηάγξακκα 8: Τνκεαθή ζπγθέληξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο Δ&Α ζε παγθφζκην επίπεδν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000 
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 Booz Allen Hamilton (2006) „Global Innovation 1000‟, 

<http://www.boozallen.com/media/file/Global_Innovation_1000_2006.pdf>. 

 

 

Software & Internet 

$20Β  (5%)

Φεκηθά θαη Ελέξγεηα, 

$28,4Β (7%)

Τερλνινγία, $26,3Β  

(7%)

Βηνκεραληθά $23,2Β 

(6%)

Άιια 

$10Β  (2%)Αεξνπνξηθή 

Βηνκεραλία θαη Άκπλα, 

$16,1Β (4%)

Τειεπηθνηλωλίεο, 

$5,4Β (1%)
Καηαλαιωηηθά, $15,4Β 

(4%)

Πιεξνθνξηθή θαη 

Ηιεθηξνληθά, $105Β 

(26%)

Απηνθηλεηνβηνκερλία, 

$70Β (17%)

Υγεία, $83,7Β (21%)
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Ο ηξίηνο ιφγνο πνπ ζπλεγνξεί γηα ηελ ηνκεαθή ζηφρεπζε ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο είλαη νη πνιιαπιέο ηαρχηεηεο θαηλνηνκίαο πνπ εκθαλίδνπλ νη επηκέξνπο θιάδνη 

ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αλάδεημε ησλ ππεξεζηψλ σο ηνπ πιένλ θαηλνηφκνπ 

ηκήκαηνο ηνπ ειιεληθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Μηα πνιηηηθή θαηλνηνκίαο πνπ 

αθνινπζεί αξρέο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επηβξάβεπζεο είλαη εχινγν λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζε ηνκείο πςειήο ηθαλφηεηαο. 

 

4.5.3. Άκεζν εξψηεκα ησλ παξαπάλσ είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ ηνκέσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ηεο εξεπλεηηθήο θαη θαηλνηνκηθήο εμεηδίθεπζεο ηεο 

Διιάδνο. 

 

ε έξεπλα ηεο Logotech, ε ηνκεαθή θαη ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θιάδσλ κεηαπνίεζεο θαη ππεξεζηψλ ζε 

πέληε επίπεδα:  πξνζηηζέκελε αμία, απαζρφιεζε, εμαγσγέο, δαπάλεο  γηα έξεπλα, θαη αηηήζεηο 

γηα επξεζηηερλίεο. Έλα έθην επίπεδν αθνξά ηηο  ηάζεηο  αχμεζεο ή κείσζεο πνπ δηαγξάθνπλ 

νη θιάδνη ζηα παξαπάλσ επίπεδα ζηελ πεξίνδν 1993-2003.
41

 

 

Απφ ηελ έξεπλα απηή ηεθκεξηψλεηαη φηη ζηε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο ρψξαο, 

ζπληξηπηηθφ κεξίδην έρνπλ νη ππεξεζίεο, ε θηεκαηαγνξά, ην εκπφξην, θαη ε γεσξγία. Δπίζεο 

ζεκαληηθφ κεξίδην, θαη κε ηάζεηο αχμεζεο, έρνπλ νη  θαηαζθεπέο, ν ηνπξηζκφο, θαη νη 

κεηαθνξέο. Μηα επφκελε νκάδα ζπγθξνηνχλ ε θισζηνυθαληνπξγία, ηα ηξφθηκα (κε ηάζεηο 

ζπξξίθλσζεο), ηδηαίηεξα ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο), θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο (κε ηάζεηο 

αχμεζεο). Αληίζηνηρα κε ηε ζπκβνιή ησλ θιάδσλ ζηελ πξνζηηζέκελε αμία, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ππεξεζίεο, ηε γεσξγία, ην εκπφξην, 

ηηο θαηαζθεπέο, ηα μελνδνρεία / εζηηαηφξηα, ηηο κεηαθνξέο, ηελ θισζηνυθαληνπξγία, θαη ηα 

ηξφθηκα. εκεηψλνπκε φηη ν θιάδνο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, παξφιν κε κηθξφ κεξίδην, κε 

βάζε ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, είλαη ν πιένλ δπλακηθφο θιάδνο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Χο πξνο ην δείθηε εμεηδίθεπζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ρψξαο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν ηεο Δ.Δ. ησλ 15,  κεγάιε εμεηδίθεπζε παξνπζηάδεη ε Διιάδα ζηε γεσξγία (ηε 

κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ζηελ Δ.Δ ησλ 15), ζηα μελνδνρεία/ εζηηαηφξηα, ζηα πξντφληα 

πεηξειαίνπ, ζηνλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθφ θιάδν, θαη ζηελ θισζηνυθαληνπξγία. εκαληηθή 

εμεηδίθεπζε παξνπζηάδνπλ επίζεο νη θαηαζθεπέο, νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ππεξεζίεο 
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 Logotech (2007) „Γηεξεχλεζε ησλ ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Έξεπλαο & 

Σερλνινγίαο θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013‟, Αζήλα: ΓΓΔΣ.   
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πιεξνθνξηθήο, ηα ηξφθηκα, νη κεηαθνξέο, θαη ηα κε κεηαιιηθά νξπθηά.  

 

ην δείθηε εμεηδίθεπζεο εμαγσγψλ, ε Διιάδα δηαηεξεί αληαγσληζηηθή ζέζε ζηε γεσξγία, ζηα 

πξντφληα πεηξειαίνπ, ζηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, ζηα βαζηθά κέηαιια, ζηα ηξφθηκα 

θαη ζηα κε κεηαιιηθά νξπθηά. 

 

Οη θιάδνη πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα είλαη νη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα (ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, 

ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα) µε ηάζεηο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπο 

ζε φιε ηε δεθαεηία 1993-2003, νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, µε κηθξή ηάζε ππνρψξεζεο, θαη 

ηα ρεκηθά πνπ απμάλνπλ ην κεξίδηφ ηνπο πάλσ απφ 10 κνλάδεο ζηε δεθαεηία 1993-2003. Χο 

πξνο ην δείθηε εμεηδίθεπζεο δαπαλψλ έξεπλαο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ειιεληθνί θιάδνη κε ηε 

θαιχηεξε επίδνζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ θιάδσλ ζηελ Δ.Δ. ησλ 15, 

είλαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη αθνινπζνχλ ηα ηξφθηκα, νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο, ην 

εκπφξην, νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ηα έπηπια, ν λαππεγνεπηζθεπαζηηθφο θιάδνο, νη 

θαηαζθεπέο,  ηα κε κεηαιιηθά νξπθηά θαη ηα ρεκηθά. 

 

ε επίπεδν επξεζηηερληψλ, κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θιάδσλ 

παξαηεξείηαη ζηα θάξκαθα, ζηα ρεκηθά, θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα. 

Με βάζε ην δείθηε εμεηδίθεπζεο επξεζηηερληψλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ηεο Δ.Δ.-

15 ππάξρεη ζρεηηθή εμεηδίθεπζε κφλν ζηα θάξκαθα, ζηα ρεκηθά (εμαηξνπκέλσλ ησλ 

θαξκάθσλ), θαη ζηα ηξφθηκα /πνηά.  

 

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ παξαγσγηθήο εμεηδίθεπζεο (ζχλζεζε δεηθηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη εμαγσγψλ) θαη ηερλνινγηθήο / εξεπλεηηθήο εμεηδίθεπζεο (ζχλζεζε 

ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη επξεζηηερλίεο) κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηνπο θιάδνπο πνπ 

πξνεγνχληαη ζε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θαηλνηνκίαο. Ξεθηλψληαο κε απνθιεηζκνχο, εμαηξνχκε 

θιάδνπο κε ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε, φπσο ε γεσξγία, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηα μελνδνρεία /εζηηαηφξηα θαη ην εκπφξην, επεηδή ε 

παξαγσγηθή ηνπο εμεηδίθεπζε δε ζπλνδεχεηαη κε αληίζηνηρε ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε. 

Δπίζεο, εμαηξνχκε ηελ θισζηνυθαληνπξγία ιφγσ ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηνπ θιάδνπ. Οη 

ππφινηπνη θιάδνη πνπ ζπλδπάδνπλ ζεκαληηθή παξαγσγηθή θαη εξεπλεηηθή / ηερλνινγηθή 

εμεηδίθεπζε είλαη νη θαηαζθεπέο, ηα ηξφθηκα/ πνηά, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ν ειεθηξνληθφο 

εμνπιηζκφο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο. ηελ νκάδα απηψλ ησλ θιάδσλ πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη ηα ρεκηθά ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο αχμεζεο ηεο ηερλνινγηθήο εμεηδίθεπζεο. ηνλ 
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Πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ε βαζκνινγία ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο εμεηδίθεπζεο, κε βαζκφ 

αξηζηείαο ην 3, θαζψο θαη ε ζπγθεληξσηηθή βαζκνινγία ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ.  

 

 

Πίλαθαο 4. Βαζκνινγία εμεηδίθεπζεο ησλ επηιεγκέλσλ θιάδσλ  

Κιάδνη Παξαγσγηθή 

εμεηδίθεπζε 

Τερλνινγηθή 

εμεηδίθεπζε  

Ταρχηεηα 

αλάπηπμεο 

Σπλνιηθή 

βαζκνινγία 

Καηαζθεπέο 2 3 1 6 

Κνηλνηηθέο ππεξεζίεο* (πγεία) 0 3 2 5 

Σξφθηκα 2 2 1 5 

Τπεξεζίεο πιεξνθνξηθήο 0 2 3 5 

Ζιεθηξνληθφο εμνπιηζκφο  0 3 1 4 

Σειεπηθνηλσλίεο  2 0 2 4 

Υεκηθά 0 2 1 3 

* Καηά ηελ νξνινγία ηεο κειέηεο πεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο 75-99 ΣΑΚΟΓ 

Πεγή: Logotech 2007 

 

4.3.4. Ζ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ θιάδσλ ζρεηίδεηαη αλαπφζπαζηα κε ηε δπλακηθή θαη 

εμεηδίθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ έξεπλαο θαη ηερλνινγηψλ. Ζ δηαζχλδεζε 

θιαδηθψλ ηθαλνηήησλ κε ηερλνινγίεο αξηζηείαο είλαη πξνυπφζεζε γηα θάζε ζηνρνζεηεκέλν 

νηθν-ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. πλεθηηκψληαο ηε δηάζηαζε απηή κπνξνχκε λα νξηνζεηήζνπκε 5 

πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δεδνκέλα εμεηδίθεπζεο θαη αξηζηείαο ησλ 

ειιεληθψλ παξαγσγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

1. Πιεξνθνξηθήο θαη Ηιεθηξνληθώλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο θαηαζθεπήο 

κεραλψλ γξαθείνπ θαη ππνινγηζηψλ (ΝΑCE 30), θαηαζθεπήο ειεθηξηθνχ 

εμνπιηζκνχ (NACE 31), θαηαζθεπήο εμνπιηζκνχ ξαδηνθσλίαο, ηειεφξαζεο, θαη 

επηθνηλσλίαο (NACE 32), ηηο ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ (NACE 64), θαη ηηο 

ππεξεζίεο ππνινγηζηψλ θαη άιιεο ζπλαθείο (NACE 72),  πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο, απηνκάηνπ ειέγρνπ, θαη ζηηο ςεθηαθέο 

ππεξεζίεο ηνπ ζεκεξηλνχ θαη κειινληηθνχ Γηαδηθηχνπ. 

2. Υγείαο, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θιάδν ππεξεζηψλ θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο 

πγείαο θαη βην-ηαηξηθήο. 

3. Αγξν-βην-δηαηξνθήο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπ θιάδνπο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

(NACE 15) θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηερλνινγίεο ηξνθίκσλ, ζηε βηνηερλνινγία,  ζηηο 

αγξν-ηερλνινγίεο θαη απαληάεη ζε λέα δηαηξνθηθά θαη θαηαλαισηηθά πξφηππα. 

4. Καηαζθεπώλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο κε-κεηαιιηθψλ νξπθηψλ (NACE 

26) θαη θαηαζθεπψλ (NACE 45) πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο επηζηήκεο κεραληθνχ, ζηα 

πξνεγκέλα πιηθά θαη ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 
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5. Χεκηθώλ θαη Πεηξειαηνεηδώλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο θιάδνπο ρεκηθψλ (NACE 

24) θαη πεηξειαηνεηδψλ (NACE 23) πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηερλνινγίεο ρεκηθψλ 

δηεξγαζηψλ. 

6. Ελέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο πξάζηλεο ηερλνινγίεο 

θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηηο 

ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαη αλαθχθισζεο πιηθψλ.  

 

 

4.6 . Μεγάια έξγα: Υινπνίεζε δέζκεο πνιηηηθώλ θαη κεραληζκνί εθαξκνγήο  

 
Ζ ζηξνθή πξνο ην λέν κνληέιν αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα γλψζεο 

θαη θαηλνηνκίαο είλαη εθηθηή κέζα ζηελ παξνχζα ζπγθπξία θαη κε ην πθηζηάκελν πιαίζην 

κεραληζκψλ δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

 

Σξεηο κεγάιεο ελφηεηεο κεραληζκψλ εθαξκνγήο απνηεινχλ:  

 Οη ζεζκηθέο κεηαβνιέο θαη πξνζαξκνγέο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

επηγξακκαηηθά πεξηγξάςακε, ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, ηε λέα βηνκεραληθή 

πνιηηηθή, ηελ πνιηηηθή νηθνζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, θαη ηελ πνιηηηθή ζηνρεπκέλεο 

έξεπλαο, 

 Οη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ θαη άκεζα ε αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ε ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠΑ γηα ηελ 

έληαμε θαη πινπνίεζε έξγσλ άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο, θαη 

 Ζ επξεία εηζαγσγή πιεξνθνξηθήο θαη ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ζε φιν ην 

θάζκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο απηνδηνίθεζεο, ησλ ΓΔΚΟ θαη ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παξαπάλσ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ρξεηάδεηαη επηπιένλ 

επεμεξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηελ παξνχζα έθζεζε θαη ε νπνία είλαη εχινγε κφλν ζην πιαίζην 

(θαη κεηά) πηνζέηεζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ άζθεζεο πνιηηηθήο πνπ επηγξακκαηηθά 

πεξηγξάςακε ζην Κεθάιαην 4 ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ.  

 

 

Παξάξηεκα Πηλάθσλ θαη Γηαγξακκάησλ 

 

 


