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Οριζόντιες 
επισημάνσεις 

Α.
Η ελληνική οικονομία έχει διανύσει μια 

ταραχώδη δεκαετία δημοσιονομικών 

και οικονομικών πιέσεων, οι οποίες με 

τη σειρά τους έχουν τροφοδοτήσει 

πολύ-επίπεδες κοινωνικο-οικονομικές 

ρηγματώσεις που συνεχώς οξύνονται, υπό 

τη σκιά της οικονομικής επιβράδυνσης 

να διαγράφεται εκ νέου στον άμεσο 

ορατό ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η 

συζήτηση για το διαχρονικό «αναπτυξιακό 

ζήτημα» της χώρας απαιτείται να 

κινηθεί σε δυο επίπεδα: αφενός να 

καλύψει πτυχές του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος όπως επιχειρεί το «Σχέδιο 

Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία», 

αφετέρου να εστιάσει σε κρίσιμα και 

θεμελιώδη θέματα που αφορούν στο 

ίδιο το αναπτυξιακό περιεχόμενο. 

Ιδιαίτερα υπό το φως των ραγδαίων 

διεθνών παραγωγικών, τεχνολογικών και 

οικονομικών μετασχηματισμών, καίρια 

θέματα που συνδέονται άμεσα με την 

αναπτυξιακή κατεύθυνση της ελληνικής 

οικονομίας, επιτάσσεται να απασχολήσουν 

τον σχεδιασμό των πολιτικών, κατά την 

επόμενη περίοδο (π.χ. ενεργή στήριξη 

ψηφιακής και πράσινης παραγωγικής 

μετάβασης σε κρίσιμους τομείς της 

οικονομίας, τεχνολογικός και παραγωγικός 

εκσυγχρονισμός μικρών επιχειρήσεων, 

διακλαδικές παραγωγικές διασυνδέσεις και 

περιφερειακές αλυσίδες αξίας, ψηφιακός 

μετασχηματισμός). Στο παρόν κείμενο, 

διατυπώνονται οριζόντιες επισημάνσεις 

καθώς και επιμέρους σχόλια επί του 

κειμένου «Σχέδιο Ανάπτυξης για την 

Ελληνική Οικονομία».   
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Kατ΄αρχάς πρέπει να σημειωθεί ότι το σχέδιο φαίνεται να διακρίνεται από 

αμφισβητούμενες παραδοχές που επί μακρόν επικρατούν στον δημόσιο διάλογο 

και τον σχεδιασμό πολιτικών, δυσανάλογα προς τον βαθμό τεκμηρίωσής τους. 

Η βασικότερη εξ αυτών που υιοθετείται, συνοψίζεται στην γνωστή παραδοχή 

ότι οι μικρές επιχειρήσεις στερούν από την ελληνική οικονομία υψηλά επίπεδα 

παραγωγικότητας. Η απόδοση της ευθύνης για την χαμηλή παραγωγικότητα 

της ελληνικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μια 

διαχρονική παραδοχή που δεν έχει συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της 

παραγωγικότητας. Δεδομένου ότι τo Σχέδιο αναφέρεται στη «συμβατική» πλέον 

και διαχρονική παραδοχή περί πολύ μεγάλης αναλογίας πολύ μικρών επιχειρήσεων 

στην ελληνική οικονομία, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι το σημερινό διεθνές ψηφιακό 

περιβάλλον διαμορφώνει νέες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

δραστηριότητες επαυξημένης παραγωγικότητας σε συνδυασμό με προσαρμοστικότητα, 

ευελιξία και δυνατότητες παραγωγικής αναπροσαρμογής καθώς και αξιοποίηση 

προηγμένων άυλων παραγωγικών ικανοτήτων (intangible economy). Μήπως η 

μονομερής, συστηματική και ατελέσφορη εστίαση στο μέγεθος των επιχειρήσεων 

στερεί από τη συζήτηση τη δυνατότητα επεξεργασίας όλων αυτών των παραμέτρων 

(π.χ. αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων που θα 

επιτρέψουν την αξιοποίηση  οικονομιών κλίμακας και τεχνολογιών αιχμής) που θα 

καθιστούσαν το μικρό μέγεθος «πλεονέκτημα» στη νέα σύγχρονη ψηφιακή οικονομία; 

Η εμφατική σύνδεση χαμηλής παραγωγικότητας με τις μικρές επιχειρήσεις 

παραγνωρίζει ταυτόχρονα ότι το πρόβλημα της παραγωγικότητας συνδέεται στενά και 

με τον φαύλο κύκλο της από-επένδυσης, της δυσκολίας πρόσβασης σε χρηματοδότηση, 

της διαχρονικά προ-κυκλικής και υφεσιακής επίδρασης των ασκούμενων οικονομικών 

πολιτικών, όπως καθορίζονται πλέον από τα δομικά δημοσιονομικά πλεονάσματα, τον 

περιορισμό της εγχώριας κατανάλωσης κ.ο.κ. Συνεπώς, η απάντηση στο πρόβλημα 

παραγωγικότητας δεν μπορεί να είναι ο περαιτέρω περιορισμός του ρόλου των μικρών 

και πολύ μικρών επιχειρήσεων αλλά αντιθέτως η ενίσχυσή τους μέσω στοχευμένων 

πολιτικών για την ανάπτυξη συνεργασιών και πολυμερών αλυσίδων αξίας, την 

υποβοήθηση της τεχνολογικής προσαρμογής και της καινοτομικής δραστηριότητας, 

καθώς και την ενίσχυση της παραγωγικής εξειδίκευσης (π.χ. ουσιαστική αναβάθμιση 

τεχνικών επαγγελμάτων και επανα-σύνδεση με βιοτεχνική-βιομηχανική παραγωγή). Ως 

συνέπεια, λοιπόν, των βασικών αρχών του Σχεδίου, διαπιστώνεται ότι απουσιάζουν 

αναφορές περί των παραμέτρων που θα βελτίωναν την παραγωγικότητα των 

πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε επίπεδο συντεταγμένων πολιτικών κλαδικά 

προσανατολισμένου παραγωγικού εκσυγχρονισμού, οικοδόμησης συνεργατικών 
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σχημάτων, προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενίσχυσης των ικανοτήτων 

συμμετοχής σε αλυσίδες-δίκτυα παραγωγής και του εξαγωγικού προσανατολισμού, 

διάχυσης σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων, προώθησης ενδογενών διακλαδικών 

διασυνδέσεων σε θεματικούς τομείς με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα (π.χ. 

αγροδιατροφή και τοπικά αγροδιατροφικά οικοσυστήματα, σύνδεση πρωτογενούς 

τομέα με τουριστικό προϊόν). Η γνωσιολογική, τεχνολογική και παραγωγική 

ανάταξη των κλάδων της ελληνικής οικονομίας δεν αποτελεί μια διαδικασία που 

θα επέλθει αυτόματα -μέσω απλώς της επανα-ρύθμισης επιμέρους διαστάσεων του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος- και χωρίς την ενεργοποίηση και εκτεταμένη εφαρμογή 

ριζοσπαστικών και στοχευμένων πολιτικών οικοδόμησης θεμελιωδών παραγωγικών 

ικανοτήτων. 

Σε επίπεδο γενικών κατευθύνσεων, η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί χρήσιμες ορισμένες 

βασικές επισημάνσεις. Κατ’ αρχάς, κρίνουμε ότι είναι αναγκαία η στόχευση των 

προτεραιοτήτων του σχεδιασμού και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και του 

επιχειρησιακού διαχωρισμού τους από τις μεσαίες (επιχειρήσεις με περισσότερους 

από 50 μισθωτούς) και ιδίως τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, μεταξύ άλλων,  αναγνωρίζει ρητά την ιδιαιτερότητα των μικρών 

επιχειρήσεων για την ελληνική οικονομία και η έννοια της ανταγωνιστικότητας 

συνδέεται άρρηκτα με τις δυσκολίες που αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν.

Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα αφορά στην ανάγκη συντονισμού των παρεμβάσεων 

όσον αφορά στην ενίσχυση της λειτουργίας και της ανάπτυξης των μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων. Οι πολιτικές που θα ασκηθούν κατά την επόμενη περίοδο 

θα πρέπει να οδηγούν σε βελτίωση των παραμέτρων του επιχειρηματικού και 

παραγωγικού περιβάλλοντος, όπως ενίσχυση της καινοτομίας και της συνεργατικών 

σχηματισμών, διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, αναβάθμιση υλικών 

και άυλων παραγωγικών συντελεστών, αναβάθμιση ποιοτικών παραμέτρων προϊόντων 

και υπηρεσιών, υποστήριξη νέων μορφών συνεργασίας και πρωτοβουλιών κάθετου/

οριζόντιου συντονισμού καθώς και αναβάθμιση των τεχνικών επαγγελματικών, 

κοινωνικών, ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού. Η 

συνδυαστική βελτίωση του περιεχόμενου των συγκεκριμένων παραμέτρων δύναται να 

επιδράσει θετικά, τόσο στη δραστηριότητα και τη φυσιογνωμία μεγάλου τμήματος των 

πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων όσο και να προκαλέσει θετικές επιδράσεις σε 

μεταβλητές της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και στην πορεία της ελληνικής 

οικονομίας.

Τρίτον, μια σημαντική διάσταση που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν αφορά στην 
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πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και σε νέες μορφές ενίσχυσης 

της ρευστότητας. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας, 

καθώς οι μικρές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, 

αλλά και σε μακροχρόνια βάση, αδυνατούν να αποκτήσουν επαρκή πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση. Αυτή είναι μια διαχρονική διαπίστωση τόσο του ερευνητικού 

Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), όσο και μελετών ευρωπαϊκών φορέων, όπως 

η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η πρόσβαση της συντριπτικής πλειονότητας των 

μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση παραμένει διαχρονικά σε εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα, σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδομένα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια 

της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, αλλά ακόμα και πριν το 2010. Για παράδειγμα, οι 

αρχικές έρευνες Πρόσβασης των Επιχειρήσεων στη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας1, δείχνουν ότι η Ελλάδα ήταν, ήδη από το 2010, στην πρώτη θέση 

δυσκολίας πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, σε μια σειρά από 

δείκτες. Το πρόβλημα, επομένως, της πρόσβασης, ιδιαίτερα των μικρών, επιχειρήσεων 

στη χρηματοδότηση, είναι ένα διαχρονικό και διαρθρωτικό πρόβλημα του συστήματος 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, το οποίο προφανώς επιδεινώθηκε 

σημαντικά στα χρόνια της κρίσης και ύφεσης. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι απαιτείται 

διεύρυνση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δομών, και βελτίωση και προσαρμογή 

των εργαλείων και ενισχύσεων, με άμεση θετική επίδραση στις μικρές επιχειρήσεις, 

αναφορικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε αυτά..

Τέταρτον, μια εξίσου σημαντική παράμετρος αφορά στην ανάγκη συστηματικής 

και συντεταγμένης υποστήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ως 

προς την προσπάθεια «ψηφιακής μετάβασης». Σε συνάρτηση με τα προβλήματα 

και εμπόδια που τίθενται από το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα οποία 

δυσανάλογα πλήττουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το νέο τοπίο που 

διαμορφώνεται με την ανάδυση του νέου τεχνολογικού κύματος της λεγόμενης «4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης» -σε συνδυασμό με ένα περιβάλλον διαρκώς εντεινόμενου 

διεθνούς εμπορικού, οικονομικού και τεχνολογικού ανταγωνισμού-, δημιουργεί 

νέες δυνατότητες αλλά και προκλήσεις σε επίπεδο αξιοποίησης νέων ψηφιακών 

τεχνολογιών. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις συναντούν και αναμένεται να 

αντιμετωπίσουν εξαιρετικά ισχυρά εμπόδια και δυσκολίες ως προς τη διαδικασία 

υιοθέτησης προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών ακόμη και σε ένα βασικό επίπεδο 

εφαρμογών (European Commission, 2017). Συνεπώς, η τεχνολογική προσαρμογή των 

1   https://www.ecb.europa.eu/pub/pub/stats/html/index.en.html?skey=survey%20access

https://www.ecb.europa.eu/pub/pub/stats/html/index.en.html?skey=survey access
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μικρών επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας αποτελεί μια 

εξαιρετικά σημαντική πρόκληση που απαιτεί στοχευμένες πολιτικές. 

Σε συνάφεια με τα παραπάνω, η ενίσχυση των συνεργατικών σχηματισμών που 

αναγνωρίζεται ευρέως ως εξαιρετικά σημαντική πτυχή και προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη παραγωγικών διασυνδέσεων, οικονομιών κλίμακας και αναβάθμισης της 

σύνθεσης του παραγόμενου προϊόντος. Η προώθηση και οικοδόμηση συνεργατικών 

σχημάτων συνδιατάσσεται με την ανάγκη ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την 

«ανοικτή καινοτομία» και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων. 

Η επίτευξη των στόχων της παραγωγικής αναβάθμισης προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό 

την αύξηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε δίκτυα και συστάδες (clusters) 

επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, η ΓΣΕΒΕΕ διαχρονικά θεωρεί ότι μια βασική προϋπόθεση 

για τον ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο παραγωγικό μετασχηματισμό των μικρών 

επιχειρήσεων αφορά στην ενίσχυση, ωρίμανση και υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων 

(π.χ. clusters, δίκτυα καινοτομίας). Τα μέτρα ενίσχυσης των συνεργατικών σχημάτων 

στοχεύουν στην οργανωμένη ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας, των 

διεπιχειρησιακών σχέσεων, της συνεργατικής καινοτομίας, της ανοικτής καινοτομίας 

καθώς και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων ανάμεσα σε πολύ μικρές 

και μικρές επιχειρήσεις ή/και φορείς έρευνας-τεχνολογίας. Οι δράσεις αυτές θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, νέες παραγωγικές αλυσίδες 

προστιθέμενης αξίας και να προωθήσουν τον παραγωγικό μετασχηματισμό των 

μικρών επιχειρήσεων, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστική θέση 

τους καθώς και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για βελτιωμένη πρόσβαση σε 

χρηματοδοτικές πηγές. Ιδιαίτερα σε ένα επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον 

που διαμορφώνεται μέσα από παράγοντες έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, ραγδαίων 

τεχνολογικών εξελίξεων και σημαντικών οικονομικών και εμπορικών μετασχηματισμών, 

η θέση των μικρών επιχειρήσεων μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από σύγχρονους 

μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν διευκολυμένη πρόσβαση σε κρίσιμους και 

αναγκαίους πόρους (π.χ. τεχνολογικές υποδομές και εξοπλισμός, χρηματοδότηση, 

οργάνωση, γνώσεις και δεξιότητες). Οι σχετικές προτάσεις που η ΓΣΕΒΕΕ συστηματικά 

διαμορφώνει και προωθεί, συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο και ολοκληρωμένο πλαίσιο 

ενίσχυσης της συνεργατικότητας σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και εστιάζουν, 

μεταξύ άλλων, σε κατηγορίες όπως: 

 ▪ φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, 

 ▪ άμεση και στοχευμένη επίλυση των θεσμικών και ρυθμιστικών εμποδίων, 
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 ▪ στοχευμένες δράσεις διευκόλυνσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και σε 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 

 ▪ ειδικές δράσεις ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υφιστάμενων 

σχημάτων συνεργασίας ως προς την επιχειρηματική τους ανάπτυξη, 

 ▪ εξειδικευμένες δράσεις ανάπτυξης κοινών ή/και διαμοιρασμένων υποδομών και 

 ▪ ειδικές δράσεις ενίσχυσης της «ψηφιακής καινοτομίας» και του ψηφιακού 

μετασχηματισμού. 

Οι πολιτικές υποστήριξης συνεργατικών σχημάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας, της συνεργατικής 

καινοτομίας, της ανοικτής καινοτομίας, της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

ανάμεσα σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή/και φορείς έρευνας-τεχνολογίας. 

Οι δράσεις αυτές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, νέες 

παραγωγικές αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και να προωθήσουν τον παραγωγικό 

μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα 

και την ανταγωνιστική θέση τους καθώς και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για 

βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές.

Επιπλέον, ως προς τα θέματα εξωστρέφειας, τo Σχέδιο διαπνέεται από μία 

στοχοπροσήλωση στο  σχετικό ζήτημα και αυτό δεν είναι κατά βάση αρνητικό. Η 

αντίληψη όμως που υπάρχει για την εξωστρέφεια ως απόλυτη συνάρτηση των 

εξαγωγών είναι ενδεχομένως αρκετά περιοριστική. Σίγουρα ένα υψηλό επίπεδο 

εξαγωγών συνήθως αντιστοιχεί σε μία μεγάλη καθαρή συνεισφορά στο ΑΕΠ, αλλά 

μεθοδολογικά τουλάχιστον θα ήταν προτιμότερο να μετρούμε την εξωστρέφεια μίας 

χώρας ή ενός κλάδου με βάση την καθαρή συνεισφορά του στο εμπορικό ισοζύγιο, 

αφαιρώντας δηλαδή τις εισαγωγές. 

Ενδεχομένως δε να χρειάζεται μία πιο ολιστική προσέγγιση στην έννοια της 

εξωστρέφειας περιλαμβάνοντας σε αυτή και την έννοια της προστιθέμενης αξίας 

της κάθε παραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία. Η εξωστρέφεια 

ως επιδίωξη αποκομμένη από το τη διάρθρωση της οικονομίας δε μπορεί να είναι 

ο αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

και της οικονομίας εν γένει ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη χώρα σε κλάδους που ήδη έχουμε ή μπορούμε 
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να πετύχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (π.χ. τουρισμός, αγροδιατροφή, 

κλάδος αλουμινίου). Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιδιώξουμε την αύξηση του 

εγχωρίου προϊόντος δίνοντας έμφαση στην προστιθέμενη αξία μέσω της επίτευξης 

οικονομιών κλίμακας και την παραγωγή διαφοροποιημένων και ποιοτικών προϊόντων 

και υπηρεσιών. Εάν το επιτύχουμε αυτό θα καταφέρουμε σε πρώτη φάση να 

υποκαταστήσουμε κάποιες εισαγωγές και καθώς συγκεκριμένες παραγωγικές 

δραστηριότητες θα αποκτούν ένα κρίσιμο μέγεθος η ανάγκη για εξωστρέφεια 

θα έρθει ως φυσικό επακόλουθο της περαιτέρω προσπάθειας βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Αναφορικά με το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων που βάσει της 

έκθεσης αποτελεί τροχοπέδη για την εξωστρέφειά τους κατά τη γνώμη μας η λύση 

δεν είναι η μείωση του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων στη χώρα αλλά η αύξηση 

της δυναμικότητας τους μέσω της συμμετοχής τους σε συνεργατικά σχήματα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως αναφέρθηκε, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 

ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να 

εξειδικεύονται εντός μίας αλυσίδας αξίας δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας, 

διατηρώντας παράλληλα το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης και της ευελιξίας που 

τους προσφέρει το μικρό τους μέγεθος. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την επιτυχία 

των εγχειρημάτων αυτών παίζει η ενεργή παρουσία φορέων-διευκολυντών οι οποίοι 

παρέχουν τεχνογνωσία και αναλαμβάνουν τη διοίκηση των συνεργατικών σχηματισμών 

και τον συντονισμό των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό οι δομές που υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων θα πρέπει να ενισχυθούν 

χρηματοδοτικά και κυρίως να διασυνδεθούν ώστε να δρουν συμπληρωματικά. 

Ως προς το θέμα της μικρο-επιχειρηματικότητας, στο Σχέδιο επισημαίνεται ότι 

πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της μισθωτής εργασίας (προφανώς εις βάρος της 

αυταπασχόλησης), ώστε να υπάρξει μείωση του σχετικού μεγέθους της άτυπης 

οικονομίας. Εδώ χρειάζεται ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα 

ανάγκης και την οιονεί μισθωτή εργασία έναντι της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας. 

Είναι κοινός τόπος ότι η επιχειρηματικότητα ανάγκης είναι συνήθως λιγότερο 

αποδοτική και καινοτόμα από την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Από την άλλη 

πλευρά όμως η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας φαίνεται να συμβάλλει τα μέγιστα στη 

δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Άλλωστε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της «νέας οικονομίας» και 

της 4ης βιομηχανικής επανάστασης είναι η άνοδος της αυτοαπασχόλησης σε τομείς 

εντάσεως ανθρωπίνου κεφαλαίου. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων στρέφονται και οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
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οι οποίες βλέπουν τη δημιουργία επιχειρήσεων από νέους με υψηλό ανθρώπινο 

κεφάλαιο ως ένα βασικό μοχλό ανάπτυξης. Επιπροσθέτως η αδυναμία του κράτους να 

περιορίσει την άτυπη οικονομία δεν είναι επαρκές επιχείρημα για μία οριζόντια μείωση 

της μικροεπιχειρηματικότητας. 

Αναφορικά με το θέμα των επενδύσεων, το Σχέδιο ορθώς αναφέρεται στην 

πολύ χαμηλή παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας η οποία οδηγεί σε χαμηλές 

αμοιβές της εργασίας. Πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι η κύρια αιτία για τη χαμηλή 

παραγωγικότητα είναι το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο τόσο των εγχώριων επενδύσεων 

όσο και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα. Οι ιδιωτικές επενδύσεις 

θεωρούνται ως ο πιο ζωτικής σημασίας παράγοντας για τη μεγέθυνση της οικονομίας 

καθώς μπορούν να διευρύνουν σημαντικά τις παραγωγικές δυνατότητας της. 

Ειδικότερα για την Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι ετήσιες επενδύσεις σε επίπεδα 21%-

22% του ΑΕΠ, μπορούν να οδηγήσουν σε μεγέθυνσή του με ρυθμό 4% ετησίως (KPMG, 

2017). Οι ιδιωτικές επενδύσεις  στην Ελλάδα αποτελούσαν παραδοσιακά περίπου 

το ¼ του ΑΕΠ ποσοστό σχετικά χαμηλό αλλά απολύτως φυσιολογικό για μικρές 

οικονομίες οι οποίες δε διαθέτουν ή δεν προσελκύουν υψηλές ροές κεφαλαίου. 

Μάλιστα πριν την κρίση του 2008 ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην 

ελληνική οικονομία βρισκόταν σταθερά πάνω τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης 

αντίστοιχα.   

Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι επενδύσεις ήταν το μέγεθος το οποίο επλήγη 

περισσότερο, οι οποίες από 63,1 δις € το 2007 μειώθηκαν στα 18,11 δις € το 2015 

αναλογώντας σε ποσοστό μόνο 10% του ΑΕΠ (το οποίο ήδη είχε μειωθεί κατά 26%).  

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αποσβέσεις αθροιστικά  κατά τη διάρκεια της 

κρίσης ξεπέρασαν το σύνολο των επενδύσεων κατά 68 δις € από το 2011 έως το 2017 

αντιλαμβανόμαστε ότι στην ελληνική οικονομία έχει συντελεστεί μία καθαρή από-

επένδυση. Δεδομένης της σημασίας των επενδύσεων για την μεγέθυνση της οικονομίας 

καθώς και της ανελαστικότητας του μεγέθους σε σχέση με τις υπόλοιπες συνιστώσες 

του ΑΕΠ αντιλαμβανόμαστε ότι η εξέλιξη αυτή θα υπονομεύει τις αναπτυξιακές 

προοπτικές της ελληνικές οικονομίας για αρκετά χρόνια. 

Oι χαμηλές εταιρικές επενδύσεις ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της κρίσης στην 

Ελλάδα δεν οφείλονται αποκλειστικά στο μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, 

όπως υπονοείται στο Σχέδιο, αλλά σε μία σειρά από παράγοντες όπως: 

 ▪ η μείωση των επενδύσεων από εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της 

συρρίκνωσης της ζήτησης στην ελληνική οικονομία και στο αυξημένο ρίσκο που 

ενείχε μία επένδυση στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.
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 ▪ η μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, η οποία αποτελούσε ζωτικής 

σημασίας αναπτυξιακό μοχλό για την ελληνική οικονομία τα τελευταία 50 χρόνια 

αποτελώντας ένα σημαντικό μέρος των ιδιωτικών επενδύσεων. 

 ▪ η μείωση της χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων από τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας ειδικά για τις ΜΜΕ. 

 ▪ η εξάρτηση μέρους των ιδιωτικών επενδύσεων από τις δημόσιες επενδύσεις, οι 

οποίες περιορίστηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Αναμένουμε περισσότερες προτάσεις ως προς την την ανάδειξη θεμάτων που 

θα βελτιώνουν την ανταγωνιστική θέση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 

και θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κοινωνικο-οικονομικά ισορροπημένου, 

αποκεντρωμένου, συμπεριληπτικού και δικαίου παραγωγικού προτύπου για την 

ελληνική οικονομία. Ένα σχέδιο που θα επιχειρεί να τονώσει την πληγείσα κοινωνικο-

οικονομική συνοχή -ιδιαίτερα σε ένα εγχώριο οικονομικό περιβάλλον με διαχρονικά 

και δραματικά υψηλά ποσοστά ανεργίας-, σε μια εποχή νέων διασταυρούμενων 

κοινωνικών, οικονομικών και ψηφιακών ανισοτήτων και εντατικοποίησης του διεθνούς 

εμπορικού και τεχνολογικού ανταγωνισμού

Μία από τις εμβληματικές προτάσεις του Σχεδίου είναι να ενισχυθεί η αποταμίευση 

των νοικοκυριών μέσω κινήτρων για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ειδικών επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό 

θα μπορέσει να καλυφθεί το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 

της κρίσης. Έχουμε ήδη επισημάνει ότι το πολύ χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην 

ελληνική οικονομία και ο καταποντισμός τους κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι η πιο 

ανησυχητική εξέλιξη για τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Στο 

σημείο αυτό όμως χρειάζεται  ιδιαίτερη προσοχή. Δεδομένου ότι η εγχώρια παραγωγή 

είναι προσανατολισμένη στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης (κάτι που προκύπτει 

και από το χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας), το βέβαιο άμεσο αποτέλεσμα μία αύξησης 

της αποταμίευσης θα ήταν μία αντίστοιχη μείωση στη συνολική ζήτηση μέσω του 

περιορισμού της ιδιωτικής κατανάλωσης καθώς και κάποια βελτίωση της θέσης του 

εμπορικού ισοζυγίου. Το κατά πόσο η αύξηση αυτή της αποταμίευσης θα οδηγήσει σε 

αύξηση των επενδύσεων εξαρτάται κατά βάση από δύο παράγοντες.

Α) Τη ζήτηση για επενδύσεις. Αναφορικά με τη ζήτηση για επενδύσεις, λογικό 

επακόλουθο, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, είναι αυτή να μειωθεί. 

Δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε η εγχώρια παραγωγή είναι στραμμένη στην 

κάλυψη της εγχώριας κατανάλωσης είναι λογικό η μείωση της τελευταίας να 
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περιορίσει την ανάγκη για επέκταση η ακόμα και διατήρηση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων της οικονομίας. 

Β) Τη συμπεριφορά της κεφαλαιαγοράς και του τραπεζικού συστήματος. Ακόμη 

και αν δε λάβουμε υπόψη τον προηγούμενο παράγοντα, η πρόταση της διοχέτευσης 

των αποταμιεύσεων στη ζήτηση για επένδυση μέσω της κεφαλαιαγοράς είναι 

αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Συχνά η άντληση κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές 

οδηγούν σε μη παραγωγικές επενδύσεις ή ακόμα και σε έξοδο κεφαλαίου από τη 

χώρα. Επιπροσθέτως η Ελλάδα έχει νωπή ακόμα την εμπειρία από την απώλεια των 

καταθέσεων των μικροαποταμιευτών μέσω της φούσκας του χρηματιστηρίου πριν δύο 

δεκαετίες. 

Σχετικά με την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, το Σχέδιο ορθά αναφέρεται 

στην ανάγκη της ενίσχυσης της παραγωγικής δομής της ελληνικής οικονομίας και 

την αλλαγή αναπροσανατολισμού της από το σημερινό επικρατούν μοντέλο της 

κατανάλωσης. Αν και στη βάση του το επιχείρημα είναι ορθό, διατηρούμε ισχυρές 

επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο η οικονομία στο σύνολό της μπορεί άμεσα να 

προσανατολιστεί στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που δεν απευθύνονται 

(αρχικά τουλάχιστον) στην εγχώρια κατανάλωση. Η δημιουργία μίας βιομηχανίας 

με ξεκάθαρα εξαγωγικό προσανατολισμό είναι κάτι στο οποίο διατηρούν ισχυρό 

πλεονέκτημα πολύ μεγάλες οικονομίες με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος παραγωγής, 

όπως η Κίνα και η Ινδία. Συνήθως σε ανεπτυγμένες οικονομίες μικρότερου μεγέθους 

οι βιομηχανίες (εθνικοί πρωταθλητές) αναπτύσσονται και γιγαντώνονται πρώτα 

βασιζόμενες στην εγχώρια ζήτηση και στην υποκατάσταση εισαγωγών. Πόσο μάλλον 

όταν μιλάμε για μία μικρή οικονομία όπως η Ελλάδα με ιδιαίτερα υψηλό κόστος 

παραγωγής το οποίο εκτοξεύεται από το υψηλό επίπεδο φορολογίας. Ας μην ξεχνάμε 

άλλωστε ότι η χώρα μας γειτονεύει με χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος και η 

Τουρκία στις οποίες η φορολογία των επιχειρήσεων είναι κλάσμα της αντίστοιχης στην 

Ελλάδα.  

Ως εκ τούτου οι όποιες ενέργειες για τον πολυπόθητο αναπροσανατολισμό του 

παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να γίνουν σταδιακά 

βασιζόμενες πάντα στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και λαμβάνοντας 

υπόψη την τρέχουσα διάρθρωση της οικονομίας. Η βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος μέσω της δραστικής μείωσης της φορολογίας θα ήταν μία καταλυτική 

ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. 

Τέλος θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι η διαφαινόμενη στροφή τόσο της 

ΕΕ όσο και της Ελλάδας προς τη δημιουργία εθνικών πρωταθλητών ενδεχομένως να 



15

αυξήσει τις περιφερειακές ανισότητες 

τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (οι οποίες έτσι 

κ’ αλλιώς είχαν ενταθεί κατά τη διάρκεια 

της κρίσης) άλλα όσο και εντός των χωρών. 

Δεδομένου ότι η μεγέθυνση συγκεκριμένων 

βιομηχανικών κλάδων και δραστηριοτήτων, 

στα αρχικά στάδια τουλάχιστον, τείνουν να 

δημιουργούν συγκεντρώσεις κεφαλαίου 

σε περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές. 

Θα πρέπει ως εκ τούτου να προβλεφθούν 

πολιτικές για τη μέγιστη δυνατή διάχυση 

των ωφελειών από την ενδεχόμενη 

μεγέθυνση κάποιων κλάδων της οικονομίας 

στο σύνολο της επικράτειας. 

Είναι γνωστό ότι ένα βασικό εμπόδιο 

για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των 

ελληνικών επιχειρήσεων είναι η έλλειψη 

ρευστότητας κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται 

και από τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά 

με την Πρόσβαση των Επιχειρήσεων στη 

Χρηματοδότηση. Ένα τραπεζικό σύστημα 

το οποίο θα επιτελεί το φυσικό του ρόλο 

(που είναι η μετατροπή των αποταμιεύσεων 

σε επενδύσεις) και η δημιουργία μίας 

ισχυρής αναπτυξιακής τράπεζας (για την 

οποία γίνεται οριακή μόλις αναφορά στο 

Σχέδιο) είναι ενδεχομένως μία πιο βιώσιμη 

στρατηγική. Προς την κατεύθυνση αυτή η 

ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής εποπτείας 

που ρητά προτείνεται στην έκθεση είναι 

επιβεβλημένη. 

Στις παρακάτω σελίδες διατυπώνονται 

επισημάνσεις και προτάσεις επί των 

επιμέρους πεδίων παρέμβασης.

15
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1. Δημόσια Διοίκηση 

 ▪ Ο περαιτέρω ψηφιακός 

μετασχηματισμός της δημόσιας 

διοίκησης αποτελεί μια αναγκαία 

επιλογή που απαιτείται να αναπτυχθεί 

μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων 

σε επίπεδο απλοποιημένων ψηφιακών 

διαδικασιών, σύγχρονων ψηφιακών 

εργαλείων, νέων πρακτικών εφαρμογών 

για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

και αξιοποίησης ανωνυμοποιημένων 

ανοικτών δεδομένων. Η 

διαλειτουργικότητα και η ευχρηστία 

των ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και 

η αρχή μόνο μιας φοράς (once-only 

principle) μπορεί να διευκολύνει και 

επιταχύνει σημαντικά τη διεκπεραίωση 

των υποχρεώσεων των μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων και να 

περιορίσει σημαντικά τους πόρους των 

επιχειρήσεων που αφιερώνονται σε 

συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση. 

Επιπλέον, η ενσωμάτωση νέων 

ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών 

θα συμβάλλει στο σχεδιασμό και την 

προσφορά νέων καινοτόμων ψηφιακών 

υπηρεσιών. Κατ’ επέκταση, η αξιοποίηση 

νέων ψηφιακών τεχνολογιών θα 

συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός 

περισσότερου φιλικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τις μικρές 

και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Eπιμέρους 
επισημάνσεις 
και προτάσεις

Β. 

16
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2. Χρηματοδότηση 

 ▪ Σχετικά με τις διάφορες προτάσεις αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (ΜΕΔ) που περιγράφονται στην Έκθεση, η ΓΣΕΒΕΕ είναι σύμφωνη, επί 

της αρχής, στο πλαίσιο που η εξυγίανση των τραπεζών από τα ΜΕΔ αναμένεται 

να οδηγήσει σε αυξημένες ροές χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. 

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ξανά τις πάγιες θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ σχετικά  με 

το σημαντικό ζήτημα της αντιμετώπισης των ΜΕΔ:

 ▸ Το θέμα της αντιμετώπισης των ΜΕΔ προσεγγίζεται αποκλειστικά από την σκοπιά 

της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της βιωσιμότητας 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και όχι τόσο από την σκοπιά της προστασίας 

των καταναλωτών. 

 ▸ Η βασικότερη αιτία δημιουργίας των υψηλών ποσοστών ΜΕΔ είναι οι αρνητικές 

οικονομικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα των δανειοληπτών 

να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις αποπληρωμής των δανείων τους. Πάντα 

υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν οι λεγόμενοι κακοπληρωτές, η συντριπτική 

πλειοψηφία ωστόσο των δανειοληπτών που αδυνατούν να αποπληρώσουν 

τα δάνειά τους, απλά δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα λόγω των 

οικονομικών συγκυριών να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο 

αυτό, είναι ιδιαίτερης σημασίας να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές συνέπειες της 

προσέγγισης της διαχείρισης των ΜΕΔ, προς την κατεύθυνση της προστασίας των 

δανειοληπτών. Στο σημείο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι ενώ υπάρχει ένα δίχτυ 

προστασίας για τους καταναλωτές, θα πρέπει να δημιουργηθεί και αντίστοιχο 

δίχτυ προστασίας για τους μικρούς επιχειρηματίες. 

 ▸ Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι πρακτικές πώλησης ή εξωτερικής διαχείρισης των ΜΕΔ θα 

έχουν καταστροφικές συνέπειες τόσο για τη σχέση τράπεζας - δανειολήπτη, 

όσο και για την τραπεζική “κουλτούρα” δανειοδοτήσεων από την πλευρά των 

τραπεζών, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη 

διαφύλαξη της σχέσης δανειολήπτη - τράπεζας, ώστε να μπορεί να επιλυθεί 

το πρόβλημα στο πλαίσιο της μεταξύ τους σχέσης. Για παράδειγμα, όσο και αν 

είναι κατανοητό το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου του καταναλωτή, δεν μπορεί 

το ΜΕΔ να πωλείται στο 5% της αξίας του χωρίς πρώτα να δίνεται η αντίστοιχη 

δυνατότητα στον καταναλωτή. 
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 ▸ Μπορεί η βασικότερη αιτία δημιουργίας των υψηλών ποσοστών ΜΕΔ να είναι 

οι αρνητικές οικονομικές συνθήκες, ωστόσο  πρακτικές του παρελθόντος όπως 

επιθετική δανειοδότηση, έλλειψη αποτελεσματικότητας στην διαχείριση του 

πιστωτικού κινδύνου, ηθικός κίνδυνος των πολύ-μεγάλων-για-να-καταρρεύσουν 

τραπεζών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, οι ρυθμιστικές 

αρχές θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση των παραπάνω 

λεγόμενων εσωτερικών παραγόντων δημιουργίας των ΜΕΔ προκειμένου να 

αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος. 

 ▪ Σχετικά με την πρόταση επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του συστήματος 

χρηματοπιστωτικής εποπτείας, η ΓΣΕΒΕΕ όχι μόνο στηρίζει την πρόταση 

δημιουργίας ενός διπόλου φερεγγυότητας ιδρυμάτων - προστασίας καταναλωτή, 

αλλά έχει καταθέσει αντίστοιχη πρόταση δημιουργίας μια ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής 

Αρχής Προστασίας Καταναλωτή σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε ευρωπαϊκά 

fora που συμμετέχει2.

 ▪ Σχετικά με τις προτάσεις αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου, αν και οι επιχειρήσεις 

που εκπροσωπεί η ΓΣΕΒΕΕ δεν αναμένεται να ωφεληθούν από μέτρα ενίσχυσης του 

θεσμού του Χρηματιστηρίου, η ΓΣΕΒΕΕ στηρίζει οποιαδήποτε πρόταση διεύρυνσης 

των χρηματοδοτικών δομών της χώρας, στο εξής πλαίσιο: 

 ▸ Η ΓΣΕΒΕΕ έχει εκφράσει εδώ και καιρό την άποψη ότι το παρόν σύστημα 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα δυσλειτουργεί, καθώς 

αποτελείται πλέον από τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες λίγο πολύ 

ελέγχουν την συντριπτική πλειοψηφία των ροών χρήματος και κεφαλαίου στην 

οικονομία. 

 ▸ Οι περιορισμοί ενός τέτοιου συστήματος χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης 

είναι εμφανείς, καθώς δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι μόνο τέσσερα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να καλύψουν ολόκληρο το εύρος των 

αναγκών χρηματοδότησης της χώρας. 

 ▸ Είναι απαραίτητη επομένως η διεύρυνση των χρηματοδοτικών δομών της χώρας, 

ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά, με μεγαλύτερο βάθος, εναλλακτικά και 

συμπληρωματικά των τραπεζών, κανάλια χρηματοδότησης, ώστε να καλύπτεται 

ένα πιο ευρύ φάσμα ζήτησης για χρηματοδότηση.

2  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fsug-cpc-response_en_0.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fsug-cpc-response_en_0.pdf
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 ▪ Σχετικά με τις προτάσεις δημόσιας συμμετοχής σε μετοχικά σχήματα, η ΓΣΕΒΕΕ 

στηρίζει οποιαδήποτε πρόταση διεύρυνσης των χρηματοδοτικών δομών της χώρας, 

όπως ήδη αναφέρθηκε. 

 ▸ Οι εν λόγω προτάσεις προώθησης μετοχικών σχημάτων και ενίσχυσης 

του Χρηματιστηρίου μας βρίσκουν σύμφωνους για έναν επιπλέον λόγο, ο 

οποίος είναι η ανισοβαρής κατανομή των ροών κεφαλαίων στην πραγματική 

οικονομία, μέσω κυρίως του τραπεζικού καναλιού χρηματοδότησης, και σε 

βάρους χρηματοδότησης μέσω μορφής ιδίων κεφαλαίων, στρέβλωση η οποία 

παρατηρείται στο σύνολο της ΕΕ και η οποία θα πρέπει να διευθετηθεί προς 

αποφυγή μελλοντικών οικονομικών κρίσεων λόγω υπερβολικής εστίασης στον 

τραπεζικό τομέα. 

 ▸ Θα πρέπει ωστόσο να επισημανθεί, ότι τα σχήματα συμμετοχής σε μετοχικά 

κεφάλαια θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ), και με ξεχωριστούς προϋπολογισμούς για πολύ μικρές και μικρές 

επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κεφάλαια κατανέμονται σε 

όλες τις κατηγορίες μεγέθους των ΜΜΕ.

Σχόλια για το πεδίο Πτωχευτικό Δίκαιο

Η αναμόρφωση του πτωχευτικού δίκαιου και γενικά η διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους 

που κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης διογκώθηκε αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 

Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι γεγονός πως η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο 

στην ταχύτητα και απλοποίηση της πτωχευτικής διαδικασίας για τους μη δόλια 

πτωχευμένους επιχειρηματίες όσο και στην παροχή 2ης ευκαιρίας για την επανένταξη 

τους στην επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό φαίνεται τόσο από τα συνέδρια που 

διοργανώνει για την παρουσίαση καλών πρακτικών στο ζήτημα αυτό και είναι 

απόρροια ενός προγράμματος πολίτικης που έχει θέσει η ΕΕ από το 2008 με τίτλο: 

Small Business Act. Στόχος της πολιτικής του SBA είναι να δίνεται προτεραιότητα 

στις ΜμΕ και μια από τις βασικές αρχές του προκειμένου να επιτευχθεί αυτό είναι: η 

εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες 

σε περίπτωση πτώχευσης.  Ωστόσο, τόσο τα νομικά συστήματα των περισσοτέρων 

κρατών - μελών, που ευνοούν τους πιστωτές, όσο και η γενικότερη κοινωνική αντίληψη 

(στίγμα) που κυριαρχεί για τους επιχειρηματίες που αποτυγχάνουν κάνει ιδιαίτερα 

δύσκολη και επίπονη την αλλαγή των διαδικασιών αυτών. Απαιτείται με άλλα λόγια να 



20

δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις κοινωνίες και στους δημόσιους φορείς και θεσμούς 

ώστε να αφομοιώσουν και να αποδεχτούν ότι η επιχειρηματική αποτυχία είναι μια 

φυσιολογική διαδικασία στον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, η οποία δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζεται με τιμωρητική διάθεση και περιθωριακή πρακτική, αλλά ως μια 

διαδικασία μάθησης και απόκτησης χρήσιμης και πολύτιμης εμπειρίας, απαραίτητης 

για την εκκίνηση μιας ακόμη προσπάθειας με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. 

Τα στοιχεία που έχουμε από την ΕΕ συνηγορούν προς την αντίληψη αυτή. Μόλις 

το 4-6% των πτωχεύσεων είναι δόλιες, ενώ οι επιχειρηματίες που επανεκκινούν 

δημιουργούν πιο βιώσιμες επιχειρήσεις σε σχέση με τους νέους επιχειρηματίες. 

Όπως προαναφέρθηκε όμως, η αλλαγή τόσο των διαδικασιών όσο και της 

αντίληψης που έχει επικρατήσει  απαιτεί χρόνο για να ευοδωθεί.  Ως εκ τούτου 

δίνεται σε πρώτη φάση ιδιαίτερη βαρύτητα σε διαδικασίες και συστήματα που 

δημιουργούνται και αποσκοπούν στην πρόληψη. Σε αρκετές χώρες έχουν αναπτυχθεί 

συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των επιχειρήσεων (early warning system), ώστε 

οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε να προχωρούν στις απαραίτητες 

αλλαγές στην επιχειρηματική τους λειτουργιά, είτε να κλείνουν έγκαιρα, πριν δηλαδή 

η διαδικασία αυτή γίνει μη διαχειρίσιμη και με σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τον ίδιο 

τον επιχειρηματία όσο και για το επιχειρηματικό του μικρο-περιβάλλον (εργαζόμενους, 

προμηθευτές, τράπεζες, δημόσια ταμεία, εγγυητές κλπ). 

Στο πλαίσιο αυτό η καθιέρωση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του 

επιχειρηματικού κινδύνου ιδιαίτερα προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

που δεν έχουν την δυνατότητα ή ακόμα και την κουλτούρα να αποταθούν σε 

εξειδικευμένους συμβούλους μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο με 

καθαρά αναπτυξιακή διάσταση. Στην Ελλάδα έχει ήδη εφαρμοστεί η σχετική πρακτική 

μέσα από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Early Warning Europe (EWE - Σύστημα Έγκαιρης 

Προειδοποίησης) που αποσκοπεί στην υποστήριξη επιχειρήσεων που βρίσκονται σε 

δυσχερή οικονομική θέση, την έγκαιρη προειδοποίηση ώστε να αποτρέπεται η βίαιη 

πτώχευση καθώς και την ενθάρρυνση της δεύτερης ευκαιρίας για την επανεκκίνηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 15 φορείς δημόσιοι και 

ιδιωτικοί από 7 Ευρωπαϊκές Χώρες (Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Πολωνία 

και Ελλάδα). Ο συντονιστής του προγράμματος ήταν το Early Warning Denmark καθώς 

στην Δανία εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό από το 2007 με πολύ καλά αποτελέσματα. 

Σε επίπεδο ΕΕ θεσμοθετήθηκε πρόσφατα οδηγία για την αφερεγγυότητα όπου το 

σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ως μηχανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων έχει 

διακριτή θέση, ενώ το EWE αποτέλεσε έναν εκ των οδηγών για την υιοθέτηση της 
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οδηγίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το COSME για μία τριετία, κατά το 

διάστημα Δεκέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 

ήταν στα 4.8 εκ € και υπήρξε ο μεγαλύτερος που  έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα από το 

COSME γεγονός που καταδεικνύει την βαρύτητα που δίνει η ΕΕ.  

Από την Ελλάδα στο Δίκτυο αυτό συμμετέχουν ως εταίροι το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ως εθνικός 

συντονιστής και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Το Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης στην Ελλάδα:

 ▪ Παρέχει εξατομικευμένη και με εμπιστευτικότητα υποστήριξη σε επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες ώστε να:

 ▸ Αποφεύγεται η πτώχευση - το κλείσιμο της επιχείρησης

 ▸ Διασφαλίζεται το κλείσιμο με τον λιγότερο οδυνηρό τρόπο εφόσον αυτή είναι η 

μόνη επιλογή

 ▸ Οδηγεί τις επιχειρήσεις σε τροχιά ανάπτυξης καθιστώντας τες βιώσιμες

 ▪ Φιλοδοξεί να αλλάξει την γενική άποψη για την αποτυχία, την πτώχευση και το 

κοινωνικό στίγμα που επιφέρουν στον επιχειρηματία

 ▪ Στοχεύει στην δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων με έντονο αναπτυξιακό 

αποτύπωμα.

Ειδικότερα η υποστήριξη των επιχειρήσεων χωρίζεται σε 2 στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο (διάγνωση) γίνεται μια αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης της επιχείρησης 

και των αιτίων που την οδήγησαν σε κρίση. Στο δεύτερο στάδιο (θεραπεία) παρέχονται 

πρακτικές συμβουλές για τις ενέργειες που μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου 

να επιβιώσει. Εάν κριθεί απαραίτητο μπορεί να ανατεθεί η επιχείρηση σε Εθελοντή 

- Μέντορα με σχετική εμπειρία και εξειδίκευση αναφορικά με το πρόβλημα της 

επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί μητρώο Εθελοντών - Μεντόρων 

που μέχρι σήμερα αριθμεί 184 άτομα. Οι Εθελοντές - Μέντορες είναι έμπειρα 

και επιτυχημένα στελέχη επιχειρήσεων, καταξιωμένοι σύμβουλοι, δικηγόροι με 

εμπειρία στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και στον πτωχευτικό κώδικα, ψυχολόγοι, 

φοροτεχνικοί κλπ, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Early Warning Greece, και 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν συνολικά 1069 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιχειρήσεις με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

Με βάση αυτά θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ευρύτερης 

λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανισμού υποστήριξης επιχειρήσεων για την 
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πρόληψη και την διάγνωση του επιχειρηματικού κινδύνου στις μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. 

3. Εργασία 

Η ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνει παρατηρήσεις και σχόλια εκ μέρους της 

ΓΣΕΒΕΕ για επιμέρους υποενότητες της Ενότητας 5.3.: Εργασία, και ειδικότερα για τις 

υποενότητες 5.3.1.: Αγκυλώσεις - Παραγωγικότητα και Δεξιότητες, 5.3.2.: Προτάσεις 

πολιτικής - Κατάρτιση, Κατάρτιση πριν την είσοδο στην αγορά εργασίας, Κατάρτιση 

για ανέργους, Αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, Κατάρτιση για εργαζόμενους.

Βασική εκτίμηση του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία είναι ότι η 

ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα, ειδικότερα δε 

χαμηλή παραγωγικότητα η οποία συνδέεται με την «αυξημένη παρουσία μικρών και 

ατομικών επιχειρήσεων» (σελ. 142). Στο πλαίσιο αυτό προτείνει μέτρα βελτίωσης των 

δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας 

των μέχρι σήμερα υποεκπροσωπούμενων ομάδων, ιδίως των γυναικών.

Έτσι φαίνεται -εμμέσως πλην σαφώς- να εκτιμά ότι (α) το βασικότερο πρόβλημα 

της αγοράς εργασίας, η υψηλή ανεργία, δεν οφείλεται στην έλλειψη επαρκούς 

αριθμού προσφερόμενων θέσεων εργασίας (λόγω κρίσης, αποεπένδυσης και 

αναποτελεσματικών οικονομικών στρατηγικών) αλλά στην έλλειψη ή την αναντιστοιχία 

των δεξιοτήτων των απασχολουμένων και ανέργων και των αναγκών της αγοράς 

εργασίας, και (β) ότι οι υποεκπροσωπούμενες εργασιακά ομάδες (όπως οι γυναίκες) 

δεν συμμετέχουν στην δομή της απασχόλησης ενώ μπορούν, δηλαδή ενώ υπάρχουν 

θέσεις εργασίας που τους προσφέρονται. Με την συλλογιστική αυτή, αποσυνδέεται 

το υψηλό επίπεδο της ανεργίας από τις «χαμηλές πτήσεις» της ελληνικής οικονομίας, 

από τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας και το χαμηλό επίπεδο των αποδοχών, 

όπως και από τις ποικίλες -ανταγωνιστικές με την πλήρωση θέσεων εργασίας μέσω 

πρόσληψης- πολιτικές «υποκατάστασης» της κανονικής απασχόλησης όπως, μαθητεία, 

επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας κοκ.

Αναφορικά με τη χαμηλή παραγωγικότητα φαίνεται να αναφέρεται κυρίως στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και όχι στην συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας, 

όπως αυτή προσδιορίζεται από πολλούς επιπλέον παράγοντες μεταξύ των οποίων ο 

βαθμός επένδυσης των επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και τεχνολογία, που 

πολλές έρευνες δείχνουν ότι ευθύνονται καθοριστικά για την επιβράδυνση του ρυθμού 

αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτής της ερμηνευτικής, το 

Σχέδιο Ανάπτυξης χρεώνει σχεδόν αποκλειστικά την χαμηλή παραγωγικότητα στο 
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«ελληνικό επιχειρηματικό υπόδειγμα» των πολλών, πολύ μικρών επιχειρήσεων, στην 

«έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων» και στην «περιορισμένη κινητικότητα μεταξύ 

των θέσεων εργασίας».

Προς επικύρωση αυτών των ισχυρισμών περί δεξιοτήτων η Έκθεση χρησιμοποιεί 

σχεδόν αποκλειστικά τα στοιχεία και ιδίως τα συμπεράσματα της έρευνας PIAAC του 

OECD (τα δεδομένα της οποίας αναφέρονται σε δειγματοληψία του 2014-2015). Η 

κύρια επισήμανση της συγκεκριμένης διεθνούς έρευνας σχετικά με τις δεξιότητες 

είναι ότι παρά το γεγονός πως στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (άρα, κατά τεκμήριο, κατόχων υψηλών δεξιοτήτων) το 

επίπεδο δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό είναι σχετικά χαμηλό. Εδώ φαίνεται 

η Έκθεση να επιχειρεί να αναπτύξει ένα επιχείρημα διαμέσου της σύγκρισης δυο 

διαφορετικού περιεχομένου (και μάλλον μη συγκρινόμενων μεταξύ τους) στατιστικών 

πορισμάτων, δεδομένου ότι η έρευνα PIAAC αναφέρεται στο σύνολο του ενήλικου 

πληθυσμού της χώρας και όχι ειδικά στους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, είναι φανερό, ότι δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να τεκμηριωθεί ο ισχυρισμός 

περί ασυμμετρίας τυπικών προσόντων και πραγματικών δεξιοτήτων των αποφοίτων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επομένως να αξιολογηθεί έτσι έμμεσα το ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα ως αναποτελεσματικό, όπως με τρόπο γενικευτικό σπεύδει να 

υπονοήσει το κείμενο, χωρίς να προσφέρει επαρκή δεδομένα και σε προφανή αντίθεση 

με τα αποτελέσματα πρόσφατων διεθνών αξιολογήσεων των ελληνικών πανεπιστημίων. 

Αναφορικά με το χαμηλό (σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ) επίπεδο δεξιοτήτων 

του γενικού ενήλικου πληθυσμού, παρά το γεγονός ότι τα ευρήματα της έρευνας PIAAC 

θα μπορούσαν να παρακινήσουν σε χρήσιμα βελτιωτικά μέτρα, έχουν γίνει ήδη πολλά 

κριτικά σχόλια αναφορικά με την φύση της συγκεκριμένης έρευνας, ιδίως για το εάν 

μπορεί να ληφθεί, αποκλειστικά και μόνον αυτή, υπόψη για την εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων και την χάραξη πολιτικών. 

Είναι γεγονός, ότι από πολλές διεθνείς μελέτες και έρευνες (PIAAC, European 

Skill Index του CEDEFOP, CVTS της Eurostat) προκύπτει πως η Ελλάδα υστερεί στο 

πεδίο των δεξιοτήτων, ιδίως όμως στο επίπεδο της «αντιστοίχισης δεξιοτήτων» (βλ. 

ESI του CEDEFOP) και συγκεκριμένα στους δείκτες της κατηγορίας «Αναντιστοιχία 

δεξιοτήτων». Ωστόσο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ερμηνεία των δεικτών και 

ακόμη περισσότερο στις πολιτικές συνέπειες της κάθε υιοθετούμενης ερμηνείας. 

Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος/α ότι το σημαντικό «πρόβλημα ασυμμετρίας» 

προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων στην Ελλάδα εντοπίζεται στο υψηλό ποσοστό 

«υπερπροσοντούχων»  και στην μεγάλη «αναντιστοιχία προσόντων», η οποία μπορεί να 
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προκύπτει είτε από «πλεόνασμα προσόντων» (αναποτελεσματική σύνδεση προσόντων 

- εργασιών), είτε από «έλλειμα προσόντων» (έλλειψη και ανάγκη αναβάθμισης 

δεξιοτήτων). Το ίδιο το Σχέδιο Ανάπτυξης αναφέρει (σελ. 143) την επισήμανση 

ότι περίπου το 28% των απασχολουμένων στην Ελλάδα έχουν ψηλότερο επίπεδο 

δεξιοτήτων από αυτό που απαιτείται για την άσκηση της εργασίας τους, με αντίστοιχο 

μέσο όρο στον ΟΟΣΑ το 8%.

Επιπλέον, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα διαθέσιμα δεδομένα από τα οποία 

προκύπτει το αποτέλεσμα αυτό αφορούν χρονοσειρές της περιόδου 2011-2017, δηλ. 

αναφέρονται στη συγκυρία μιας αγοράς εργασίας που στην Ελλάδα κυμαινόταν 

ανάμεσα στην αναστάτωση και την κατάρρευση. Επίσης, οι ειδικότεροι δείκτες της 

κατηγορίας «αναντιστοιχία δεξιοτήτων» όπως αυτοί που αφορούν στη μακροχρόνια 

ανεργία, την υποαπασχόληση ή τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες που εργάζονται, 

παρουσιάζουν κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα προβληματικές επιδόσεις 

προφανώς επειδή συνδέονται με την αποδιάρθρωση της οικονομίας στην Ελλάδα κατά 

την τελευταία δεκαετία και όχι κυρίως λόγω αυξημένων ανεπαρκειών των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η «έλλειψη εργασιών» 

τείνει να εμφανίζεται -ή να ερμηνεύεται- ως «έλλειψη δεξιοτήτων». Για τον λόγο αυτό, 

και ενώ στον δημόσιο λόγο περιφέρεται εύκολα η άποψη ότι οι επιχειρήσεις ψάχνουν 

κατάλληλο προσωπικό και δεν βρίσκουν, οι αξιόπιστες διερευνήσεις των «κενών 

θέσεων» (π.χ. βλ. μελέτες ΕΙΕΑΔ) δεν επιβεβαιώνουν αυτόν τον ισχυρισμό.  

Εντούτοις, πρέπει να σημειώσουμε, πως η προαναφερόμενη εκτίμησή μας δεν 

επιδιώκει να υποτιμήσει την πραγματική έλλειψη δεξιοτήτων όπου και όταν υπάρχει (σε 

κλαδικό ή και γεωγραφικό επίπεδο), ούτε να εξωραΐσει τις -πολλές φορές εξηγήσιμες 

και δικαιολογημένες- ασυμμετρίες προσόντων (τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών) 

των ατόμων και αναγκών των επιχειρήσεων για ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Επιδιώκει να δείξει την πολυπλοκότητα του θέματος που απαιτεί πιο προσεκτική και 

τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία. Στην Ελλάδα το όποιο πρόβλημα αναντιστοιχίας 

δεξιοτήτων αποδίδεται, με απλουστευτικό τρόπο, στα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και στην «ατομική ευθύνη» παραγνωρίζοντας το ρόλο και τη θέση του 

παραγωγικού συστήματος και της συνεπαγόμενης δομής απασχόλησης, τα οποία 

δεν φαίνεται μέχρι σήμερα να χρειάζονται -και έτσι να ζητούν ενεργά- την πλήρωση 

σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας που να προϋποθέτουν υψηλά προσόντα και 

δεξιότητες, ούτε «αποζημιώνουν» την μαθησιακή προσπάθεια με σταθερές, ποιοτικές 

και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας (κάτι που συνιστά έλλειψη παροχής κινήτρων 

των εργαζομένων και των ανέργων για περαιτέρω μάθηση και εξειδίκευση). 
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Όπως προκύπτει από την -έστω και ελλειπτική- ανάλυση που προηγήθηκε, η 

κατασκευή των δεικτών της έρευνας PIAAC που επικαλείται η Έκθεση είναι μια πολιτική 

πράξη που προϋποθέτει και εμπεριέχει ιδεολογικές προδιαθέσεις, επιστημολογικές 

αποφάσεις και πολιτικές στοχεύσεις. Επιπλέον, πέρα από την όποια -συγκριτική 

κυρίως- αξία, μια εγγενής αδυναμία των διεθνών συγκριτικών αξιολογήσεων που 

καταλήγουν σε ιεραρχικές κατατάξεις, όπως το πρόγραμμα PIAAC/OECD ή το European 

Skill Index, είναι ότι συγκρίνουν διαφορετικές χώρες στη βάση των ίδιων, απολύτως 

συγκεκριμένων, κριτηρίων, παρακάμπτοντας (με τη λογική του ceteris paribus) το 

κάθε ιδιαίτερο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, 

αφενός προτεραιοποιούν συγκεκριμένα αντικείμενα έρευνας και ελέγχου (στα οποία 

αυτονόητα δίνεται μεγαλύτερη αξία από άλλα εναλλακτικά), αφετέρου θέτουν το ίδιο 

μέτρο για όλους τους αξιολογούμενους, ανεξαρτήτως ιδιαίτερων συνθηκών και άλλων 

παραγόντων. 

Με μια παρόμοια μεθοδολογία ανάλυσης, η δραματικά αυξημένη ανεργία στην 

Ελλάδα την περίοδο της κρίσης 2010-2018 συσχετίστηκε συχνά με τη μικρή συμμετοχή 

των νέων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) (σε αντίθεση με χώρες 

της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που είχαν μεγάλη συμμετοχή στην ΕΕΚ και μικρά 

ποσοστά ανεργίας) για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι εάν αυξηθεί το ποσοστό της 

ΕΕΚ θα μειωθεί η ανεργία. Η άρρητη -και κατά τη γνώμη μας λανθασμένη- υπόθεση 

σε αυτήν την περίπτωση είναι και πάλι ότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι πρόβλημα 

ελλιπούς επαγγελματικής εκπαίδευσης (ή αλλιώς «πρόβλημα μη απόκτησης των 

κατάλληλων δεξιοτήτων») και όχι κυρίως πρόβλημα μειωμένης συνολικής προσφοράς 

θέσεων εργασίας ή / και διαφοροποιημένης προσφοράς θέσεων εργασίας σε σχέση με 

τα διαθέσιμα από το ανθρώπινο δυναμικό προσόντα και δεξιότητες.

Μία ακόμη αιτία της έλλειψης δεξιοτήτων, εκτός της «αναποτελεσματικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήματος», θεωρείται η «περιορισμένη παροχή γενικής και ειδικής 

κατάρτισης από τις επιχειρήσεις», θέμα που δεν αναλύεται επαρκώς ούτε προτείνεται 

μια εξήγηση γιατί συμβαίνει. Σημαντικά δεδομένα ευρωπαϊκών ερευνών (ιδίως η CVTS 

(Continuing Vocational Training Survey, Eurostat) που ερευνά επιχειρήσεις με πάνω 

από 10 απασχολούμενους) μάλλον οδηγούν σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα από 

αυτό που υποδεικνύει το Σχέδιο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, δείχνουν ότι στην Ελλάδα 

οι επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς δεν παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης 

διότι (α) μπορούν να προσλάβουν «έτοιμο» προσωπικό και (β) θεωρούν ότι τα 

διαθέσιμα στην αγορά εργασίας προσόντα των ατόμων αντιστοιχούν στις ανάγκες 

της επιχείρησης [Enterprises not providing CVTS, 2015, Eurostat]. Τα στοιχεία αυτά 
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επιβεβαιώνουν και από μια άλλη πλευρά ότι η συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου των 

διαθέσιμων δεξιοτήτων των ατόμων και του προφίλ των προσφερόμενων θέσεων 

εργασίας στην Ελλάδα δεν τεκμηριώνει μείζονα ασυμμετρία εξαιτίας έλλειψης 

δεξιοτήτων. Τι είναι αυτό που συμβαίνει λοιπόν;

Το κείμενο αναφέρεται σχετικά σε δύο ευρήματα της ίδιας έρευνας του 

ΟΟΣΑ, χωρίς να είναι απολύτως σαφές πως τα ερμηνεύει και τι προτείνει: (α) τα 

άτομα δεν έχουν επαρκή κίνητρα για απόκτηση δεξιοτήτων αφού αυτό δεν έχει 

σημαντική επίδραση στις αμοιβές τους και (β) η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό 

υπερεκπαιδευμένων μεταξύ όλων των εξεταζόμενων χωρών του ΟΟΣΑ, όπως 

αναφέρθηκε ήδη ανωτέρω. Η Εκθεση σημειώνει βεβαίως ότι τα ευρήματα αυτά 

πιθανόν οφείλονται στην έλλειψη επενδύσεων και (επομένως) στην έλλειψη θέσεων 

εργασίας στις εξαγωγικές επιχειρήσεις (σελ. 143), αλλά η εύλογη αυτή και ορθή, 

κατά τη γνώμη μας, εξήγηση δεν συνάδει με τον αρχικό και βασικό ισχυρισμό του 

Σχεδίου Ανάπτυξης ότι το πρόβλημα της αγοράς εργασίας είναι η έλλειψη δεξιοτήτων. 

Η (αναπόφευκτη, λόγω της ευκρίνειας των δεδομένων) εξήγηση περί έλλειψης 

επενδύσεων επιβεβαιώνει αυτό που ήδη επισημάναμε ότι δηλαδή η έλλειψη θέσεων 

εργασίας γενικά και θέσεων εργασίας υψηλών δεξιοτήτων ειδικότερα, μετονομάζεται 

και ερμηνεύεται ως έλλειψη δεξιοτήτων. Έτσι, το «πρόβλημα» υπόκειται σε δύο 

εννοιολογικές μεταθέσεις που οδηγούν σε λανθασμένες πολιτικές: από συλλογικό και 

κοινωνικό γίνεται ατομικό («το άτομο ευθύνεται για τις ανεπάρκειες των δεξιοτήτων 

του») και από πολιτικο-οικονομικό και αναπτυξιακό γίνεται εκπαιδευτικό και μορφωτικό 

(άρα πρέπει να αναζητήσουμε πρωτογενώς τη «λύση» στο εκπαιδευτικό και όχι στο 

παραγωγικό σύστημα). Από την άλλη μεριά, το εύρημα ότι σχεδόν ένας στους τρείς 

απασχολούμενους στην Ελλάδα είναι «υπερεκπαιδευμένος» μοιάζει αντιφατικό σε 

σχέση με τον ισχυρισμό του Σχεδίου Ανάπτυξης (σελ.143) ότι «στην ελληνική οικονομία 

υπάρχει στενότητα σε άτομα υψηλών δεξιοτήτων». Προφανώς, η εικόνα της ελληνικής 

οικονομίας δεν είναι ενιαία και εμφανίζει φαινόμενα πλεονάσματος αλλά και έλλειψης 

δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες, επαγγελματικές ειδικότητες ή/

και γεωγραφικές ενότητες, θέμα το οποίο απαιτεί κάθε φορά συγκεκριμένη έρευνα 

και επισήμανση, και όχι γενικευτικούς αφορισμούς, πιθανόν «δανεισμένους» από την 

πραγματικότητα άλλων οικονομιών που δεν ταυτίζονται με την εικόνα της Ελλάδας. 

Κατά κανόνα, ωστόσο, το γεγονός είναι ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

παράγει σημαντικό αριθμό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν μπορούν 

να απορροφηθούν από την δομή της απασχόλησης στην κατάσταση που έχει περιέλθει 

η οικονομία στη χώρα μας, κάτι που οδηγεί σε τρία συνεπαγόμενα φαινόμενα: (α) 



27

διαρροή επιστημονικού δυναμικού σχετικά νεαρής ηλικίας προς αναζήτηση συναφούς 

εργασίας σε άλλες χώρες (brain drain), (β) αυτοαπασχόληση ανάγκης, ως απόπειρα 

υποκατάστασης της επιθυμητής μισθωτής εργασίας και απόκτησης έστω ενός βασικού 

εισοδήματος, (γ) κατ’ ανάγκην ανάληψη εργασιών χαμηλότερων επιπέδων προσόντων, 

«ωθώντας» εκτός αγοράς εργασίας άτομα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, που 

ωστόσο θα ήταν κατάλληλα για την θέση εργασίας. Έναντι αυτής της κατάστασης, δυο 

πράγματα μπορούν να συμβούν: 

i. είτε να συρρικνωθεί σταδιακά ο χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 

παράλληλη επαναχάραξη των εκπαιδευτικών διαδρομών με έμφαση στην 

δευτεροβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Σχετικές 

προσπάθειες γίνονται ήδη, αλλά εάν η πολιτική αυτή οδηγήσει σε αξιοσημείωτο 

περιορισμό των ροών προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρόκειται μάλλον 

για μια «επί τα χείρω» προσαρμογή του ανακατανεμητικού ρόλου της ελληνικής 

εκπαίδευσης στις ανάγκες μιας παρωχημένης μακροοικονομικής στρατηγικής 

βάσει ενός υποβιβασμένου ρόλου της Ελλάδας στον διεθνή και ευρωπαϊκό 

καταμερισμό εργασίας, 

ii. είτε να υιοθετηθούν διαφορετικές στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης οι οποίες 

θα μπορούσαν να ευνοήσουν μεσο/μακροπρόθεσμα την αύξηση της απασχόλησης 

σε επαγγέλματα μεσαίων και υψηλών δεξιοτήτων, ώστε να διοχετευθεί ομαλά και 

αποτελεσματικά η προσφορά δεξιοτήτων όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού 

συστήματος, αλλά και να ανέλθει η ελληνική οικονομία σε υψηλότερα επίπεδα 

επενδύσεων και να στραφεί σε σύγχρονους και οικονομικά αποδοτικούς κλάδους, 

επαγγέλματα και εργασίες. 

Από τα αναφερόμενα στο Σχέδιο Ανάπτυξης και κυρίως από τις μέχρι σήμερα 

υιοθετούμενες επιλογές οικονομικής πολιτικής, ωστόσο, προκύπτει ότι η δεύτερη λύση 

θεωρείται η πιο δύσκολα υλοποιήσιμη, πιθανόν διότι διαταράσσει τον ευρωπαϊκό και 

διεθνή καταμερισμό εργασίας, προαπαιτεί σημαντικές δημόσιες επενδύσεις που θα 

μοχλεύσουν αντίστοιχες ιδιωτικές, αναδομεί τα επιμέρους μερίδια των υφιστάμενων 

ελλήνων κεφαλαιούχων κοκ. Επομένως, η «εύκολη λύση» είναι για μια ακόμη φορά η 

σχεδόν αποκλειστική προσφυγή στην «προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος» 

στις ανάγκες της υφιστάμενης οικονομικής δομής και αγοράς εργασίας και οι 

αντίστοιχες δράσεις «βελτίωσης των δεξιοτήτων». Μια τέτοια «γραμμική» -και διόλου 

δυναμική- αντιστοίχιση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

με τον ιεραρχικό καταμερισμό εργασίας μιας οικονομίας περιορισμένων επιδόσεων 



28

(και περιοριστικών κλαδικών και θεματικών στοχεύσεων), διαφαίνεται ως κεντρική 

επιδίωξη στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο 2020 από το Υπουργείο 

Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σε συνέχεια της προαναφερόμενης συλλογιστικής, η οποία κατά τη γνώμη μας 

επικεντρώνεται μονομερώς στην προσφορά δεξιοτήτων (εκπαιδευτικό σύστημα), 

υποτιμώντας τον κρίσιμο ρόλο της ζήτησης (παραγωγικό σύστημα και διάρθρωση της 

απασχόλησης), με συνέπεια τον υπερτονισμό του θέματος της έλλειψης δεξιοτήτων 

στο ανθρώπινο δυναμικό, το κείμενο στην ενότητα 5.3.2. «Προτάσεις πολιτικής» (σελ. 

147) συγκεντρώνει όλη την έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση, θεωρώντας την 

προφανώς ως την σημαντικότερη μορφή «ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης». 

Αφού το κείμενο διέρχεται από την ορθή επισήμανση (σελ. 147) ότι «η επιτυχία της 

συνεχούς απόκτησης δεξιοτήτων εξαρτάται από την ύπαρξη στέρεων βάσεων που 

αποκτήθηκαν από το εκπαιδευτικό σύστημα», επισήμανση την οποία -παρεμπιπτόντως- 

η κυβέρνηση φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη της επανιδρύοντας, με το πρόσφατο 

ΣχΝ για την ΕΕΚ τις μεταγυμνασιακές Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, ως την 

κατεξοχήν εκπαιδευτική διαδρομή πρόωρης κατάρτισης και ανήλικης εργασίας χωρίς 

την απόκτηση των προαπαιτούμενων βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, προχωρά στην 

αναφορά δύο κρίσιμων παραγόντων για την επιτυχία των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων 

στο σύστημα κατάρτισης: σχεδιασμός των κινήτρων των συμμετεχόντων και ουσιαστική 

διαπίστευση της εκπαίδευσης και των παρόχων. Όπως θα φανεί στη συνέχεια της 

ανάλυσης, ωστόσο, δεν γίνεται σαφές, ούτε τεκμηριώνεται, πώς με τις προτάσεις του 

Σχεδίου Ανάπτυξης αναμένεται να βελτιωθούν αυτοί οι παράγοντες.

Καταρχάς, προτείνεται η υποχρεωτική κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες πριν 

τα άτομα εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα προτείνεται η διδασκαλία 

των ψηφιακών δεξιοτήτων κατά τα έξι έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη 

και νωρίτερα, από το Δημοτικό, περισσότερες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην Επιστήμη των Υπολογιστών και περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης στις 

ψηφιακές δεξιότητες για τους ενήλικους σε συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής. 

Οι προτάσεις για λήψη δραστικών μέτρων κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες 

είναι θετική και βρίσκει σύμφωνη τη ΓΣΕΒΕΕ. Αξίζει μάλιστα να επισημάνουμε 

ότι η αναγκαία, αν και αργοπορημένη, αναγνώριση της ανάγκης συστηματικής 

ενσωμάτωσης μαθημάτων ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων στα προγράμματα 

σπουδών του εκπαιδευτικού συστήματος, πιθανόν συνδέεται με (αλλά και μερικώς 

εξηγεί) τα όποια αρνητικά αποτελέσματα των μαθητών, αλλά και των ενηλίκων, στις 

διάφορες διεθνείς έρευνες (π.χ. PISA και PIAAC). Πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι 
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οι υποδομές διδασκαλίας πληροφορικής και συγκεκριμένα ο αριθμός, η δυναμικότητα 

και η ηλικία των υπολογιστικών συστημάτων, οι αναγκαίες περιφερειακές συσκευές, 

το λογισμικό καθώς και οι γραμμές σύνδεσης στο διαδίκτυο, σε όλα τα επίπεδα της 

τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης (με ελάχιστες 

εξαιρέσεις) υπολείπονται πολύ των σύγχρονων αναγκών και αποτελούν σημαντικό 

παρεμποδιστικό παράγοντα ποιοτικής εκπαίδευσης. Η απόκτηση ή/και ανανέωση του 

αναγκαίου εξοπλισμού θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση επίτευξης των στόχων, 

επομένως η αυξημένη δημόσια επένδυση στις υποδομές και τον εξοπλισμό κρίνεται ως 

άμεση και επιτακτική ανάγκη. Άλλωστε, η τρέχουσα υγειονομική κρίση με τις αυξημένες 

ανάγκες τηλεκπαίδευσης εξέθεσε πλήρως τα τεράστια κενά ψηφιακών υποδομών και 

εξοπλισμού. 

Αναφορικά με την κατάρτιση των ανέργων το κείμενο ξεκινά με την επισήμανση 

ότι «τα άτομα χωρίς δουλειά είναι πιθανότερο να μην διαθέτουν τις δεξιότητες 

που απαιτούνται στην αγορά εργασίας» (σελ. 148), άρα η απόκτηση δεξιοτήτων θα 

βελτίωνε την θέση τους ενόψει της ανεύρεσης μιας θέσης εργασίας. Όμως, μόλις 

λίγες σελίδες πριν (σελ. 142), είχε σημειωθεί ότι «τα αποτελέσματα της έρευνας 

PIAAC δείχνουν ότι [στην Ελλάδα] το επίπεδο δεξιοτήτων των ατόμων εντός και εκτός 

αγοράς εργασίας δεν διαφέρει σημαντικά». Η αντιφατικότητα των δύο αναφορών 

είναι προφανής και εάν δεχθούμε (λόγω πληρέστερης εμπειρικής θεμελίωσης) το 

εύρημα της PIAAC, συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι άνεργοι, κατά κανόνα, δεν 

βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας λόγω έλλειψης δεξιοτήτων, αλλά -προσθέτουμε 

εμείς- λόγω έλλειψης ικανού αριθμού προσφερόμενων θέσεων εργασίας, εξαιτίας της 

επενδυτικής και παραγωγικής καχεξίας. Από αυτή τη σκοπιά, η πρόταση «τα άτομα που 

δεν έχουν βρει δουλειά μετά από έξι μήνες θα πρέπει να καλούνται να συμμετέχουν 

σε κατάλληλα στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης» (σελ. 148) δεν προκύπτει από 

αντίστοιχα εμπειρικά δεδομένα ή ερευνητικά ευρήματα, αλλά ενδεχομένως επιδιώκει 

να κρατήσει ενεργή την «αγορά κατάρτισης», η οποία άλλωστε αποτελεί δυναμικό 

τομέα δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ελληνικού ΕΣΠΑ. Ωστόσο, 

η υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης, όταν αυτές δεν συμβάλουν αποδεδειγμένα στην 

ικανοποίηση διαπιστωμένων αναγκών δεξιοτήτων, σημαίνει, εκτός από αδικαιολόγητη 

σπατάλη δημόσιων πόρων, «παθητικοποίηση» των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης 

(κατάρτιση ως λανθάνουσα επιδοματική πολιτική κατά της ανεργίας).

Επιπλέον, αξίζει να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό την ενδιαφέρουσα επισήμανση 

της PIAAC ότι η μικρή συμμετοχή των ενήλικων στις δράσεις επαγγελματικής 

κατάρτισης στην Ελλάδα συνδέεται και με το γεγονός ότι «δεν υπάρχουν επαρκή 
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κίνητρα για την απόκτηση δεξιοτήτων, καθώς η διασπορά των μισθών μεταξύ ατόμων 

με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων είναι μικρή σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει κατά 

μέσο όρο στον ΟΟΣΑ» (σελ. 148).

Στη συνέχεια, το τμήμα του κειμένου που αφορά στην κατάρτιση ανέργων 

και εργαζομένων (σελ. 148-151) φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα ή -σε διαφορετική περίπτωση, εάν το γνωρίζει και 

το λαμβάνει υπόψη- φαίνεται να προτείνει σημαντικές αλλαγές σε αυτό, με κύριο 

χαρακτηριστικό την επανεξέταση του ρόλου του ΟΑΕΔ, ιδίως ως προς την κατάρτιση 

ανέργων και εργαζομένων. Στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο χρειάζεται να 

αποτελέσει αντικείμενο αυτοτελούς και ουσιαστικής διαβούλευση και κοινωνικού 

διαλόγου. Πιο συγκεκριμένα, όμως, και δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

ενεργειών κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων υλοποιείται μέσω των πόρων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ) από τα Υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης, 

οι αναφορές του κειμένου φαίνεται να μην λαμβάνουν υπόψη τους ότι τα «ιδιωτικά 

κέντρα κατάρτισης» στα οποία αναφέρεται (σελ. 149), μαζί φυσικά και με κέντρα 

κατάρτισης των κοινωνικών εταίρων, των ΑΕΙ, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

κοκ, υπάρχουν ήδη· είναι τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, και αδειοδοτούνται από τον 

ΕΟΠΠΕΠ (Υπ. Παιδείας). Μάλιστα, μια σειρά ζητήματα της αδειοδότησης και της 

λειτουργίας τους ρυθμίζονται με το πρόσφατα (Δεκέμβριος 2020) κατατεθέν ΣχΝ, 

με την πρόθεση αντιμετώπισης των σημαντικών ελλειμάτων ποιότητας που έχουν 

διαπιστωθεί. Στο πλαίσιο αυτό δεν εξηγούνται επαρκώς ορισμένες από τις αναφορείς 

του κειμένου, όπως η πρόταση για διαδικασία διαπίστευσης φορέων κατάρτισης από 

τον ΟΑΕΔ (σελ. 149, 150). Ποιο είναι το νόημα, η χρησιμότητα, αλλά και η νομιμότητα, 

της επιπλέον διαπίστευσης κέντρων κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ, όταν υπάρχουν 

νομίμως αδειοδοτημένα και ελεγχόμενα από το Υπουργείο Παιδείας κέντρα κατάρτισης 

(ΚΔΒΜ);

Επιπλέον, το κείμενο προχωρά σε μια πρώτη «παραμετροποίηση» της κατάρτισης 

των ανέργων από τα ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο 

σχολιασμού όταν αναπτυχθεί πλήρως και λάβει επιχειρησιακή μορφή. Για την ώρα 

μπορεί να σχολιαστεί μόνον το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο τμήμα αυτό, 

καθώς και στα επόμενα δύο περί αναβάθμισης του ΟΑΕΔ (σελ. 150) και κατάρτισης 

εργαζομένων (σελ. 151), κάποιες ατεκμηρίωτες παραδοχές και αντίστοιχα λανθασμένες 

υποθέσεις και προτάσεις, όπως για παράδειγμα ότι 

 ▪ η θεωρητική κατάρτιση πρέπει να είναι (πάντοτε) έξι (6) μηνών

 ▪ η αποζημίωση των κέντρων κατάρτισης πρέπει να συνδέεται με την εύρεση και 
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διατήρηση θέσης εργασίας (αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιδέα εφαρμόστηκε 

ξανά ως «σύστημα βαθμονόμησης» των κέντρων κατάρτισης την περίοδο 2000-

2010 και αφού απέτυχε, εγκαταλείφθηκε)

 ▪ τα κέντρα κατάρτισης πρέπει να προ-αξιολογούν «εάν οι καταρτιζόμενοι μπορούν 

να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα και να επιλέγουν αυτούς που πιστεύουν ότι 

μπορούν να επιτύχουν» (!) και όχι αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

Δεν είναι σαφές πώς έχουν προκύψει αυτά τα συμπεράσματα (για τα οποία 

βεβαίως δεν παρέχεται καμία τεκμηρίωση), κάποια εκ των οποίων κρίνονται άστοχα ή 

το λιγότερο αμφισβητήσιμα, και τα οποία ενδέχεται να αποτελέσουν βάσεις για την 

υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών και μέτρων.

Επίσης, στην υποενότητα «Αναβάθμιση του ΟΑΕΔ» και ειδικότερα στο σημείο 

«Εξορθολογισμός των μη ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας» (σελ. 

150) παρατίθεται, και πάλι χωρίς τεκμηρίωση, η εκτίμηση ότι «κατά τη διάρκεια 

της δεκαετούς οικονομικής κρίσης δόθηκε έμφαση στις μη ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης». Αντιθέτως, εκτιμούμε ότι τις δύο τελευταίες δεκαετίες ποτέ δεν 

σταμάτησε να θεωρείται πανάκεια η υιοθέτηση των «ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης» με αποκλειστική σχεδόν έμφαση στην κατάρτιση (βλ. τα δισεκατομμύρια 

ευρώ για την κατάρτιση που έχουν δοθεί μέσω των ΚΠΣ/ΕΣΠΑ) χωρίς αντίστοιχα 

οικονομικά, κοινωνικά και εργασιακά αποτελέσματα. Η παρενθετική υιοθέτηση και 

εφαρμογή κάποιων (αναγκαίων) έκτακτων (λόγω της παρατεταμένης οικονομικής 

κρίσης) μέτρων διατήρησης και ενίσχυσης της απασχόλησης που δεν ανήκουν στη 

κατηγορία των «ενεργητικών πολιτικών» δεν άλλαξε ποτέ για σημαντικό χρονικό 

διάστημα όλα τα τελευταία χρόνια το κέντρο βάρους του συνολικού μείγματος 

των πολιτικών απασχόλησης. Το πρόβλημα δεν είναι η χρήση από τις κυβερνήσεις 

μη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, οι οποίες υποτίθεται κρατάνε τον άνεργο 

σε παθητική κατάσταση, αλλά, αντιθέτως, η ιδέα ότι οι ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης αποτελούν πανάκεια και μοναδική πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας. 

Άλλωστε, οι πολιτικές και τα μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης δεν μπορούν παρά να 

είναι αντίστοιχα της φύσης και των μορφών της ανεργίας, επομένως εάν -όπως πολλές 

φορές τονίστηκε- το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η έλλειψη δεξιοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά ο χαμηλός αριθμός και η ελλειπτική ποιότητα των 

προσφερόμενων, από το παραγωγικό σύστημα και την οικονομική δομή, εργασιών, 

τότε όσες δράσεις κατάρτισης και εάν γίνουν, η επίδραση στην απασχόληση θα είναι 

μικρή, όπως έχει εξάλλου φανεί από τις χιλιάδες συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες 
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κατάρτισης, των δυο προηγούμενων δεκαετιών.

Αναφορικά με την ενότητα «Κατάρτιση για εργαζόμενους» (σελ. 151) πρέπει 

να σημειώσουμε τα ακόλουθα: Μεγάλο μέρος των δράσεων κατάρτισης 

εργαζομένων που υλοποιούνται στη χώρα, πραγματοποιείται μέσω προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ) και διέπεται 

από θεσμικά πλαίσια που έχουν εκπονήσει από κοινού τα Υπουργεία Εργασίας, 

Ανάπτυξης και Παιδείας. Για τα προγράμματα αυτά, παραδόξως, δεν γίνεται καμιά 

αναφορά ούτε αξιολογική, ούτε κανονιστική, παρά το γεγονός ότι έχουν αρκετά 

προβλήματα στόχευσης, ποιότητας της εκπαίδευσης και αποτελεσματικότητας. Με 

την έλλειψη αναφορών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα κατάρτισης παρακάμπτεται 

και το τεράστιο έλλειμα αναφορικά με τις δυνατότητες κατάρτισης των 

αυτοαπασχολουμένων, γεγονός το οποίο αποτελεί μείζον πρόβλημα για την αγορά 

εργασίας δεδομένου ότι στην Ελλάδα περίπου το ένα στα τρία άτομα που είναι 

οικονομικά και εργασιακά ενεργά απασχολείται με καθεστώς αυτοαπασχόλησης και 

όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καμία ευκαιρία επιδοτούμενης αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων.

Για δε την κατάρτιση εργαζόμενων που υλοποιείται στο πλαίσιο της διαχείρισης του 

ΟΑΕΔ είναι αναγκαίο να υπενθυμίσουμε ότι οι σχετικές δράσεις δεν χρηματοδοτούνται 

από κρατικούς πόρους, αλλά από εισφορές εργοδοτών για την κατάρτιση εργαζομένων 

και εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών για την κατάρτιση ανέργων. Η αξιοποίηση 

αυτών των πόρων γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας σχετικής Επιτροπής Διαχείρισης 

του ΛΑΕΚ/ΕΛΕΚΠ, η οποία έχει συσταθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και 

επικουρείται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Με αυτή την έννοια, ο σχεδιασμός δράσεων 

κατάρτισης εργαζομένων εκ μέρους του ΟΑΕΔ, εφόσον αναφέρεται στους εν λόγω 

πόρους εργοδοτών και εργαζομένων, κακώς διατυπώνεται (σελ. 151) ως «το υφιστάμενο 

επιδοτούμενο από το κράτος πρόγραμμα κατάρτισης». Η ατυχής αυτή διατύπωση 

φαίνεται να παραγνωρίζει ότι όλα τα σχετικά θέματα πρέπει απαραιτήτως να 

αποτελέσουν αντικείμενο εκτενούς και ουσιαστικού διαλόγου με σκοπό την από κοινού 

απόφαση και προώθηση των όποιων αναγκαίων αλλαγών, και σε καμιά περίπτωση 

οι κοινωνικοί εταίροι (οργανώσεις εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων) 

δεν θα επιτρέψουν να περάσουν οι «εθνικοί πόροι» για την κατάρτιση εργαζομένων 

και ανέργων στην επικράτεια και την αρμοδιότητα των «κρατικών πολιτικών», 

παρακάμπτοντας το σημαντικό θεσμικό και επιχειρησιακό ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων.

Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε ότι πριν τις επισημάνσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης 
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σχετικά με τις αδυναμίες των δράσεων κατάρτισης από πόρους εργοδοτών και 

εργαζομένων που υπόκεινται στη διαχείριση του ΟΑΕΔ (κάποιες εκ των οποίων είναι 

ατεκμηρίωτες και δεν γίνεται σαφές από ποια αξιολογικά ευρήματα προέρχονται, 

όπως η εκτίμηση ότι «τα προγράμματα δεν ελκύουν ούτε τους εργοδότες ούτε τους 

εργαζομένους, καθώς τα θέματα που καλύπτονται είναι πολύ θεωρητικά»), όλα 

τα Ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων (με εξαίρεση τον ΣΕΒ) έχουν υποβάλλει στη 

Διοίκηση του ΟΑΕΔ αναλυτικό υπόμνημα που συμπεριλαμβάνει αναλυτική εκτίμηση των 

προβλημάτων, αλλά και πλαίσιο στρατηγικής για την αναμόρφωση και βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων 

(το οποίο πιθανόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στην επιστημονική ομάδα εργασίας που 

συνέταξε το υπό εξέταση Σχέδιο Ανάπτυξης).

Δεδομένου ότι τα θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ανέργων 

και εργαζομένων υπερβαίνουν τον ορίζοντα των επισημάνσεων που περιλαμβάνονται 

στο Σχέδιο Ανάπτυξης οι αναλυτικότερες προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ μπορούν να βρεθούν 

στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και συγκεκριμένα στο έγγραφο Θέσεις & προτάσεις 

της ΓΣΕΒΕΕ για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης και διά βίου 

μάθησης.

Επιπλέον, οι θέσεις και προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για το ΣχΝ για την ΕΕΚ του 

Υπουργείου Παιδείας μπορούν να βρεθούν στο έγγραφο Γνωμοδότηση της ΓΣΕΒΕΕ για 

το Σχέδιο Νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 

Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»

Σχόλια για το πεδίο Εργασία και ειδικότερα την ενότητα Ισότητα των γυναικών, άδειες 

γέννησης παιδιών και πρώιμη παιδική εκπαίδευση

Οι διαπιστώσεις και προτάσεις του Σχεδίου σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών 

στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και την 

προώθηση της ισότητας των φύλων κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Πράγματι, η υποεκπροσώπηση - ποσοτικά και ποιοτικά - των  γυναικών στην 

αγορά εργασίας συνιστά ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, με σοβαρές επιπτώσεις σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο, στερώντας, παράλληλα, ένα πολύτιμο δυναμικό από 

την οικονομία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονου μετασχηματισμού (ψηφιακού).

Τα χαρακτηριστικά και οι όροι συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας 

καταλήγουν στην παγίωση δύο βασικών τάσεων - του οριζόντιου (υπερσυγκέντρωση 

γυναικών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, που συνήθως υποεκτιμούνται και δημιουργία 

https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/θέσεις-προτάσεις-της-γσεβεε-για-θέματα-επαγγελματικής-εκπαίδευσης-κατάρτισης-και-διά-βίου-μάθησης/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/θέσεις-προτάσεις-της-γσεβεε-για-θέματα-επαγγελματικής-εκπαίδευσης-κατάρτισης-και-διά-βίου-μάθησης/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/θέσεις-προτάσεις-της-γσεβεε-για-θέματα-επαγγελματικής-εκπαίδευσης-κατάρτισης-και-διά-βίου-μάθησης/
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2020/12/KG_gia_SXN_EEK.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2020/12/KG_gia_SXN_EEK.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2020/12/KG_gia_SXN_EEK.pdf
https://imegsevee.gr/wp-content/uploads/2020/12/KG_gia_SXN_EEK.pdf
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«γυναικείων» και «ανδρικών» επαγγελμάτων) και κάθετου (φαινόμενο της «γυάλινης 

οροφής») έμφυλου επαγγελματικού διαχωρισμού - οδηγώντας όχι μόνο στη συντήρηση 

αλλά και επίταση του έμφυλου μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος, 

φέρνοντας τις γυναίκες αντιμέτωπες  εντονότερα με το φάσμα της φτώχειας (γίνεται 

πλέον λόγος για «θηλυκοποίηση της φτώχειας») και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Σε αυτούς ακριβώς τους παράγοντες/γενεσιουργές αιτίες που διαμορφώνουν 

τα χαρακτηριστικά συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας θα πρέπει να 

επικεντρωθούν η διερεύνηση και τα προτεινόμενα μέτρα, ώστε να προκύψουν 

στρατηγικές και σχέδια δράσης που θα επιτρέψουν την αναδιαμόρφωση των όρων 

συμμέτοχης τους.

Οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής/

οικογενειακής ζωής συνιστούν δύο από τους βασικούς άξονες διαμόρφωσης και 

συνακόλουθα πεδία παρέμβασης των όρων συμμετοχής των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν ότι η Ελλάδα διατηρώντας ακόμα παραδοσιακές 

δομές στην οικογενειακή οργάνωση και με τους Έλληνες να εργάζονται πολλές 

ώρες σε εβδομαδιαία βάση συγκριτικά με τους πολίτες άλλων χωρών της Ευρώπης, 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες, με τη μεγαλύτερη δυσκολία συνδυασμού 

εργασίας και τη φροντίδας, κατατασσόμενη μαζί με την Ισπανία, την Πορτογαλία και 

τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις. 

Η κατάσταση για την Ελλάδα επιτείνεται δεδομένου ότι παρατηρείται υπανάπτυξη 

των υποδομών  φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων (παιδιών, ηλικιωμένων, ΑμεΑ), 

που βοηθούν στη ένταξη ή/και επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, με 

αποτέλεσμα η μη αμειβόμενη εργασία να παραμένει πρωταρχική ευθύνη των γυναικών 

και σημαντικές επενδύσεις που έγιναν για τη γεφύρωση του εκπαιδευτικού χάσματος 

να αποτυγχάνουν να οδηγήσουν σε εκροή των αναμενόμενων ποιοτικά αποτελεσμάτων.

i. Οριζόντια σχόλια

Από την αναφορά του Σχεδίου σχετικά με τη στήριξη του εργοδοτικού κόσμου για την 

καταπολέμηση έμφυλων στερεοτύπων αλλά και στο κομμάτι αναφοράς στις άδειες 

μητρότητας, πατρότητας και τα επιδόματα εκλείπει, ωστόσο, σε κάποιον βαθμό 

η διάσταση της μικρής επιχείρησης και του αυτοαπασχολούμενου ατόμου/μικρού 

επιχειρηματία, που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία και 

κοινωνία. Αφενός το μείζον κομμάτι του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου αποτελείται 

από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αφετέρου, ειδικότερα όσον αφορά 
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στις γυναίκες, από το 2015 και εξής παρατηρείται σταθερή άνοδος του ποσοστού 

γυναικείας επιχειρηματικότητας, συνιστώντας πλέον τάση, με την Ελλάδα να κατέχει τα 

πρωτεία στα ποσοστά αυτοαπασχόλησης των γυναικών, στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. 

(EIGE), ως αποτέλεσμα και του υψηλού ποσοστού ανεργίας.

Προτάσεις

Στη νομοθετική φαρέτρα υπάρχουν, ήδη, πολλά διαθέσιμα μέσα των οποίων η 

αξιοποίηση θα πρέπει να μελετηθεί. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τη στήριξη των 

επιχειρήσεων για την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης στις επιχειρήσεις, που θα 

πρέπει να υποστηρίζουν τις γυναίκες σε ιδιαίτερες περιόδους της ζωής τους (π.χ. 

περίοδο τεκνοποίησης):

 ▪ Μελέτη και αξιοποίηση του Ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 

των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την 

απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

- Λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα του Άρθρου 21 περί «Επιβράβευσης των 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της ουσιαστικής ισότητας 

των φύλων». Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται για πρώτη φορά η εκπόνηση «Σχεδίων 

Ισότητας» από επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ολοκληρωμένων 

δηλαδή παρεμβάσεων, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους, μέσα από το σχεδιασμό 

ανάλογων στρατηγικών και την εφαρμογή πρακτικών για την εφαρμογή πολιτικών 

ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών των εργαζομένων γυναικών και ανδρών. 

Ιδιαίτερη εστίαση της κρατικής στήριξης προτείνεται να υπάρξει στις πολύ μικρές 

και μικρές επιχειρήσεις, που είναι πιθανότερο σε σχέση με τις επιχειρήσεις 

μεγαλύτερου μεγέθους να μη διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα 

οικονομικά μέσα, με την παροχή: i) δωρεάν υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων/

συμβούλων, καθώς και ii) οικονομικής στήριξης με τη μορφή επιδοτήσεων και 

ελάφρυνσης των εργοδοτικών εισφορών (μεταφορά μέρους του μισθολογικού 

κόστους από τις επιχειρήσεις στο κράτος) .

 ▪ Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στη διερεύνηση του ζητήματος 

των συμβοηθούντων μελών σε επιχειρήσεις (ρόλος πους στη συντριπτική 

πλειονότητα αναλαμβάνεται από γυναίκες) και στη διασφάλιση της αναγνώρισης 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
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Σκοπιμότητα δράσεων

Καταπολέμηση του κάθετου έμφυλου επαγγελματικού διαχωρισμού (φαινόμενο της 

γυάλινης οροφής), με προώθηση των γυναικών σε ανώτερες στην επαγγελματική 

ιεραρχία θέσεις, καταπολέμηση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος και επίτευξη 

πλουραλισμού στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων, γεγονός 

που διασφαλίζει και καλύτερες εταιρικές αποδόσεις. στερεοτυπικές αντιλήψεις της 

εργοδοτικής πλευράς αναφορικά με την πρόσληψη και προώθηση γυναικών - μητέρων 

σε θέσεις λήψης αποφάσεων εντός των επιχειρήσεων

ii. Αναφορικά με τις άδειες μητρότητας, πατρότητας και τα σχετικά επιδόματα:

Μελέτη και αξιοποίηση της «Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 

για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ στις 

26 Απριλίου 2017», όπου προτείνονται νέα ή αναβαθμισμένα ελάχιστα πρότυπα για 

τη γονική άδεια (π.χ. αντιστάθμιση οικογενειακών αδειών τουλάχιστον ισόποση με 

το επίδομα ασθενείας), την άδεια πατρότητας (π.χ. δικαίωμα, για τους πατέρες, να 

λαμβάνουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες άδεια κατά την περίοδο γέννησης του 

παιδιού τους,), ενώ εισάγεται και η άδεια φροντίδας, που επεκτείνει την έννοια της 

«φροντίδας» (πενθήμερη άδεια φροντίδας, για ασθένεια άμεσου συγγενή, δικαίωμα 

και σε παρόχους φροντίδας σε μέλη της οικογένειας, να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις 

εργασίας, όπως μειωμένο ή ελαστικό ωράριο εργασίας ή ελαστικότητα ως προς τον 

τόπο εργασίας) φέρνοντας στο προσκήνιο και τείνοντας να δημιουργήσει ένα τυπικό 

καθεστώς για τον άτυπο ρόλο του «φροντιστή», που στη συντριπτική πλειονότητα 

αναλαμβάνεται από τις γυναίκες (το 75% των μη αμειβόμενων άτυπων φροντιστών 

είναι γυναίκες). Σχετικά με το ζήτημα των «υπηρεσιών φροντίδας»  (παιδική και 

προσχολική φροντίδα, φροντίδα για τους ηλικιωμένους και  φροντίδα για τα άτομα 

με αναπηρίες) και ειδικότερα της «άτυπης φροντίδας», αυτό αναδεικνύεται σε 

υψηλής σημασίας, ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας και λαμβάνοντας υπ’όψιν, 

ειδικότερα σε επίπεδο Ευρώπης, τη συνεχή γήρανση του πληθυσμού και την πίεση 

που υφίστανται οι δημόσιες δαπάνες σε κάποιες  χώρες αλλά και το ότι ήδη το 80% 

του συνόλου της φροντίδας στην ΕΕ παρέχεται από (μη αμειβόμενους) άτυπους 

φροντιστές. Η επέκτασης δικαιωμάτων αδειών και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας 

για λόγους φροντίδας δύναται να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χώρο 

των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως επισημαίνεται και από τη σχετική 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0352_EL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0352_EL.html
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Οδηγία. Η περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου τον Σεπτέμβριο του 2019 εγκρίθηκε 

ένα νέο επίσημο καθεστώς για τους/τις άτυπους/ες φροντιστές/τριες, δύναται 

να αποτελέσει παράδειγμα καλής πρακτικής στη διαχείριση του συγκεκριμένου 

ζητήματος και στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι το κοινωνικό - οικονομικό 

προφίλ της Πορτογαλίας παρουσιάζει, σε αρκετά σημεία, ομοιότητες με την ελληνική 

περίπτωση. Το πακέτο των προτεινόμενων μέτρων συνίσταται σε παροχή υπηρεσιών 

συμβουλευτικής, κατάρτισης, παροχή υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι, καθώς και η 

χορήγηση από το κράτος ενός ισοδύναμου πληρωμής σε έναν άτυπο φροντιστή που 

μειώνει την επαγγελματική δραστηριότητά του/ της σε μερική απασχόληση ή τη 

διακόπτει τελείως (με την ισοδύναμη αμοιβή στην περίπτωση αυτή να ισούται με την 

περίοδο δικαιώματος του ατόμου στο επίδομα ανεργίας, και να χορηγείται μετά τη 

λήξη της περιόδου αυτής).

Στις περισσότερες χώρες, η άδεια μητρότητας θεσπίζεται για τις εργαζόμενες, 

αλλά είναι εθελοντική για εργοδότες ή αυτοαπασχολούμενους, Το κρίσιμο ζήτημα που 

σχεδόν πάντα παραμελείται σε αυτές τις πολιτικές είναι το σχέδιο κάλυψης, δηλαδή 

ποιος θα διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της 

άδειας μητρότητας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται: Επανεξέταση του Ν. 4097/2012 

«Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση 

αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την 

Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Ειδικότερα, θα πρέπει να εξεταστεί 

η αναθεώρηση  των προϋποθέσεων, του ύψους και της χρονικής διάρκειας παροχής 

του επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες (καθώς κρίνεται ανεπαρκές από 

όλες τις απόψεις). Επίσης, αναφορικά με προτεινόμενα μέτρα, προτείνεται η μελέτη 

ήδη υπαρχουσών καλών πρακτικών, όπως η περίπτωση της Αυστρίας (Betriebshilfe - 

Business Continuation Aid) που αφορά στην παροχή ειδικευμένου αντικαταστάτη εάν 

ο/η επιχειρηματίας είναι «προσωρινά μη διαθέσιμος», συμπεριλαμβανομένου ενός 

ατυχήματος ή άδειας μητρότητας. Παρόμοια μέτρα καλές πρακτικές διατίθενται 

επίσης στο Βέλγιο (πρόγραμμα Flying Entrepreneurs) και στην Ισπανία («προσωρινό 

συμβόλαιο»). Άλλα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να είναι: η μείωση των 

ποσοστών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τις αυτοαπασχολούμενες (μειωμένοι 

συντελεστές για καθορισμένο χρονικό διάστημα που σχετίζεται με στάδια του κύκλου 

μητρότητας), καθώς και ενίσχυση της πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές για τους/τις 

αυτοαπασχολούμενους/ες. Η δημιουργία δομών φροντίδας που θα λαμβάνουν υπ’όψιν 

τα ωράρια εργασίας των επιχειρηματιών γυναικών, αλλά και ανδρών (π.χ. επέκταση 

ωραρίου λειτουργίας δομών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά 

αυτοαπασχολουμένων) αποτελούν επίσης απαραίτητο μέτρο. 

https://imegsevee.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%8e%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1/
https://imegsevee.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%8e%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%bf%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%af%ce%b1/
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Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πρακτικών, όπως 

για παράδειγμα το νέο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που βρίσκεται υπό 

σχεδιασμό από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Ειδική 

Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και  Επενδύσεων, κινείται προς μια ορθή κατεύθυνση, επιχειρώντας με την οικονομική 

ενίσχυση που προβλέπει για εργαζόμενους γονείς, με στόχευση και σε ειδικότερες 

ομάδες, όπως π.χ. μονογονείς, να επιτύχει και επανένταξη κυρίως μητέρων στην αγορά 

εργασίας και μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως, 

γυναικών, κατόπιν πιστοποίησης, να εργασθούν ως παιδαγωγοί-φύλακες». Σε τέτοιου 

είδους προγράμματα προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση 

κατηγοριών εργαζομένων όπως οι αυτοαπασχολούμενες, των οποίων η εξυπηρέτηση 

σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών καθίσταται δυσκολότερη 

(π.χ. για λόγους ωραρίων λειτουργίας).  

Το Σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλάβει προτάσεις κάλυψης αναφορικά με 

επιδόματα μητρότητας για εργαζόμενες που δεν καλύπτονται από το υπάρχον 

νομοθετικό καθεστώς, όπως για παράδειγμα σημαντικό αριθμός γυναικών ελεύθερων 

επαγγελματιών που εργάζονται σε έναν μόνο εργοδότη με δελτίο παροχής υπηρεσιών, 

σε συνθήκες που ομοιάζουν περισσότερο με αυτές των εργαζόμενων ως μισθωτών 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ψευδής αυτοαπασχόληση - bogus self-employment), 

καθώς και εργαζόμενες της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης της οικονομίας» π.χ. γυναίκες 

που δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

-που μπορεί να υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία- (βλ. τίτλοι κτήσης ή δελτία 

παροχής υπηρεσιών), γυναίκες που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο, σε ΝΠΙΔ του δημοσίου, εργαζόμενες που έχουν 

προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ. 

 Τέλος, θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια για την ενίσχυση των δράσεων 

ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με την καταπολέμηση των έμφυλων 

στερεοτύπων (με διασφάλιση πόρων και ένταξη της οπτικής του φύλου στους 

προϋπολογισμούς  - gender budgeting), λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι αν και με την ΕΓΣΣΕ 

του 2014, στο άρθρο 2 σχετικά με τη γονική άδεια φροντίδας παιδιού, ορίζεται ότι ο 

εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης 

τής προβλεπόμενης από τις Εθνικές Γενικές ΣΣΕ άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο 

ωράριο), χορηγούμενου του δικαιώματος και σε περίπτωση που η μητέρα είναι 

αυτοαπασχολούμενη και με τον πλέον πρόσφατο Νόμο 4342/2015, στο άρθρο 38 για 
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την άδεια φροντίδας παιδιού, ορίζονται ως δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού 

οι εργαζόμενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από 

το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη και αν ο άλλος γονέας 

δεν εργάζεται, η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά - 

μόλις 0,02% - στη χρήση γονικών αδειών από τους πατέρες.

Σκοπιμότητα δράσεων

Καταπολέμηση του φαινομένου της διακεκομμένης σταδιοδρομία των γυναικών (που 

μετά τον τοκετό μπορεί να φτάσει και το 1/3 αυτής των ανδρών), καταπολέμηση του 

λεγόμενου μισθολογικού χάσματος της μητρότητας.

Σχόλια για το πεδίο Εργασία και ειδικότερα την ενότητα Άτυπη αγοράς εργασίας

Οι άτυπες μορφές εργασίας (αδήλωτη) αποτελούν ένα σύνθετο φαινόμενο. Η έκταση 

του αρνητικού αυτού φαινομένου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η 

γενικότερη οικονομική κατάσταση, ο βαθμός εμπιστοσύνης προς το κράτος, το ύψος 

του μη μισθολογικού κόστους, η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου, το 

κόστος συμμόρφωσης κ.α..

Το σχετικό κείμενο της έκθεσης για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 

παρουσιάζει μια επιφανειακή και σε ένα βαθμό αβάσιμη άποψη επί του θέματος. 

Ειδικότερα αναφέρεται στην έκθεση ότι δυο από τους βασικούς λόγους της αδήλωτης 

εργασίας είναι το ύψος της φορολογικής σφήνας και τα έμμεσα διοικητικά βάρη. 

Σε έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2018 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων 

και η οποία είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας της Επιτροπής του 

ΑΣΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας με την συμμετοχή του ILO, τα 2 

σημαντικότερα εμπόδια για την δήλωση των εργαζομένων ήταν το μη μισθολογικό 

κόστος (38,8%) και η οικονομική δυσπραγία (14%).  Καμία αναφορά δεν υπήρχε για 

τα έμμεσα διοικητικά βάρη ως εμπόδιο ή κίνητρο μη συμμόρφωσης και επιπλέον 

ουδέποτε έχει παρουσιαστεί ως εμπόδιο σε άλλες έρευνες που διεξάγει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

και άλλοι φορείς.

Το ζήτημα της αντιμετώπισης της άτυπης αγοράς εργασίας απαιτεί συστηματική 

εργασία, μακροχρόνια δέσμευση και πολλαπλές παρεμβάσεις. Η επιτροπή του ΑΣΕ 

για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην οποία συμμετείχαν όλοι οι 

κοινωνικοί εταίροι καθώς και ο ILO ως σύμβουλος είχε παράξει και υλοποιήσει σειρά 

παρεμβάσεων με θετικά αποτελέσματα στο πλαίσιο του τριετούς οδικού χάρτη για 
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την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας που είχε καθοριστεί από κοινού με τους 

κοινωνικούς εταίρους και το Υπουργείο Εργασίας. 

Θεωρούμε ότι η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να επαναλειτουργήσει στο πλαίσιο 

ενός αναθεωρημένου οδικού χάρτη καταπολέμησης του φαινομένου της αδήλωτης 

εργασίας και μέσα από αυτή να προωθούνται σχετικές δράσεις άλλα και πολιτικές 

καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας. 

4.   Εκπαίδευση 

Γενικό σχόλιο

Όσον αφορά το θέμα της εκπαίδευσης ως συντελεστή στη οικονομική ανάπτυξη 

η Έκθεση, σε διαπιστωτικό επίπεδο, κινείται σε ορθά πλαίσια. Παρά ταύτα, δεν 

αποφεύγει τόσο κάποιες στερεοτυπικές αναφορές (περί «ανθρώπινου κεφαλαίου») 

όσο και κάποιες προτάσεις, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση, προτάσεις παγιωμένες 

στον δημόσιο διάλογο (και στα αντίστοιχα κείμενα) τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια 

όπως το ζήτημα της αξιολόγησης και της αυτονόμησης των σχολικών μονάδων.  Τέλος, 

παρατηρείται μια μη επαρκή τεκμηρίωση σε ορισμένα ζητήματα της χρηματοδότησης 

της εκπαίδευσης που θα έδειχναν ότι πράγματι το εκπαιδευτικό σύστημα και τα 

επιμέρους υποπεδία του υποχρηματοδοτούνται το οποίο μάλλον αυτό προκύπτει και 

από τα ελλιπή στοιχεία που υπάρχουν3.

Οι βασικές διαπιστώσεις για την εκπαίδευση που περιλαμβάνονται στην Έκθεση και 

επιμέρους σχόλια:

 ▪ Ορθά η έκθεση επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η 

υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης οδήγησε σε υλικοτεχνική και κτηριακά 

αποστέρηση και με προβλήματα στην συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Οι 

ελλείψεις είναι έντονες και στο ζήτημα των ψηφιακών υποδομών (με τις αδυναμίες 

αυτές να αναδύονται έντονα την περίοδο του lockdown λόγω της πανδημίας του 

ιού COVID19).

 ▪ Ορθά η έκθεση επισημαίνει την υποχρηματοδότηση της προσχολικής, της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι 

3  Ένα ενδεικτικό παράδειγμα των προβλημάτων με τα δεδομένα / οικονομικά στοιχεία για τον προσδιορισμό 
της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και των επιμέρους υπο - συστημάτων της είναι ότι αν κάποιος θα 
ήθελε να συγκεντρώσει σε ένα σύνολο τη χρηματοδότηση για παράδειγμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
θα έπρεπε να συλλέξει στοιχεία από το γενικό λογιστήριο του κράτους (για το μισθολογικό κόστος), το 
υπουργείο παιδείας, τις περιφέρειες και τους δήμους (και μάλλον για τους δύο τελευταίους φορείς από 
έναν έναν ξεχωριστά). 
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δαπάνες είναι υψηλότερες του κοινοτικού μέσο όρου (βλ. περίπτωση τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης). Εξίσου ορθή είναι η διαπίστωση ότι όσον αφορά τη χρηματοδότηση 

η εικόνα γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική αν ληφθεί υπόψην ότι οι δαπάνες για 

δημόσια εκπαίδευση είναι πρωτίστως τρέχουσες (κυρίως μισθοί δηλαδή).

 ▪ Πράγματι με το πέρασμα των χρόνων το εκπαιδευτικό επίπεδο (με βάση τα 

προσόντα) της ελληνικής κοινωνίας βελτιώνεται και ειδικά των αποφοίτων 

πανεπιστημίου με αποτέλεσμα η Ελλάδα να φτάσει και να έχει ξεπεράσει τους 

στόχους της «Στρατηγικής για την Εκπαίδευση 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Παρά ταύτα, η Έκθεση παραβλέπει ότι υπάρχει μια κατάσταση «πόλωσης» 

στην ελληνική κοινωνία: από τη μια μεριά, οι «υπερπροσοντούχοι» απόφοιτοι 

πανεπιστημίου και από την άλλη μεριά οι «αποκλεισμένοι» χωρίς προσόντα και 

εξειδίκευση κυρίως μεγαλύτερων ηλικιών οι οποίοι και αντιμετωπίζουν εντονότερα 

το φάσμα της ανεργίας. Για τους τελευταίους, η ανάπτυξη πολιτικών αναβάθμισης 

δεξιοτήτων (upskilling) μέσω της κατάρτισης και δια βίου μάθησης  κρίνονται 

απαραίτητες. 

 ▪ Ορθά η έκθεση επισημαίνει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι εξαιρετικά 

«συγκεντρωτικό» που σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις (τόσο οι σημαντικές όσο 

και αυτές που είναι δευτερεύουσας σημασίας) λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο. 

Παρά ταύτα τα παραδείγματα ενεργειών αποσυγκέντρωσης δεν έφεραν και 

αντίστοιχη αποτελεσματικότητα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτός της ΕΕΚ 

(ΕΠΑΛ και ΙΕΚ) όσον αφορά τον κατακερματισμό του συστήματος πλοήγησης και 

χρηματοδότησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης: το Υπουργείο Παιδείας είναι 

ως επί τω πλείστον υπεύθυνο για τις ειδικότητες, τα προγράμματα σπουδών, κ.ο.κ., 

οι Δήμοι για τις παροχές προς τα σχολεία (π.χ. θέρμανση), οι Περιφέρειες για τις 

υποδομές (π.χ. συντήρηση κτηριακών υποδομών), το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την διαδικασία 

επιλογής των εκπαιδευτών για τα ΙΕΚ, οι διευθυντές των ΙΕΚ για την τελική επιλογή 

των εκπαιδευτών. Ο κατακερματισμός αυτό δεν οδήγησε σε μια ουσιαστική 

«αποσυγκέντρωση» αλλά περισσότερο σε  αδυναμία πραγματικής παρακολούθησης 

και διοικητικού overload. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι τα αποκεντρωμένα 

εκπαιδευτικά συστήματα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε χώρες με 

προϋπάρχουσα κουλτούρα «κοινοτισμού», «κοινότητας» και τοπικής διαβούλευσης. 

Για την Έκθεση η απάντηση στο «συγκεντρωτικό» εκπαιδευτικό σύστημα είναι η 

«αυτονομία της σχολικής μονάδας» (βλ. αναλυτικά στη συνέχεια). 

Ορθά η Έκθεση αναφέρει ότι η συμμετοχή στη δια βίου μάθηση στη χώρα μας 
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υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου και αυτό έχει αναδειχθεί και μελετηθεί 

επισταμένως από τη σχετική μελέτη των ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Καραλής Θ. (2018), 

Η συμμετοχή ενηλίκων στη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα. Εμπόδια και κίνητρα 

συμμετοχής (2011-2016), Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ & ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Ορθά η Έκθεση επισημαίνει ότι μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της 

εκπαίδευσης είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, η ποιότητα της αρχικής τους εκπαίδευσης 

αλλά η συνεχιζόμενη επαγγελματική τους ανάπτυξης μέσω της επιμόρφωσης τους. Η 

ενέργειες συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αν και ιδιαίτερα κρίσιμες 

έχουν παραμεληθεί τα τελευταία χρονιά. Ειδικά, η πανδημία που υπήρξε με τον 

COVID19 έδειξε τη σημασία της προετοιμασίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς και 

τους μαθητές όσο και για το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα στην πραγματοποίηση 

εξ αποστάσεων εκπαίδευσης. Ενώ παράλληλα ανέδειξε επιτακτικά τη σημασία 

υλικοτεχνικής υποδομής στις ΤΠΕ.

Μια ενδιαφέρουσα προς συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι η 

πρόταση που περιλαμβάνεται στην Έκθεση αναφορικά με την αναβάθμιση της αρχικής 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόταση αυτή 

αφορά τη διαμόρφωση ενός δεύτερου κύκλου σπουδών ο οποίος θα καταλήγει σε 

αναβαθμισμένο πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Καθώς, 

η συγκεκριμένη πρόταση, θα αποτελούσε σημαντική τομή για την παιδαγωγική 

κατάρτιση των αποφοίτων των καθηγητικών σχολών κατά το πρότυπο του γαλλικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, θα πρέπει να συζητηθεί εκτενώς μεταξύ των αρμοδίων 

φορέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση τόσο τη λυκειακή (ΕΠΑΛ) όσο και 

τη μεταλυκειακή (ΙΕΚ), είναι ενδιαφέρον ότι η Έκθεση θεωρεί «αναγκαία τη στενή 

συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές 

κοινωνίες». Επιπλέον, προτείνει την ίδρυση δικτύου προτύπων Επαγγελματικών 

Λυκείων. Αναφορικά με τα ΙΕΚ ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων περιγράφεται ως 

σημαντικό τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και στην επιλογή των ειδικοτήτων.

Μια σημαντική και αναγκαία παράμετρος που δεν περιλαμβάνεται με επάρκεια 

στην Έκθεση είναι αυτή της αναβάθμισης του μαθήματος του επαγγελματικού 

προσανατολισμού. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης 

που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη πληροφόρηση των μαθητών μέσα από την 

αναζωογόνηση του μαθήματος του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με έμφαση στις 

μεθόδους διδασκαλίας του (προκειμένου αυτό να γίνει πιο βιωματικό), με δράσεις 

εντός του σχολείου (π.χ. ημέρες σταδιοδρομίας), την ενεργοποίηση των τοπικών 

κοινωνιών (με έμφαση στην ενημέρωση των γονιών) αλλά και τη συνεργασία των 

https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/κίνητραεμπόδια-για-τη-συμμετοχή-των-ενηλίκων-στη-διά-βίου-μάθηση/
https://imegsevee.gr/δημοσιεύσεις/κίνητραεμπόδια-για-τη-συμμετοχή-των-ενηλίκων-στη-διά-βίου-μάθηση/
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κοινωνικών εταίρων  και επιχειρήσεων. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι η σωστή 

πληροφόρηση πρέπει να προηγηθεί πριν την τελική επιλογή εκπαιδευτικής διαδρομής 

(γενικό λύκειο ή επαγγελματική εκπαίδευση) και πρέπει να δοθεί χρόνος και γνώση 

τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς. Σύμφωνα με συγκριτική μελέτη του 

CEDEFOP, το 40% των ευρωπαίων πολιτών επισημαίνει ότι είχε ελλιπή πληροφόρηση 

για την ΕΕΚ την περίοδο που αποφάσιζε για την εκπαιδευτική διαδρομή που θα 

ακολουθούσε. Μάλιστα, στην περίπτωση της Ελλάδα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 

50%. Το πληροφοριακό «κενό» για την ΕΕΚ που εντοπίζει η έρευνα του CEDEFOP 

φαίνεται,  χωρίς να είναι ο αποκλειστικός λόγος, να αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

στην επιλογή ή όχι της ΕΕΚ. Η ελλιπής πληροφόρηση φαίνεται να αφήνει στην 

«αφάνεια» μια διαδρομή των εκπαιδευτικών συστημάτων που μπορεί να  συνδεθεί 

τόσο με τις κλίσεις, τα ταλέντα και τα χαρίσματα μεγάλου τμήματος του μαθητικού 

πληθυσμού  όσο και με τα θέματα που σχετίζονται με την ένταξη στην αγορά εργασίας 

των νέων ανθρώπων, την αντιμετώπιση της ανεργίας, ειδικά των νέων, την αποφυγή 

του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και τη διαμόρφωση όρων οικονομικής ανάπτυξης 

για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.  Τόσο οι έρευνες του CEDEFOP όσο και τα στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής επιβεβαιώνουν την μικρή συμμετοχή των Ελλήνων 

μαθητών στην ΕΕΚ. Μάλιστα, τη δεκαετία 2005 - 2015 (αν και τα τελευταία χρόνια 

εμφανίζεται μια σχετική ανάκαμψη) ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών στην ΕΕΚ, 

με κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ετών 2009 - 2012, μειώθηκε. Στην περίπτωση 

της Ελλάδας, η εικόνα της γενικής εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά ισχυρή ιδιαίτερα όσον 

αφορά τη σύνδεση της με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αντιστρόφως ανάλογη είναι 

η εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τα στοιχεία της EUROSTAT δείχνουν ότι 

όσο αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο τόσο αυξάνεται το ποσοστό απασχόλησης των 

ατόμων. Ειδικά οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τα υψηλότερα ποσοστά 

ένταξης στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά και «δεύτερης» θέσης εργασίας άρα μεγαλύτερης 

ενίσχυσης του εισοδήματος τους. Το στοιχείο αυτό ενισχύει σε «συμβολικό» επίπεδο 

τη γενική εκπαίδευση η οποία συνδέεται ως το επί τω πλείστων με την εισαγωγή στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση.   

Παρέμεινε για το τέλος προκειμένου να εξεταστεί διακριτά το θέμα της αυτονομίας 

των σχολικών μονάδων και της αξιολόγησης τα οποία επανέρχονται συστηματικά στον 

δημόσιο διάλογο και τα οποία έχουν σημαντική θέση στην Έκθεση κυρίως ως απάντηση 

στο βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που είναι ο 

«συγκεντρωτισμός» του.  
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Στη διεθνή βιβλιογραφία η αυτονομία της εκπαιδευτικής μονάδες (school choice, 

voucher schools) έχει ακραιφνούς υποστηρικτές και σφοδρούς πολέμιους. Η ανάπτυξη 

των συγκεκριμένων πολιτικών ξεκίνησε στις ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του ’70, 

εξελίχθηκε στις αρχές του ’80 από την κυβέρνηση Ρέιγκαν και βρήκε πεδίο εφαρμογής  

στο Ηνωμένο Βασίλειο στα μέσα της δεκαετίας του ’80 την περίοδο πρωθυπουργίας 

Θάτσερ. Αυτά και μόνο, μαζί φυσικά με τα πορίσματα των κοινωνιολογικών μελετών 

που σύντομα έδειξαν αύξηση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και του κοινωνικού 

αποκλεισμού από την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, είχε ως αποτέλεσμα 

να αναπτυχθεί ένα κύμα σημαντικής κριτικής και αμφισβήτησης. Την ίδια στιγμή 

όμως όλο και περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ υιοθετούσαν τη συγκεκριμένη πολιτική 

(της «αυτονομίας της σχολικής μονάδας», του «εκπαιδευτικού κουπονιού» και της 

ελεύθερης «επιλογής σχολείου») ακόμα και χώρες με βαθιά παράδοση στο κοινωνικό 

κράτος όπως η Σουηδία. 

Στη χώρα μας, όπως ήδη αναφέρθηκε, το θέμα αυτό επανέρχεται στον δημόσιο 

διάλογο κατά καιρούς αλλά πάντα με τον ίδιο γενικό τρόπο χωρίς να υπάρχουν 

εξειδικεύσεις για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής στην Ελλάδα αλλά 

και για τις προκλήσεις που θα προκύψουν. Με τον ίδιο γενικό τρόπο γίνεται και η 

αναφορά στην Έκθεση αν και είναι ενδιαφέρον ότι αποδέχεται τα πορίσματα των 

κοινωνιολογικών ερευνών που κάνουν λόγω για αύξηση των ανισοτήτων κάνοντας 

μια «αναστοχαστική» πρόταση υπέρβασης των αρνητικών επιπτώσεων: η εφαρμογή 

του μέτρου να λάβει υπόψη του τους κινδύνους η αξιολόγηση των αυτόνομων 

πλέον εκπαιδευτικών μονάδων αντί στην πραγματικότητα να αξιολογεί την 

αποτελεσματικότητα του σχολείου εντέλει να αξιολογεί την επίδοση που θα προκύπτει 

κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηρικά του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου. Για να 

είμαστε δίκαιο πάντως η διαδικασία της «επιλογής σχολείου» είναι υπαρκτή ήδη 

στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες μέσα από τη διάκριση δημόσιο σχολείο ή ιδιωτικό 

σχολείο, δημόσιο σχολείο ή δημόσιο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο, δημόσιο σχολείο 

σε «καλές περιοχές» (beaux quartiers) ή δημόσιο σχολείο σε περιοχές με κοινωνικά 

προβλήματα, γενικό λύκειο ή επαγγελματικό λύκειο κ.ο.κ.

5.   Φορολογία 

Το φορολογικό σύστημα αποτελεί τον πυλώνα της δημοσιονομικής διαχείρισης και της 

οικονομικής πολιτικής. Κατά την διάρκεια της κρίσης είχε αναχθεί στο βασικό πεδίο 

της ασκούμενης περιοριστικής πολιτικής, με σοβαρές συνέπειες για τη σύνθεση των 

δημοσίων εσόδων, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, το σχεδιασμό των επενδύσεων 
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και την ιδιωτική κατανάλωση.  Η εμμονή στην εισπρακτική λειτουργία του φορολογικού 

συστήματος, αδιαφορώντας για τις αναδιανεμητικές και τις αναπτυξιακές πτυχές 

του, επέφερε σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία των πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων.

Αυτό προκύπτει και από τις έρευνες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Ιούλιος 2018) για το 

οικονομικό κλίμα στις ΜμΕ, όπου ένα από τα σημαντικά ευρήματα συνίσταται στο ότι η 

συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηματιών θεωρούν ότι το βασικότερο εμπόδιο για 

την επιχειρηματική τους δραστηριότητα είναι η υπέρμετρη φορολόγηση. 

Παράλληλα η ΓΣΕΒΕΕ έχει επισημάνει ότι το πρόβλημα ως προς τα φορολογικά 

έσοδα εκτός από το ύψος των ονομαστικών συντελεστών, είναι η αδυναμία διεύρυνσης 

της φορολογικής βάσης, η αδυναμία αύξησης της εισπραξιμότητας και επίτευξης ενός 

αποτελεσματικού συντελεστή στο μέσο όρο της ΕΕ (effective tax rate). Επιπλέον, το 

μίγμα φορολόγησης δεν έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, δηλαδή δε γίνεται με σκοπό 

τη μεταβίβαση πόρων προς περισσότερο παραγωγικούς σκοπούς και δραστηριότητες 

με υψηλό πολλαπλασιαστή. Δεν παράγει, με άλλα λόγια κίνητρα, προς τις επιχειρήσεις 

ώστε να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Αντίθετα δημιουργεί κίνητρα μη συμμόρφωσης 

και αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά που  τροφοδοτούν τον φαύλο κύκλο της 

υπερχρέωσης και της εκτίναξης του ιδιωτικού χρέους.

Με βάση αυτά, θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να ανοίξει πλέον η ατζέντα και ο 

διάλογος για έναν ριζικό ανασχεδιασμό της φορολογικής πολιτικής. Ένας τέτοιος 

ανασχεδιασμός θα πρέπει να μεριμνά για: α) την υιοθέτηση και την θεσμοθέτηση 

κινήτρων για αποκάλυψη εισοδημάτων εκ μέρους των φορολογουμένων και β) εκτός 

από την στενή ταμειακή λειτουργία -απαραίτητη για την επίτευξη πρωτογενών 

πλεονασμάτων- να ενισχυθούν με τρόπο ορθολογικό τόσο η αναδιανεμητική όσο και η 

αναπτυξιακή λειτουργία της φορολογικής πολιτικής. 

Στο σχέδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν προτάσεις 

που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους παραπάνω στόχους, ωστόσο υπάρχουν και 

προτάσεις που προβληματίζουν. Είναι δύσκολο για παράδειγμα να κατανοήσουμε πως 

θα αυξηθούν οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς 

όταν σχεδόν 9 στα 10 νοικοκυριά αδυνατούν να αποταμιεύσουν, ενώ για σχεδόν 1  στα 

2 νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για όλο το μήνα (έρευνες εισοδήματος 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). 

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρουμε ενδεικτικά τις παρακάτω προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ :
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 ▪ Εξορθολογισμός των έμμεσων φόρων που όχι μόνο είναι εξ ορισμού κοινωνικά 

άδικοι αλλά επιπλέον αυξάνουν υπέρμετρα και το λειτουργικό κόστος των 

επιχειρήσεων.

 ▪ Σταδιακή μείωση και τελικά κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

 ▪ Καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού ανά επιχείρηση, ο οποίος θα σχετίζεται 

αποκλειστικά με τη χρήση  τερματικού μηχανήματος POS και ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. 

 ▪ Κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ των επιχειρήσεων και 

αυτοαπασχολουμένων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα επαγγελματικά ακίνητα.

 ▪ Αύξηση του μέγιστου ύψους κύκλου εργασιών για τους μη υπόχρεους υποβολής 

ΦΠΑ. Εναλλακτικά, για κύκλους εργασιών έως 30.000€, ο επιτηδευματίας να 

τυγχάνει όμοιας μεταχείρισης όπως το φυσικό πρόσωπο- φορολογούμενος.

 ▪ Επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς της προκαταβολής φόρου εισοδήματος 

επόμενου έτους, ο συντελεστής του οποίου ανέρχεται σήμερα στο 100% 

επηρεάζοντας αρνητικά την ρευστότητα των επιχειρήσεων.

 ▪ Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις (όπου μέρος των 

κερδών π.χ. 30% δεν φορολογείται υπό την προϋπόθεση ότι επενδύεται στην 

επιχείρηση) που προσφέρει μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης για επενδύσεις 

(ίδια κεφάλαια αντί για δάνειο), η οποία θεωρείται καλύτερη για τις ΜμΕ σε 

περιόδους κρίσης και ειδικά υπό την παρούσα έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης.

 ▪ Μείωση και τελικά κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς 

εισοδηματικά κριτήρια. 

 ▪ Υιοθέτηση της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη φορολογική 

νομοθεσία. Πριν την ψήφιση ενός νόμου ή την εφαρμογή μιας κανονιστικής πράξης 

θα πρέπει να αναλύονται οι επιπτώσεις των διατάξεων στη λειτουργία των μικρών 

επιχειρήσεων, κάτι που σήμερα δεν συμβαίνει (SME test). Αποτελεί υποχρέωσή μας 

έναντι της ΕΕ.

 ▪ Δημιουργία Συμβουλευτικής Υπηρεσίας που θα ασκεί προληπτικό έλεγχο 

παρέχοντας συμβουλές, όχι ποινές, και ενημέρωση στις επιχειρήσεις για την 

εξασφάλιση της συμμόρφωσης (παράλληλη υπηρεσία με τις ελεγκτικές αρχές).  

 ▪ Κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας.
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6.    Ασφαλιστικό σύστημα 

Όπως αναφέρεται στο κείμενο για το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία 

οι παρεμβάσεις των τελευταίων χρόνων στο ασφαλιστικό σύστημα βελτίωσαν την 

βιωσιμότητα του συστήματος. Ωστόσο το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί έναν 

αρνητικό παράγοντα για την μακροπρόθεσμη διατήρηση της βιωσιμότητας του 

συστήματος και περαιτέρω παρεμβάσεις πιθανότατα απαιτούνται. Από την άλλη μεριά 

το υψηλό μη μισθολογικό κόστος αποτελεί έναν σημαντικό ανασχετικό παράγοντα για 

την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό η οποιαδήποτε ενέργεια περαιτέρω ανάπτυξης του λεγόμενου 

2ου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος που λειτουργεί πλήρως κεφαλαιοποιητικά, 

χωρίς να προηγηθεί εξαντλητικός κοινωνικός διάλογος, πιθανότατα θα οδηγήσει σε 

νέες στρεβλώσεις. 

Τα πλήρως κεφαλαιοποιητικά συστήματα βασίζονται στην αποταμίευση. Η 

προϋπόθεση αυτή στις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να ικανοποιηθεί όταν 

γνωρίζουμε ότι σχεδόν 9 στα 10 νοικοκυριά αδυνατούν να αποταμιεύσουν. Κατά 

συνέπεια και μέχρι να δημιουργηθούν οι οικονομικές συνθήκες για να μπορέσει να 

ικανοποιηθεί αυτή η βασική προϋπόθεση ο διάλογος θα πρέπει να επικεντρωθεί 

αφενός στις δυνατότητες που υπάρχουν για την διατήρηση ενός βιώσιμου πρώτου 

πυλώνα παροχής ικανοποιητικών κύριων συντάξεων που να διατηρεί έναν ισχυρό 

δεσμό μεταξύ των γενεών, αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της 

υγειονομικής κρίσης, στην διερεύνηση των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν 

την χρηματοδότηση του 2ου πυλώνα από τους ασφαλισμένους και το μεταβατικό 

στάδιο που θα απαιτηθεί για να φτάσουμε εκεί. 

Οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο της ΕΓΣΣΕ έχουν συστήσει ομάδα εργασίας που 

διερευνά τις δυνατότητες ανάπτυξης εθνικού επαγγελματικού ταμείου. Θεωρούμε ότι 

τα πορίσματα της ομάδας εργασίας θα συνεισφέρουν στον διάλογο που πρέπει να 

ξεκινήσει μεταξύ της κυβέρνησης και των παραγωγικών φορέων για το ασφαλιστικό. 

7.    Υγεία 

Η έκθεση του Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, γνωστή και ως Έκθεση 

Πισσαρίδη πραγματεύεται με έναν μάλλον γενικό τρόπο την θεματική της υγείας και τη 

δυνατότητά της εκτός από κοινωνική πολιτική να είναι και μία αναπτυξιακή πολιτική.

Στις γενικές παραδοχές του Σχεδίου αξίζουν προσοχής α)  οι αρνητικές συνέπειες 

της δεκαετούς μνημονιακής περιόδου στις δημόσιες δαπάνες υγείας στη χώρα, με τη 
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συνολική χρηματοδότηση υγείας να έχει υποχωρήσει στο 7,7% του ΑΕΠ (2018) έναντι 

9,9% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, ενώ η δημόσια χρηματοδότηση έχει υποχωρήσει στο 

4,5% έναντι 7,9% στην Ευρώπη σε σύγκριση με το 2009., β) κάποιες δομικές προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει όχι μόνο το δικό μας, αλλά συνολικά τα συστήματα υγείας, όπως: η  

γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση προσδόκιμου επιβίωσης και η αύξηση του αριθμού 

ασθενών με σοβαρές και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον 

με αυξημένες πιέσεις στα συστήματα υγείας παγκοσμίως και ανάγκη επανασχεδιασμού 

της φαρμακευτικής πολιτικής και γ) οι ανάγκες και οι προκλήσεις που ανέδειξε 

η τρέχουσα υγειονομική κρίση, όπως η ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας 

και διασφάλισης επάρκειας φαρμάκων, υλικών και υποδομών αλλά και η ταχύτατη 

προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων εμβολίων, διαγνωστικών εξετάσεων και 

θεραπειών.

Το Σχέδιο καταλήγει με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας, 

καταλήγοντας σε ορισμένες προτεραιότητες, όπως είναι:

 ▪ Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης, ώστε να μειωθεί η 

συσσώρευση στα νοσοκομεία.

 ▪ Η πλήρης και κατά προτεραιότητα ανάπτυξη του συστήματος ψηφιακού φακέλου 

ασθενούς. Αυτή είναι ουσιώδης προϋπόθεση για την αύξηση της διαφάνειας και 

αποτελεσματικότητας του συστήματος.

 ▪ Η αύξηση αυτονομίας και αξιολόγησης νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας.

 ▪ Ο εξορθολογισμός της δημόσιας δαπάνης προμηθειών φαρμάκων και υλικών.

 ▪ Η αύξηση του όγκου γενόσημων φαρμάκων.

 ▪ Η διασύνδεση των επιστροφών και εκπτώσεων που επιβάλλονται με χαρακτηριστικά 

καινοτομίας, έρευνας, επενδύσεων των επιχειρήσεων και κλινικές μελέτες.

 ▪ Οι φορολογικές ελαφρύνσεις προς τις επιχειρήσεις για επενδύσεις στην έρευνα και 

ανάπτυξη.

 ▪ Το σταθερό νομοθετικό πλαίσιο με ενσωμάτωση της φαρμακευτικής καινοτομίας.

 ▪ Η ενίσχυση της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες.

 ▪ Η ψηφιοποίηση του τομέα υγείας.
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Πρόκειται για διαπιστώσεις και προτεραιότητες που αποτελούν μία ευρεία βάση 

συζήτησης, χωρίς όμως να εισάγουν κάποια καινοτόμα στοιχεία στην πολιτική υγείας. 

Η απόπειρα του Σχεδίου να προσεγγίσει τον τομέα της υγείας έχει σημαντικά κενά, τα 

οποία αποπειράται να καλύψει με νοητικά άλματα και αόριστες διακηρύξεις.

Όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια το πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης και της 

φαρμακευτικής καινοτομίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αστοχίας ανάλυσης, αν 

όχι ιδεολογικής εμμονής της έκθεσης. Πρόκειται για ένα μοντέλο του οποίου τα όρια 

και οι στρεβλώσεις έγιναν ιδιαιτέρως ευδιάκριτα κατά την εξέλιξη της πανδημίας. Ο 

χώρος της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων φαρμάκων είναι ο ίσως μόνος χώρος 

στον τομέα της υγείας που είναι ιδιωτικοποιημένος σχεδόν στο 100%. Οι μεγάλες 

φαρμακευτικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν το αποκλειστικό προνόμιο της 

έρευνας και παραγωγής νέων δραστικών ουσιών, διασφαλίζοντας προστασία (πατέντα) 

για μία δεκαετία, υψηλή τιμή και εγγυημένα υψηλή κερδοφορία από την κυκλοφορία 

ενός αποτελεσματικού φαρμάκου. 

Τα δύο βασικά προβλήματα αυτού του μοντέλου έγκεινται α) σε μη βιώσιμες 

τιμές για τα συστήματα υγείας και προβλήματα πρόσβασης των ασθενών στις 

νέες θεραπείες, και β) στην ύπαρξη νέων φαρμάκων χωρίς πάντα προστιθέμενη 

θεραπευτική αξία. Είναι αλήθεια ότι η συνολική φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται 

την τελευταία δεκαετία με ραγδαίους ρυθμούς, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ως 

ποσοστό του ΑΕΠ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιμά ότι λόγω της 

καινοτομίας αυξάνονται  κάθε χρόνο οι δαπάνες για φάρμακο  κατά 7,5-10% .   Αυτό 

έχει δημιουργήσει μεγάλες πιέσεις στα συστήματα υγείας των ευρωπαϊκών χωρών, 

πολλά από τα οποία αδυνατούν να δώσουν πρόσβαση στους ασθενείς τους στις 

νέες καινοτόμες θεραπείες λόγω των υψηλών τιμών ή λόγω των αποφάσεων των 

εταιρειών να μην κυκλοφορήσουν κάποιο απαραίτητο φάρμακο σε μια χώρα για 

καθαρά εμπορικούς λόγους (πχ ορφανά φάρμακα σε μικρές χώρες με περιορισμένο 

αριθμό περιστατικών). Επιπλέον το υφιστάμενο μοντέλο ευνοεί την παραγωγή νέων 

φαρμάκων με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και της 

νοσηρότητας  που επιπολάζει   στις ανεπτυγμένες και όχι  στις αναπτυσσόμενες. Γι’ 

αυτό έχει προκύψει η ανάγκη μηχανισμών αξιολόγησης του κλινικού οφέλους των νέων 

φαρμάκων  (ΗΤΑ) και γι’ αυτό παρατηρείται η απροθυμία επένδυσης σε τροπικά ή άλλα 

νοσήματα που αφορούν πληθυσμούς του Τρίτου Κόσμου.

Οι αποτυχίες της αγοράς φαρμάκου είναι περισσότερο εμφανείς σήμερα με την 

πανδημία του Covid 19. Για δύο βασικούς λόγους:

Ο πρώτος είναι το ενδεχόμενο να υπάρξουν πατέντες στα νέα προϊόντα, ειδικά 
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φάρμακα,  εμβόλια, διαγνωστικά τεστ , για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2.  Αν 

θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία καθολικά , με ισότιμο και εν τέλει 

δημοκρατικό τρόπο πρέπει να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο: όλα τα προϊόντα 

για την  covid-19 πρέπει να διατεθούν σε όλους όσους τα χρειάζονται δωρεάν (ή 

σε προσιτές τιμές). Για να γίνει αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχουν 

πατέντες και δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης. Οι νέες ανακαλύψεις και τα δεδομένα 

τους πρέπει να είναι ανοιχτά και διαθέσιμα σε όλους τους επιστήμονες, όλα τα κράτη 

και όλους τους πολίτες αυτού του κόσμου, ώστε να παραχθούν με μικρό κόστος όλα 

τα κατάλληλα προϊόντα. Στην περίπτωση της λοίμωξης  Covid-19 παρατηρούμε μια 

πρωτοφανή τάση διαμοιρασμού δεδομένων και δωρεάν πρόσβασης σε άρθρα και 

μελέτες που σχετίζονται με την πανδημία. Αυτή η τάση πρέπει  να ενισχυθεί και να 

«θωρακιστεί» θεσμικά. Επίσης , είναι γνωστό ότι νομικά  υπάρχει η δυνατότητα σε 

συνθήκες υγειονομικής κρίσης  να αγνοηθούν  οι πατέντες και να υποχρεωθούν οι 

εταιρείες να δώσουν τα δεδομένα τους για την παραγωγή φθηνών αντιγράφων.   Αυτό 

προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας των περισσότερων 

κρατών, προβλέπεται και σε διεθνείς συνθήκες για το παγκόσμιο εμπόριο. Ίσως 

αυτό δεν είναι απαραίτητο σήμερα. Πρέπει όμως από τώρα όλες οι κυβερνήσεις, 

οι εταιρείες και οι επιστημονικοί οργανισμοί  να δεσμευτούν δημόσια και εμφατικά 

ότι δεν θα επικαλεστούν πατέντες και νομικά δικαιώματα και ότι θα παραχωρήσουν 

δωρεάν όλα τα ερευνητικά  και κλινικά δεδομένα. Όπως επίσης,  ότι οι ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις θα αγοράσουν τις πατέντες των τεστ ταχείας διάγνωσης από τις 

εταιρείες, έτσι ώστε η διαγνωστικός έλεγχος της πανδημίας να γίνει δημόσιο αγαθό 

όπως πρότεινε ο καθηγητής στο LSE κ. Ηλίας Μόσιαλος.  

Ο δεύτερος λόγος αφορά την έκταση της πανδημίας, που οφείλεται εν μέρει στην 

αδυναμία της φαρμακοβιομηχανίας να αναγνωρίσει και να ασχοληθεί με τέτοιου 

είδους απρόβλεπτες και συστημικές απειλές. Είναι γνωστό ότι τα εμβόλια δεν είναι 

πεδίο ιδιαίτερης κερδοφορίας για τις εταιρείες, για αυτό και φαρμακευτικοί κολοσσοί 

(π.χ. Novartis) έκλεισαν το σχετικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης νέων εμβολίων 

πριν από λίγα χρόνια. Στην  πρώτη σοβαρή επιδημική κρίση με ιό corona, τον SARS-

1, δημιουργήθηκε ένα project για την παραγωγή εμβολίου, στη συνέχεια όμως 

εγκαταλείφθηκε, καθώς ο SARS-1 απομακρυνόταν ως επιδημικός κίνδυνος και η όποια 

οικονομική απόδοση του project αναμενόταν μικρή ή αρνητική. Ο καθένας μπορεί να 

καταλάβει ποιες θα ήταν οι σημερινές δυνατότητες αντιμετώπισης του covid-19 αν 

είχαμε έτοιμο εμβόλιο για συγγενικό ιό.

Κλείνοντας την παρένθεση για την αγορά φαρμάκου πρέπει ωστόσο να σημειωθεί 
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ότι το μείζον πρόβλημα της συγκεκριμένης προσέγγισης που διαπνέει το Σχέδιο είναι 

ότι δεν υιοθετεί τον διακηρυγμένο στρατηγικό στόχο του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας για καθολική κάλυψη του πληθυσμού και εξάλειψη των ανισοτήτων στην 

Υγεία, μέσα από την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος Υγείας και τη μείωση 

των οικονομικών επιβαρύνσεων των πολιτών. Στόχος που ειδικά κατά την περίοδο 

εξέλιξης της πανδημίας (οφείλει να) αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα. Άλλωστε η 

απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο «δημόσιο σύστημα Υγείας» και η επιμονή σε 

«σύστημα Υγείας» γενικώς ή «εγχώριος κλάδος Υγείας», υποδηλώνει μία δυσκολία, έως 

απροθυμία αντίληψης και αναγνώρισης του μοναδικού και καθοριστικού ρόλου του 

δημόσιου συστήματος Υγείας στην αποτελεσματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης 

και στην καλή πορεία της χώρας κατά την πρώτη φάση της πανδημίας

Παράλληλα, οι γενικολογίες για την «ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και 

πρόληψης», για «ανάπτυξη ψηφιακού φακέλου ασθενούς», για «αύξηση της αυτονομίας 

και αξιολόγησης νοσοκομείων», για «εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης» κ.λπ. 

δείχνουν άγνοια της πραγματικότητας αλλά και απαξίωση πολύ σημαντικών θεσμικών 

αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί και δρομολογηθεί ήδη στην 

πολιτική υγείας της χώρας (ΠΦΥ - ΤΟΜΥ, αξιολόγηση - διαπραγμάτευση για την 

πρόσβαση στα καινοτόμα και ακριβά φάρμακα, κεντρικοποίηση προμηθειών, Ατομικός 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, θεραπευτικά πρωτόκολλα στο σύστημα ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης, Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας, Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών κ.λπ.).

Επιπλέον πουθενά στην ανάλυση δεν προκύπτει η ανάγκη αξιοποίησης και 

περαιτέρω ενίσχυσης του ΕΣΥ, όχι μόνο στην λογική της καθολικής κάλυψης και 

της ισότητας στην φροντίδα υγείας, αλλά και ως πυλώνα ανάπτυξης.  Η σημαντική 

ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας - η επέκταση των δραστηριοτήτων του 

και η αυξημένη προσβασιμότητα σε λήψη υπηρεσιών, εκτός από την αύξηση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ευνοεί και την ιδιωτική επιχειρηματική 

δραστηριότητα στους τομείς της τροφοδοσίας του συστήματος  (αύξηση κύκλου 

εργασιών, περισσότερες θέσεις εργασίας κλπ).  Βάσει λοιπόν αυτής της οπτικής δεν 

είναι καθόλου ασύμβατη και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 

της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς είναι κλάδος που δραστηριοποιείται στον τομέα της 

«τροφοδοσίας»  του συστήματος

Αυτό που πραγματικά χρειάζεται το ΕΣΥ και το ανθρώπινο δυναμικό του είναι μια 

μακροπρόθεσμη επένδυση σε ένα καθολικό, ισότιμο και ποιοτικό δημόσιο σύστημα 

Υγείας, με αναβαθμισμένες και ενισχυμένες δομές, που θα παρέχουν εγγυημένη 

κάλυψη των σύγχρονων αναγκών στους τομείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της κατ’ 
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οίκον φροντίδας, της νοσοκομειακής περίθαλψης, της αποθεραπείας-αποκατάστασης, 

της ψυχικής υγείας, της στοματικής υγείας, της εργαστηριακής διάγνωσης, της ειδικής 

αγωγής, της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Βεβαίως, η κρίσιμη προϋπόθεση, προκειμένου να υπάρξει αυτή η μόνιμου και 

σταθερού χαρακτήρα ενίσχυση του ΕΣΥ, είναι η σταδιακή σύγκλιση με τον μέσο όρο 

της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες (7% του ΑΕΠ), στόχος που μετά τη 

λήξη των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, την αναστολή του στόχου για 

πρωτογενή πλεονάσματα, τη χαλάρωση του δημοσιονομικού συμφώνου της Ε.Ε. και 

τη διαθεσιμότητα επιπλέον πόρων από το ταμείο ανάκαμψης, μοιάζει πιο εφικτός από 

ποτέ την τελευταία δεκαετία.

8.    Καινοτομία 

Σχόλια για το πεδίο Καινοτομία

 ▪ Το Σχέδιο ορθώς αναδεικνύει διαχρονικές ελλείψεις και ασυμμετρίες του «εθνικού 

συστήματος καινοτομίας» που επηρεάζουν τις επιδόσεις τις Ελλάδας στους δείκτες 

καινοτομίας. 

 ▪ Οι διαπιστώσεις για την ανάγκη ενίσχυσης της βασικής έρευνας ως βάσης ενός 

ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας είναι ορθή. Αναφορικά με τη δημιουργία ενός 

Εθνικού Οργανισμού Επιστημών, προτείνεται η αξιοποίηση της εμπειρογνωσίας 

του ΕΛΙΔΕΚ και η μετεξέλιξη του σε έναν φορέα με διευρυμένες αρμοδιότητες και 

δραστηριότητες.   

 ▪ Είναι κοινώς αναγνωρισμένο χαρακτηριστικό του εθνικού συστήματος καινοτομίας 

της χώρας, η αδυναμία διασύνδεσης των εγχώριων επιχειρήσεων με την έρευνα 

και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και καινοτομίας από την 

οικονομία. Ιδιαίτερα σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη συνεργασιών 

μεταξύ ερευνητικών και επιχειρηματικών μονάδων φαίνεται να είναι ακόμη πιο 

περιορισμένη για μια σειρά από δομικούς, παραγωγικούς, συστημικούς και τεχνο-

οικονομικούς παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει η ανάγκη προσεκτικού και 

μελετημένου ανασχεδιασμού ως προς το είδος των μέτρων που θα σχεδιαστούν 

προς την κατεύθυνση επιτάχυνσης των διαδικασιών μεταφοράς τεχνολογίας 

και γνώσης προς τις επιχειρήσεις. Προς αυτόν τον στόχο, απαιτείται η άμεση 

επιδιόρθωση σοβαρότατων κενών του συστήματος καινοτομίας που θα ενισχύσουν 

τις αλληλεπιδράσεις των μερών του (π.χ. θεσμοθετημένα γραφεία μεταφοράς 
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τεχνολογίας, δίκτυα καθοδήγησης ΜμΕ) καθώς και η υιοθέτηση σύγχρονων 

πρακτικών διάχυσης γνώσης, επώασης  καινοτομικών δυναμικών και διαμόρφωσης 

συνεργατικών πρωτοβουλιών (π.χ. κόμβοι καινοτομίας). 

 ▪ Οι κόμβοι καινοτομίας αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο προώθησης των 

«οικονομιών συγκέντρωσης» και επιτάχυνσης των καινοτομικών δυναμικών. Στο 

πλαίσιο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη για τη διαμόρφωση ψηφιακών 

κόμβων (digital hubs for non-tech SMEs) και υποδομών εκπαίδευσης/κατάρτισης, 

επίδειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα παρέχουν 

πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για πολύ μικρές μη-τεχνολογικές 

(χαμηλής/μέσης έντασης τεχνολογίας/γνώσης) επιχειρήσεις. Επίσης προτείνονται 

μέτρα διαμόρφωσης κατάλληλων πολυχώρων καινοτομίας και σύγχρονης 

βιοτεχνικής πιλοτικής χρήσης/παραγωγής/συμπαραγωγής (innovation spaces) με 

διεθνείς προδιαγραφές και διευκόλυνση εγκατάστασης μικρών επιχειρήσεων σε 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γεωγραφικής εγγύτητας με άλλους φορείς/

οργανισμούς (π.χ. εργαστήρια, οργανισμούς, δομές υποστήριξης, χρηματοδότησης, 

πανεπιστήμια), με στόχο την εκτέλεση συγκεκριμένων παραγωγικών εργασιών σε 

μεγαλύτερη κλίμακα και την αξιοποίηση «οικονομιών συγκέντρωσης».

 ▪ Είναι γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας 

συνιστά σημαντική πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα στο 

πλαίσιο της νέας «ψηφιακής επανάστασης». Επίσης, είναι γεγονός  ότι η τρέχουσα 

τεχνολογική επανάσταση δημιουργεί νέες μορφές «ψηφιακού χάσματος» και 

ανισοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει άμεση ανάγκη εκπόνησης ισόρροπων και 

εκτεταμένων πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης για την υποστήριξη της «ψηφιακής 

μετάβασης» των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε μια σειρά από κλάδους 

χαμηλής και μέσης έντασης γνώσης που θα αντιμετωπίσουν ακόμη πιο άμεσα 

την «ψηφιακή πρόκληση». Προτείνεται η συγκρότηση ενός Ταμείου Ψηφιακής 

Οικονομίας για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που θα υποστηρίξει, 

μέσω στοχευμένων πολυ-επίπεδων δράσεων ψηφιακής ανάπτυξης (π.χ. κοινές 

ψηφιακές υποδομές, διευκόλυνση υιοθέτησης εφαρμογών και σύγχρονου 

εξοπλισμού, χρηματοδότηση συνεργατικών έργων προσαρμοσμένων σε μικρή 

κλίμακα, διαμόρφωση συνεργατικών χώρων χρήσης ψηφιακού εξοπλισμού), την 

τάχιστη προσαρμογή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων της ελληνικής 

οικονομίας.

 ▪ Η υποστήριξη των συνεργατικών σχημάτων αποτελεί διαχρονική στρατηγική της 
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ΓΣΕΒΕΕ για την ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας 

και της θέσης των μικρών επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία. Επιδίωξη αποτελεί 

η συγκρότηση ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος υποστήριξης των συνεργατικών 

σχημάτων σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση 

στοχευμένων (θεματικά, κλαδικά και γεωγραφικά) αναπτυξιακών πολιτικών 

ενίσχυσης της συνεργατικότητας, των συνεργατικών σχηματισμών και των 

αλυσίδων αξίας. Προτείνεται η προώθηση μέτρων διαμόρφωσης και ενίσχυσης 

σχημάτων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων (π.χ. συμπράξεις, κοινοπραξίες, 

δίκτυα) και δημιουργία ενός «δικτύου κέντρων συνεργασίας» -σε συνάρτηση με 

την εθνική στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης- που θα συμβάλλουν στην ωρίμανση  

πρωτοβουλιών κάθετου και οριζόντιου συντονισμού, στη διαμόρφωση «μικρο-

αλυσίδων αξίας», στον επιμερισμό στοιχείων κόστους (π.χ. από κοινού παραγγελίες 

πρώτων υλών) και στην ανάπτυξη συνεργατικών έργων επιχειρηματικής ανάπτυξης 

(π.χ. νέα προϊόντα και υπηρεσίες). To «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική 

Οικονομία» τονίζει ιδιαίτερα το θέμα της ύπαρξης πολλών μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων και μεγάλου αριθμού αυτοαπασχολούμενων ως ζήτημα που συνδέεται 

με χαμηλή παραγωγικότητα κ.α. Σε συνάρτηση με τις προτάσεις του Σχεδίου 

περί «συνεργασιών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με μεγάλες επιχειρήσεις», 

απαιτείται να εξεταστούν στοχευμένες πολιτικές βελτίωσης των δεικτών 

παραγωγικότητας, του επιπέδου παραγωγικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης και 

των προϋποθέσεων αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας/φάσματος/συγκέντρωσης 

μέσω της διάχυσης γνώσης, της ανάπτυξης κοινών παραγωγικών δραστηριοτήτων 

καθώς και της υιοθέτησης συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων και 

στρατηγικών «ανοικτής καινοτομίας».

 ▪ Υπογραμμίζεται ότι η μονοδιάστατη αναφορά σε «επιχειρήσεις καινοτομίας» 

(νεοφυείς, εγχώριες μεσαίες και πολυεθνικές) κρίνεται περιοριστική καθώς 

απουσιάζει αναφορά σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(π.χ. 1-500 εργαζόμενοι) με καταγεγραμμένη δραστηριότητα σε επίπεδο 

ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων (π.χ. καινοτομία προϊόντος, καινοτομία 

επιχειρησιακών διαδικασιών) και ενσωμάτωσης καινοτόμων μεθόδων. Ο 

σχεδιασμός σύγχρονων πολιτικών καινοτομίας και η ανάπτυξη ενός «ολιστικού 

συστήματος καινοτομίας» δεν μπορεί να εξαιρεί και να αγνοεί το μεγαλύτερο 

τμήμα της ελληνικής οικονομίας και τις ανάγκες παραγωγικού και τεχνολογικού 

μετασχηματισμού του.   Συγκεκριμένα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι πολιτικές 

υποστήριξης των επιχειρήσεων ως προς τον παραγωγικό τους μετασχηματισμό 
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οφείλουν να διακρίνονται από ολιστικό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα ως προς 

το εύρος των αποδεκτών, των δυνητικών ωφελουμένων και των ιδιαίτερων 

διαρθρωτικών χαρακτηριστικών τους. Παρότι η ανάπτυξη πολιτικών υποστήριξης 

των δυναμικών και καινοτόμων επιχειρήσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική λόγω 

της προστιθέμενης αξίας τους στην τεχνολογική και παραγωγική εξειδίκευση της 

χώρας, πρέπει να σημειωθεί ότι η ενίσχυση και αναβάθμιση της σύνθεσης του 

παραγόμενου ή του εξαγωγικού προϊόντος δεν εκπληρώνεται μόνο μέσα από 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αλλά και από την ενίσχυση της προστιθέμενης 

αξίας προϊόντων σε παραδοσιακούς κλάδους. Επί αυτού, πρέπει να σημειωθεί ότι, 

όπως αναγνωρίζεται και από την Ετήσια Έκθεση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

2018/2019 (Annual Report on European SMEs) που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της προστιθέμενης αξίας και 

απασχόλησης στο σύνολο των κρατών μελών (ΕΕ-28), προέρχεται από επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλότερης έντασης γνώσης (“less knowledge-

intensive industries”) (European Commission, 2019). Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 

σαφές ότι σημαντική διάσταση της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας πρέπει να 

συνιστά η αναβάθμιση των παραγωγικών κλάδων σε όλα τα επιμέρους τμήματα 

και ιδιαίτερα σε επίπεδο παραδοσιακών παραγωγικών τομέων που αντιμετωπίζουν 

προκλήσεις ως προς την προσαρμογή τους στη νέα οικονομική πραγματικότητα. 

Παράλληλα, όπως αναγνωρίζεται στην ίδια Έκθεση, δεδομένης της σημασίας 

των μικρών επιχειρήσεων στους παραδοσιακούς (μη-τεχνολογικούς) τομείς της 

οικονομίας, κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική η ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών 

παραγωγικής αναβάθμισης τόσο για τις καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις όσο και 

για τις επιχειρήσεις που δεν προγραμματίζουν άμεσα ανάληψη καινοτομικών 

δραστηριοτήτων, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση παραγωγικών τομέων, 

δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, κρίνεται επίσης σημαντική η εκτεταμένη υποστήριξη δράσεων 

προσαυξητικής καινοτομίας (incremental innovation), στον ίδιο βαθμό που 

υποστηρίζονται δραστηριότητες δυναμικών επιχειρήσεων και πρωτοποριακών 

μορφών καινοτομίας (break-through or disruptive innovation).
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9.    Ενέργεια 

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2050, όπως 

τέθηκαν με την Πράσινη Συμφωνία, βρίσκει την Ελλάδα στην προνομιακή θέση να 

εκπέμπει σημαντικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα κατά κεφαλήν, σε σχέση με 

τον μέσο όρο της ΕΕ. Για το 2016, τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία, οι κατά κεφαλήν εκπομπές στην Ελλάδα ήταν 5,79 τόνοι ενώ στην ΕΕ 6,47 

τόνοι.

Ενέργεια, κλιματική αλλαγή

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα 

Κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (σε τόνους)

Παρότι η σχετικά καλή θέση της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης της 

οικονομικής δραστηριότητας και των εισοδημάτων εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης 

την περίοδο 2008-2016 κι ελάχιστα οφείλεται στην βελτίωση του μίγματος καυσίμων 

ή την αύξηση της αποδοτικότητας, αυτή η θέση της παρέχει τη δυνατότητα να 

αποφασίσει η ίδια η Ελλάδα τους ρυθμούς απολιγνιτοποίησης, λαβαίνοντας υπ’ όψη 

της επιπλέον κριτήρια, χωρίς φυσικά να παραβιάζει τις δεσμευτικές προθεσμίες, που 

φιλοδοξούν να καταστήσουν την Ευρώπη πρωτοπόρα ήπειρο στον πεδίο των μέτρων 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
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Στην κατεύθυνση της απολιγνιτοποίησης η κυβέρνηση οφείλει επίσης να σταθμίσει:

Ενεργειακή φτώχεια. Στην Ελλάδα το 22,7% δήλωνε το 2018 ότι αδυνατούσε να 

διατηρήσει το σπίτι ζεστό, όταν ο αντίστοιχος μέσος στην ΕΕ των 28 ήταν μόνο 7,3% 

και στην Ευρωζώνη των 19 ήταν 7,6%. Επιπλέον, το ίδιο έτος στην Ελλάδα το 35,6% 

είχε απλήρωτους λογαριασμούς ενέργειας όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν 6,6% και στην Ευρωζώνη 6%. Η έκταση της ενεργειακής φτώχειας είναι 

εξ ίσου σημαντική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το 15% των ερωτηθέντων να 

απαντά ότι έχει καθυστερημένες οφειλές σε λογαριασμούς ενέργειας. Ξεχωριστή δε 

σημασία έχει το γεγονός ότι περισσότερο ευάλωτες στην ενεργειακή φτώχεια είναι οι 

πολύ μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με τις μεγαλύτερες.

Κοινωνικό κόστος. Η απολιγνιτοποίηση όπως έχει προγραμματιστεί για το 2028 

και επί της ουσίας για το 2023 όταν προβλέπεται να τερματίσει τη λειτουργία του 

το 80% των λιγνιτικών μονάδων, μιας και την επόμενη πενταετία θα λειτουργεί 

μόνο η μονάδα Πτολεμαΐδα V, θα συνοδευτεί από πολύ μεγάλο κοινωνικό κόστος 

κυρίως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κι επίσης στην Μεγαλόπολη, απ’ όπου 

εξορύσσεται όλος σχεδόν ο λιγνίτης που τροφοδοτεί τα θερμοδυναμικά εργοστάσια 

της ΔΕΗ. Εκτιμάται ότι άμεσα μόνο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα θιγούν 

περισσότεροι από 14.000 εργαζόμενοι και έμμεσα 8.500 επιπλέον. Επίσης θα 

επηρεαστούν αρνητικά περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις που στη συντριπτική 

τους πλειοψηφία είναι μικρές, πολύ μικρές και ατομικές.  

Τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας όπως 

έχει προωθηθεί τα τελευταία χρόνια με μια σειρά μέτρων (δημοπρασίες ΝΟΜΕ επί 

της λιγνιτικής παραγωγής ως το Νοέμβριο του 2019, είσοδος ιδιωτών στις ΑΠΕ και 

το φυσικό αέριο, κ.α.) δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στο κόστος του ηλεκτρικού 

ρεύματος. Η τιμή της κιλοβατώρας σε ευρώ τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις 

βιομηχανίες αυξήθηκε ταχύτερα σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ και 

παραμένει σημαντικά ακριβότερη. Η μείωση της συμμετοχής του φθηνού λιγνίτη (παρά 

τις επιβαρύνσεις λόγω της ανόδου των τιμών δικαιωμάτων ρύπων) στο ενεργειακό 

μίγμα θα οδηγήσει σε περαιτέρω και απότομη άνοδο της τελικής τιμής του ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

Ενεργειακή κυριαρχία. Πολύ εύστοχα στην έκθεση του Σχεδίου Ανάπτυξης για την 

Ελληνική οικονομία τονίζεται ότι «Οι ελλείψεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα 

συνοδεύονται από σχετικά υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια. Στην Ελλάδα 

το 70,7% των ενεργειακών πόρων προέρχονται από το εξωτερικό, έναντι 63,2% στην 
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Ευρωζώνη και 58,2% στην ΕΕ κατά μέσο όρο». Ωστόσο, η προωθούμενη αντικατάσταση 

του εγχώριου λιγνίτη από τις ΑΠΕ θα επιβαρύνει πολλαπλώς το εμπορικό ισοζύγιο της 

Ελλάδας, καθώς φυσικό αέριο, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες εισάγονται από 

το εξωτερικό. Οι ελάχιστες δε ελληνικές μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ 

έκλεισαν πριν χρόνια. 

Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Οι κατευθύνσεις για την επόμενη μέρα που 

περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δεν ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των δύο περιοχών: της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της 

Μεγαλόπολης. Σε χρήζουν επανεξέτασης. Πρώτο, υπάρχει υποεκτίμηση των επιπτώσεων 

στο εργατικό δυναμικό, τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Μόνο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η εκτίμηση των συγγραφέων του master 

plan για τις θέσεις εργασίας που θα πληγούν (γύρω στους 8.500) αντιστοιχεί σχεδόν 

στο ένα τρίτο των εκτιμήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, όπως προέκυψαν κατόπιν επιτόπιας κι 

ενδελεχούς έρευνας. 

Υπάρχει άμεσος άμεσος κίνδυνος επομένως να συμβεί το εξής παράδοξο: Οι στόχοι 

του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για δημιουργία θέσεων εργασίας να 

υλοποιηθούν και ταυτόχρονα η ανεργία, η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση και 

η φτώχεια να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Δεύτερο, οι 12 εμβληματικές επενδύσεις, 

εκ των οποίων 7 στη Δυτική Μακεδονία και 5 στην Μεγαλόπολη αναπαράγουν την 

«ενεργειακή μονοκαλλιέργεια» των δύο περιοχών καθώς το μεγαλύτερο μέρος 

των επιδοτούμενων επενδύσεων στρέφεται στις ΑΠΕ (με στόχο την αξιοποίηση 

του υπάρχοντος δικτύου μεταφοράς) χωρίς όμως τα οφέλη του παρελθόντος 

όπως ήταν οι θέσεις εργασίας. Τρίτο τα ποσά που θα διατεθούν δεν στοχεύουν 

να υποστηρίξουν και να αναβαθμίσουν την χωλαίνουσα πρωτογενή παραγωγή της 

περιοχής, χρηματοδοτώντας για παράδειγμα τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων 

και επώνυμων προϊόντων, έτσι ώστε να λειτουργήσουν πιλοτικά για την αναγκαία 

αναμόρφωση της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής στην κατεύθυνση δημιουργίας 

επώνυμων μεταποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Πράσινη μετάβαση. Ευρύτερα, οι σχεδιαζόμενες επιδοτούμενες επενδύσεις στις 

ΑΠΕ δεν συνοδεύονται από το προωθητικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα 

που συχνά προβάλλεται. Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι στο βαθμό που έρχονται να 

αντικαταστήσουν επενδύσεις στην λιγνιτική παραγωγή, οι οποίες εγκαταλείπονται για 

εξωοικονομικούς μάλιστα λόγους, δεν πρόκειται για νέες επενδύσεις. Οι επενδύσεις 

στις ΑΠΕ αφορούν ανανέωση κεφαλαίου, που μπορεί να εκσυγχρονίζει, αλλά δεν 

επεκτείνει το κεφαλαιακό απόθεμα της Ελλάδας. Στη συνέχεια, ξέροντας ότι πρόκειται 
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για επενδύσεις έντασης κεφαλαίου, η απασχόληση ανά μεγαβατώρα θα είναι πολύ 

μικρότερη σε σχέση με ό,τι ίσχυε επί λιγνιτικής παραγωγής. 

Αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος απολιγνιτοποίησης. Στη βάση των παραπάνω 

θα είναι προς όφελος της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας, της ανταγωνιστικότητας 

της εγχώριας παραγωγής και της οικονομικής κυριαρχίας αν η Ελλάδα επιστρέψει 

στο προηγούμενο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, με τη σύμφωνη 

γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω των ακραίων κοινωνικών καταστάσεων που 

βιώνει η Ελλάδα και βεβαιώνουν τα στοιχεία για την ενεργειακή φτώχεια. Με βάση 

τις προβλέψεις του, το 2040 η λιγνιτική παραγωγή θα ανερχόταν μόλις στο 4,96% 

της εγκατεστημένης ισχύος και στο 7,84% τη καθαρής ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι, 

μέχρι το 2050 κάλλιστα η Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ουδετερότητα 

ακολουθώντας κατά γράμμα τις Ευρωπαϊκές προθεσμίες. Η ανάγκη παράτασης 

της απολιγνιτοποίησης και παραμονής σε λειτουργία των θερμικών μονάδων, με 

τις αναγκαίες περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις, επιβεβαιώνεται κι από την δεδομένη 

ανεπάρκεια των εναλλακτικών προμηθευτών ρεύματος να ικανοποιήσουν την ζήτηση 

σε ώρες αιχμής. Όπως για παράδειγμα συνέβη στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2020 

όταν ο ΑΔΜΗΕ για να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες λόγω του μίνι καύσωνα 

ενεργοποίησε τρεις επιπλέον μονάδες (1 & 3 Αγ. Δημητρίου και 3 Μεγαλόπολης). 

Επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι η απολιγνιτοποίηση σε σημαντικό βαθμό 

ισοδυναμεί με την «φυσικοαεριοποίηση» του ενεργειακού μίγματος, με ορατό 

τον κίνδυνο μιας μακροχρόνιας παγίδευσης σε ένα καύσιμο που αποκαλείται μεν 

«καύσιμο - γέφυρα», αλλά η χρήση του θα διαρκέσει για δεκαετίες με όλες τις 

αρνητικές επιπτώσεις που έχει το μεθάνιο στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, μιας και 

συμπεριλαμβάνεται στα επικίνδυνα αέρια.

Πρόγραμμα Εξοικονομώ για ΜμΕ. Σε κάθε περίπτωση η εξασφάλιση ενεργειακής 

αποδοτικότητας και η μείωση των εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου μπορεί να επιτευχθεί αν πέραν των προγραμμάτων που ήδη 

εφαρμόζονται (πχ Εξοικονομώ - Αυτονομώ) σχεδιαστούν και προγράμματα τα οποία να 

αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και να 

είναι προσαρμοσμένα στις δικές τους ανάγκες και προ παντός δυνατότητες. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο το ενεργειακό κόστος θα πάψει να είναι ένα ακόμη βαρίδι στα πόδια τους, 

πιέζοντας την ρευστότητα τους και οξύνοντας το σοβαρότατο πρόβλημα βιωσιμότητας 

που ήδη αντιμετωπίζουν κι επιτάθηκε λόγω της διπλής υγειονομικής και οικονομικής 

κρίσης του 2020.
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