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Μεταρρσθμίσεις οικονομικής πολιτικής  

Με στόχο την ανάπτυξη 2009 

Περίληψη στα ελληνικά 

 

 Η δηαρείξηζε ηεο θξίζεο απνηειεί ζήκεξα πςειή πξνηεξαηόηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ θαζώο 

νη ππεύζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο αλαδεηνύλ ηξόπνπο γηα ηελ αλόξζσζε ησλ νηθνλνκηώλ. 

Μνιαηαύηα, παξακέλεη αλαγθαία ε πξνώζεζε δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζα 

εληζρύζνπλ ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ζε πην καθξνπξόζεζκε βάζε. Πξάγκαηη, νη 

κεηαξξπζκίζεηο απηέο κπνξνύλ επίζεο λα ηνλώζνπλ ηε δήηεζε βξαρππξόζεζκα, γεγνλόο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο.  

 Σηελ έθζεζε «Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε 2009» επηζεκαίλνληαη νη πην θαηάιιειεο 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνύλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο, 

γίλεηαη απνινγηζκόο ηεο πξνόδνπ πνπ ζπληειέζηεθε πξόζθαηα σο πξνο ηελ εθαξκνγή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ δηαξζξσηηθώλ πνιηηηθώλ θαη πξνζδηνξίδνληαη πέληε 

πξνηεξαηόηεηεο πνιηηηθήο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε καθξνπξόζεζκα. Ζεηείηαη ε πξνώζεζε κεηαξξπζκίζεσλ ζε έλαλ αξηζκό 

ηνκέσλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε απαζρόιεζε. 

Σηνπο ηνκείο απηνύο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε ξύζκηζε ηεο 

αγνξάο πξντόλησλ, νη γεσξγηθέο πνιηηηθέο, ηα ζπζηήκαηα θνξνινγίαο θαη επηδνκάησλ, ε 

θξνληίδα πγείαο θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Επηπξόζζεηα, ε έθζεζε απηή 

πεξηέρεη ηέζζεξα αλαιπηηθά θεθάιαηα πνπ θαιύπηνπλ ηε θνξνινγία θαη ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο πξντόλησλ, ηηο 

επελδύζεηο ζε ππνδνκή θαη ηελ επίδξαζε ηεο πιεζπζκηαθήο δνκήο ζηελ απαζρόιεζε θαη 

ηελ παξαγσγηθόηεηα. 
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Με ζηόσο ηην ανάπηςξη ζε πεπίοδο σπημαηοοικονομικήρ 

κπίζηρ 

Σηελ πέκπηε έθδνζε ηεο έθζεζεο «Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε» 

παξέρεηαη κηα λέα δέζκε πξνηεξαηνηήησλ δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο γηα 

θάζε ρώξα κέινο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηελ Επξσπατθή Έλσζε σο ζύλνιν 

πνπ απνζθνπνύλ ζηελ αύμεζε ηνπ θαηά θεθαιή ΑΕΠ, θνηλνύ κέηξνπ 

ησλ βηνηηθώλ επηπέδσλ, ζε ζηαζεξή βάζε. Οη πξνηεξαηόηεηεο 

πνιηηηθήο πνπ πξνζδηνξίδνληαη γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο -βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ην θαηά θεθαιή ΑΕΠ- δηαθέξνπλ από ρώξα ζε 

ρώξα αλάινγα κε ηηο νηθίεο ηδηαίηεξεο αδπλακίεο απόδνζεο. Οη 

ζπληζηώκελεο κεηαξξπζκίζεηο ζε ηνκείο όπσο νη αγνξέο πξντόλησλ, ε 

εθπαίδεπζε, ε γεσξγία, ε θνξνινγία, ηα επηδόκαηα θαη νη εξγαζηαθέο 

ξπζκίζεηο πηζαλόλ λα βνεζήζνπλ ηηο ρώξεο λα απμήζνπλ ηηο επθαηξίεο 

απαζρόιεζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ πνιηηώλ ηνπο 

καθξνπξόζεζκα. 

Σε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνύκελεο εθδόζεηο, ε θεηηλή έθζεζε «Με 

ζηόρν ηελ αλάπηπμε» δεκνζηεύεηαη ζε κηα πεξίνδν όπνπ νη ρώξεο κέιε 

ηνπ ΟΟΣΑ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηελ πην ζθνδξή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Η 

παγθόζκηα θξίζε θαη ύθεζε πνπ αθόκα μεδηπιώλνληαη ήγεηξαλ 

αλαπόθεπθηα εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ην βαζκό πνπ νη αγνξέο είλαη ζε 

ζέζε λα απνθέξνπλ θαιά απνηειέζκαηα θαη θαηά πόζν νη 

πξνγελέζηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ζπλέβαιαλ ζην λα γίλνπλ νη νηθνλνκίεο 

πην επάισηεο. Η ηξέρνπζα θξίζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο 

έθεξε ζηελ επηθάλεηα θαίξηα πξνβιήκαηα όζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ελ ιόγσ αγνξώλ θαη θαηέδεημε ηελ αδπλακία ησλ παξειζνπζώλ 

ξπζκηζηηθώλ θαη επνπηηθώλ δνκώλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζηαζεξόηεηα 

ηεο αγνξάο. Δείρλεη ηελ θαηαζηξνθηθή δύλακε ηδηαίηεξσλ εμειίμεσλ 

θαη αηειεηώλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο πνπ ελέηεηλαλ ηνλ εζηθό 

θίλδπλν θαη ηελ αλεπαξθή πιεξνθόξεζε. Τα κεηνλεθηήκαηα απηά 

έρνπλ αξρίζεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη νη ρώξεο μεθηλνύλ κεκνλσκέλα ή 

από θνηλνύ ηηο πξνζπάζεηεο εληνπηζκνύ ησλ βέιηηζησλ ηξόπσλ 

αλακόξθσζεο ηεο ξύζκηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αγνξώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ νη ζπγθεθξηκέλεο αηέιεηεο ηεο 

αγνξάο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ ηξέρνπζα 

θξίζε. 

Εληνύηνηο, είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί όηη ε παηαγώδεο απνηπρία 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο δε ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηελ 

επεξγεηηθή επίδξαζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ αγνξώλ πξντόλησλ θαη 

εξγαζίαο πνπ ζπληζηώληαη ζηελ έθζεζε απηή. Έλαο αξηζκόο 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηηο ρώξεο 

κέιε ηνπ ΟΟΣΑ έδεημαλ πξόδεια ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα απμήζνπλ ηελ 

απαζρόιεζε θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα. Έηζη, ε αλάιεςε δξάζεο 
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ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ παξαηίζεηαη ζηελ 

έθζεζε απηή ζα ελίζρπε αηζζεηά ηεο νηθνλνκηθέο επηδόζεηο 

καθξνπξόζεζκα. Επηπξόζζεηα, όηαλ νη αγνξέο πξντόλησλ θαη εξγαζίαο 

είλαη πην επέιηθηεο, κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα εληζρύζνπλ ηελ 

αλζεθηηθόηεηα ησλ ρσξώλ λα αληεπεμέξρνληαη ζε πεξηόδνπο ύθεζεο 

ζην κέιινλ κε ιηγόηεξεο δηαηαξάμεηο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

απαζρόιεζε. 

Η θξίζε, παξ’όια απηά, έρεη αληίθηππν ζηελ επηινγή ησλ 

δηαξζξσηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ βξαρππξόζεζκα. 

Σε πεξίνδν όπνπ ε ζπλνιηθή δήηεζε είλαη πνιύ ρακειόηεξε ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο είλαη εύζηνρν λα επηθεληξσζνύκε ζε εθείλεο 

ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο 

πηζαλόηεηεο λα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή δήηεζε βξαρππξόζεζκα θαζώο 

θαη ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά καθξνπξόζεζκα. Πξάγκαηη, ε δνκή ησλ 

δεζκώλ θνξνινγηθώλ κέηξσλ πνπ εμαγγέιζεθαλ ή εθαξκόζηεθαλ 

πξόζθαηα ζε αξθεηέο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ ππαγνξεύηεθε επίζεο από 

αλεζπρίεο γηα ην καθξνπξόζεζκν αληίθηππό ηνπο ζηελ αλάπηπμε. 

Σηελ έθζεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη ηξεηο γεληθέο θνξνινγηθέο/ 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνθέξνπλ 

ζήκεξα δηπιό όθεινο: αύμεζε ησλ δαπαλώλ γηα ππνδνκέο, αύμεζε ησλ 

δαπαλώλ γηα ηελ ελεξγεηηθή πνιηηηθή ζηελ αγνξά εξγαζίαο, όπσο γηα 

ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηάξηηζεο, θαη κείσζε ησλ θόξσλ 

εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ θπξίσο ησλ ρακειόκηζζσλ. 

Επηπξόζζεηα, νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο πξντόλησλ πνπ ακβιύλνπλ 

ηνπο πεξηνξηζκνύο εηζόδνπ θαη εληζρύνπλ ηνλ αληαγσληζκό 

ελδερνκέλσο λα ηνλώζνπλ ηε δήηεζε βξαρππξόζεζκα ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο θαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα καθξνπξόζεζκα. 

Τν εηδηθό θεθάιαην ζηελ έθζεζε απηή ζρεηηθά κε ην 

καθξνπξόζεζκν αληίθηππν ησλ ππνδνκώλ ζην θαηά θεθαιή ΑΕΠ 

δεκνζηεύεηαη ζηε ζσζηή ζηηγκή δεδνκέλνπ όηη πνιιέο πξόζθαηεο 

δέζκεο θνξνινγηθώλ κέηξσλ επηθεληξώλνληαη ζηηο δαπάλεο ζε 

ππνδνκέο γηα ηελ ηόλσζε ηεο νηθνλνκίαο. Καηαδεηθλύεηαη όηη νη 

επελδύζεηο ζε ππνδνκέο ελδερνκέλσο λα έρνπλ ζεηηθά δεπηεξνγελή 

απνηειέζκαηα ζε όιε ηελ νηθνλνκία. Παξ’όια απηά, γηα λα απνθέξνπλ 

νη επελδύζεηο ζε ππνδνκέο ηα κεγαιύηεξα δπλαηά νθέιε γηα ηελ 

αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε ε πξνζερηηθή επηινγή ησλ έξγσλ βάζεη ηεο 

αλάιπζεο θόζηνπο – σθέιεηαο θαζώο θαη ε ύπαξμε ξπζκηζηηθώλ 

δνκώλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηνλ αληαγσληζκό όπνπ απηό είλαη δπλαηό θαη 

απνηξέπνπλ ηελ θαηάρξεζε ηεο ηζρύνο ζηελ αγνξά όπνπ ν 

αληαγσληζκόο δελ είλαη εθηθηόο. 

Έλα δεύηεξν εηδηθό θεθάιαην γηα ηε θνξνιόγεζε θαη ηε κεγέζπλζε 

θαηαιήγεη κε ηελ θαηάηαμε ησλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ θόξσλ ζύκθσλα 

κε ηνλ αληίθηππό ηνπο ζηε καθξνπξόζεζκε κεγέζπλζε. Ο θόξνο 

εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ είλαη ν πην επηδήκηνο, αθνινπζεί ε 

θνξνιόγεζε εηζνδήκαηνο από εξγαζία θαη θαηόπηλ νη έκκεζνη θόξνη, 

κε ην θόξν πεξηνπζίαο λα είλαη ν ιηγόηεξν επηδήκηνο. Σπλεπώο, νη 

ρώξεο πνπ επί ηνπ παξόληνο βαζίδνληαη δπζαλάινγα ζηνπο θόξνπο πνπ 
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επηβάιινληαη ζην εηζόδεκα λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ην εηζόδεκα από 

εξγαζία ζα κπνξνύζαλ λα απμήζνπλ ην θαηά θεθαιή ΑΕΠ κέζσ ηεο 

κεηαηόπηζεο ηεο θνξνινγηθήο ηνπο βάζεο πξνο ηα αγαζά, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηελ πεξηνπζία. Η ζηξαηεγηθή απηή είλαη πνιιά 

ππνζρόκελε ζε κεζνκαθξνπξόζεζκν επίπεδν, αιιά ελδερνκέλσο ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από κέηξα ζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

νπνηαζδήπνηε αδπλακίαο αλαθαηαλνκήο κέζσ ηνπ θνξνινγηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

Εληνύηνηο, δελ είλαη ηόζν πξνθαλέο όηη απηή ε θαηάηαμε «θόξσλ 

θαη κεγέζπλζεο» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα βξαρππξόζεζκεο 

επηδηώμεηο από ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο 

θξίζεο. Η κείσζε ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ δε 

ζα επεξεάζεη ηδηαίηεξα ηε δήηεζε επελδύζεσλ, θαζώο ηα θέξδε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηξαθπινύλ, ελώ ε αύμεζε ησλ θόξσλ πεξηνπζίαο ζα 

απνδπλακώζεη ελδερνκέλσο ηηο ζηεγαζηηθέο αγνξέο πνπ βξίζθνληαη 

ήδε ζε ύθεζε.  

Έλα ηξίην θεθάιαην απεηθνλίδεη ηε ζπλερή ζεκαληηθή πξόνδν πνπ 

επηηεύρζεθε ζηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΣΑ σο πξνο ηε 

κείσζε ησλ ξπζκηζηηθώλ πεξηνξηζκώλ ζηνλ αληαγσληζκό ζηηο αγνξέο 

πξντόλησλ θαηά ηα ηειεπηαία πέληε ρξόληα. Απηή ε εππξόζδεθηε 

εμέιημε είλαη θαιόο νησλόο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

παξαγσγηθόηεηα καθξνπξόζεζκα θαη ελδερνκέλσο λα απνδεηρηεί 

ρξήζηκε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο. Παξά ηελ πξόνδν 

απηή, νη ξπζκίζεηο εμαθνινπζνύλ λα πεξηνξίδνπλ ππεξβνιηθά ηνλ 

αληαγσληζκό ζε κεξηθνύο ηνκείο θαη ζε κεξηθέο ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ, 

θπξίσο ρώξεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, νη νπνίεο δηαηεξνύλ ηελ 

πεξηνξηζηηθή ξπζκηζηηθή ηνπο πνιηηηθή ζηηο νηθίεο αγνξέο πξντόλησλ. 

Η αλακόξθσζε ησλ ξπζκίζεσλ είλαη πξνηεξαηόηεηα γηα νξηζκέλεο 

ρώξεο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε παξαγσγηθόηεηά ηνπο 

καθξνπξόζεζκα, απνθνκίδνληαο κεξηθά επεξγεηηθά νθέιε από ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο βξαρππξόζεζκα. 

Έλα ηειεπηαίν εηδηθό θεθάιαην δείρλεη όηη έλα ζεκαληηθό κέξνο 

ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ θξαηώλ ζηα ζπλνιηθά πνζνζηά απαζρόιεζεο 

θαη ηα κέζα επίπεδα παξαγσγηθόηεηαο, θαη σο εθ ηνύηνπ ζην θαηά 

θεθαιή ΑΕΠ, αληηπξνζσπεύεη δηαθνξέο ζηελ πιεζπζκηαθή δνκή, 

ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Καηαδεηθλύεη όηη νη 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εζληθώλ ζπλόισλ θαη κέζσλ κπνξεί λα είλαη  

παξαπιαλεηηθή θαη ππνγξακκίδεη εθ λένπ ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο. 

Εληνύηνηο, νη ζεκαίλνπζεο δηαθνξέο ζηε δνκή ηνπ πιεζπζκνύ δελ 

επεξεάδνπλ ηνπο ηνκείο όπνπ νη ρώξεο εκθαλίδνπλ ζρεηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέρζεθαλ νη 

πξνηεξαηόηεηεο πνιηηηθήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηήλ ηελ έθζεζε 

«Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε». 

Δίλνληαο έκθαζε ζε κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε ζηήξημε ηεο 

καθξνπξόζεζκεο κεγέζπλζεο, ε έθζεζε απηή απνηειεί έλα ζεκειηώδε 

ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο απάληεζεο ηνπ ΟΟΣΑ ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε. Καηαιήγεη ζην 
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ζπκπέξαζκα όηη δε ζα πξέπεη λα επηηξαπεί ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ λα επηβξαδύλεη ηελ πινπνίεζε 

δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη όηη νη επθαηξίεο γηα κεηαξξπζκίζεηο 

ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν νηθνλνκηθόο 

δπλακηζκόο θαη ηα βηνηηθά επίπεδα. Σε θακία πεξίπησζε δε ζα πξέπεη 

λα επαλαιεθζνύλ ηα ιάζε από πξνεγνύκελεο θξίζεηο. Σπγθεθξηκέλα, 

νη πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνύ ηεο αλεξγίαο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 

πξνζθνξάο εξγαζίαο ζα απνδεηρζνύλ ελδερνκέλσο ηόζν επηδήκηεο όζν 

θαη ζην παξειζόλ θαζηζηώληαο ηηο θνηλσλίεο καο πην θησρέο, θαη ε 

δηαηήξεζε ησλ αγνξώλ αλνηρηώλ θαη ε απνθπγή ιήςεο λέσλ κέηξσλ 

πξνζηαηεπηηζκνύ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επεκεξίαο ζε όινλ ηνλ θόζκν. 
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