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Πξφινγνο

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκ ία δείρλεη ζε κεία αλάθακς εο κεηά ηε ρεηξφηεξε χθεζε  ηεο κεηαπνι εκηθήο πεξηφδνπ. Ωζηφζν , φι α ηα 
ζηνηρεία δείρλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα αξγή θαη δηζηαθηηθή αλάθακς ε, κε κεγάι εο δπζθνι ίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε 
κηαο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζε ο. Σα δεκφζηα νηθνλνκηθά έρνπλ πι εγεί ζν βαξά, αι ι ά ζηηο πεξηζζ φηεξεο ρψξεο, ε  άξζε ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο πνπ απαηηείηαηγηα ηε δηαζθά ι ηζε  ηεο δηαηεξεζηκφηεηαο ησλ δεκφζησ λ νηθνλνκηθψλ, πξέπεη λα 
αληηζηαζκηζηεί έλαληη ηνπ θηλδχλνπ εμαζζ έληζε ο ηεο αλαπηπζζφκελεο αλάθακς εο. 

ηελ Δι ι άδα, νη νηθνλνκ ηθέο δπζ θνιί εο έρνπλ πην βαζηέο ξ ίδεο απφ ηηο άκεζ εο ζπλέπεηεο ηεο πξφζθαηε ο θξ ίζε ο, θαη ε 
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε  θαζ ίζηαηαη επείγνπζα αλάγθε. Σα πξνβι ήκαηα ππέβνζ θαλ επί ρξφληα, θαηκε ηελ έι επζ ε ηεο θξ ίζ εο ε 
Δι ι άδα βξέζεθε λα είλαη πεξηζζ φηεξν εθηεζεηκέλε απφ άι ι εο ρψξεο. Δθηφο απφ ηε ζν βαξφηεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο 
πξνβι εκάησλ, ε  Δι ι άδα ηα ηει επηαία ρξφληα έρεη ζηαδηαθά αι ι ά ζηαζεξά ράζε η ηε δηεζλή αληαγσ ληζηηθφηεηά ηεο, κε 
απνηέι εζ κα λα δηεπξχλνληαη ηα ει ι είκκαηα ζην ηζν δχγην ηξερνπζψλ ζπλαι ι αγψλ, λα ρεηξνηεξεχεη ε δηεζλήο επελδπηηθή ηεο 
ζέζε , θαη λα θαηαγξάθεη ρακε ι ά επίπεδα ζηηο άκεζ εο μέλεο επελδχζ εηο. 

Ζ επίι πζε ησλ πξνβι εκάησλ απηψλ απαηηεί κηα επείγνπζα πνι ηηηθή δξάζε ο ζε  πνι ι νχο ηνκείο. Σα θξάηε κέι ε  ηεο Δπξσ πατθήο 
Έλσ ζε ο έρνπλ ζηείι εη έλα ζαθ έο πνι ηηηθφ κήλπκα ζπκπαξ άζηαζε ο θαη έρνπλ εθδει ψζ εη ηελ πξνζπκία ηνπο λα πξνβνχλ ζε  
ζπληνληζκ έλε δξάζε . Σν βαζ ηθφ ζε κείν έλαξμεο είλαη κηα κεγάι ε θαη βηψζηκε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε  ζηελ Διιά δα
πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζνχλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο θαη λα θαζεζπράζν πλ νη αγνξέο. Γηα λα είλαη φκσ ο ε αλάθακς ε  
βηψζηκε , ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηα δηαξζξσ ηηθά πξνβι ήκαηα ηεο Δι ι άδαο. Έλα θηι φδνμν πξφγξακκα δηαξζξσ ηηθψλ 
κεηαξξπζκίζε σ λ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζε η ηελ παξαγσ γηθφηεηα θαη λα επαλαθέξεη ηελ αληαγσ ληζηηθφηεηα, ηα νπνία ζα 
κπνξνχζ αλ λα απνθέξνπλ δηαηεξήζηκεο απμήζε ηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηηο ζέζε ηο εξγαζί αο θαη ζην βηνηηθφ επίπεδν. 
Απηφ, κε ηε ζ εηξά ηνπ, ζα δηεπθνι χλεη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζ ε ζηα πι αίζηα κηαο ακνηβαία εληζρπφκελεο δπλακηθήο.

Ζ θξ ίζε  αλνίγεη έλα «παξάζπξν επθαηξίαο» γηα ηελ Δι ι άδα πξνθεηκέλνπ λα εθαξ κφζε η βαζηέο δεκνζηνλνκηθέο δηαξζξσ ηηθέο 
κεηαξξπζκίζε ηο, ρσ ξ ίο λα βαζ ίδεηαη ππεξβνι ηθά ζ ε πξνζσ ξηλά κέηξα, φπσ ο ζπλέβαηλε ζπρλά ζην παξει ζφλ. Ζ είζ πξαμε ησλ 
θφξσ λ πξέπεη λα βει ηησζεί κε ηελ θαηαπνι έκε ζε  ηεο θν ξνδηαθπγήο θαη ηελ απι νπνίεζε  θαη δηεχξ πλζε  ηεο θν ξνι νγηθήο 
βάζ εο. Ο έι εγρνο ησλ δεκφζησ λ δαπαλψλ πξέπεη λα εληαζεί κέζσ  ηεο βει ηίσζε ο ηεο δηνίθεζε ο, ηεο κε ίσ ζε ο ηνπ δεκφζηνπ 
κηζζ νι νγηθνχ θφζηνπο, θαη ηνπ πην απζηεξνχ ει έγρνπ ησλ δεκνζί σ λ θν ξέσλ (ζπκπεξηι ακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο) 
θαη ησλ δεκηνγφλσ λ θξαηηθψλ επηρεηξήζε σ λ. Θα πξέπεη λα ι εθζνχλ κέηξα γηα ηε ζε καληηθή κείσ ζε  ηεο αχμεζε ο ησλ δεκνζ ίσ λ 
δαπαλψλ γηα ζπληάμεηο ηνπ δεκνζί νπ γηα ηα επφκελα ρξφληα, γεγνλφο πνπ ζε καίλεη, κεηαμχ άι ι σ λ, φηη ζα πξέπεη νη ζπληάμεηο 
ζηελ Δι ι άδα λα επζπγξακκ ηζηνχλ κε ηηο βέι ηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ηζρχν πλ ζηνλ ΟΟΑ θαη φηη ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ κέηξα 
γηα ηελ αχμεζε  ηνπ πξαγκαηηθνχ νξ ίνπ ε ι ηθίαο ζπληαμηνδφηεζε ο. Δπηπξνζζ έησο, ε  Δι ι άδα ζα πξέπεη λα πηνζεηήζε η 
κεηαξξπζκίζε ηο γηα ηνλ ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε ο ηνπ χς νπο ησλ απνδνρψλ, ν νπνίνο παξακέλεη ππεξβνι ηθά απζηεξφο, θαζψο 
θαη γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ, νη νπνίεο εμαθνι νπζνχλ λα είλαη ππεξβνι ηθά ξπζκηζκ έλεο θαη αλεπαξθψο θαηλνηφκεο. Πξάγκαηη, ε  
Δι ι άδα αθνι νπζεί αξγνχο ξπζκνχο σ ο πξνο ηελ εθκεηάι ι επζ ε πξνο φθει φο ηεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηεο πξνζθέ ξνπλ ε  
γλψζε  θαη νη πξάζηλεο νηθνλνκίεο, ελψ νη δείθηεο θαηλνηνκίαο πζηεξνχλ δηαξθψο ζε  ζρέζε  κε εθείλνπο ησλ άι ι σ λ πξνεγκέλσ λ 
νηθνλνκ ηψλ.  

Ζ ει ι εληθή θπβέξλεζε  έρεη αλαθνηλψζε η ήδε θηι φδνμα κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα, ζ πκπεξηι ακβαλνκέλνπ ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ 
Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Οη πξσ ηνβνπι ίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ  λα απνθέξνπλ ζε καληηθά δεκνζηνλνκηθά 
δηαξζξσ ηηθά νθέι ε , ηα νπνία ζπκπεξηι ακβάλνπλ έλα πην απνηει εζ καηηθφ θαη ζχ γρξνλν θν ξνι νγηθφ ζχ ζηεκα, βει ηησκέλε 
δηαδηθαζί α εθπφλεζε ο ηνπ πξνυπνι νγηζκ νχ θαη επνπηεία, θαζψο θαη πην αμηφπηζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Δι ι άδα. 
Ωζηφζν , ε  Δι ι άδα ζα πξέπεη λα κει εηήζε η ηελ εθαξ κνγή ησλ κέηξσ λ απηψλ ζε  έλα πην επξχ πι αίζ ην καθξνπξφζεζκ σ λ 
κεηαξξπζκίζε σ λ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζ εη ηηο δηαξζξσ ηηθέο ηεο αδπλακίεο. 

Τπφ ην πξ ίζκ α απηφ, ν ΟΟΑ εθπφλεζε  απηφ ην ελεκεξσ ηηθφ θπι ι άδην γηα λα επηθνηλσ λήζε η ηηο γλψζε ηο πνπ έρεη απνθηήζε η 
θαη ηελ αλάι πζε πξαθηηθψλ θαη κεηαξξπζκίζε σ λ πνπ επέθεξαλ θαι ά απνηει έζκ αηα ζ ε άι ι εο ρψξεο. Πξνηείλεηαη κηα 
ζηξαηεγηθή γηα ηε δηφξζσ ζε  ησλ αληζν ξξνπηψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκ φ ηεο νηθνλνκίαο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρέδηα δξάζε ο γηα 
θαζέλα απφ ηνπο παξαθάησ ελλέα θξ ίζ ηκνπο θι άδνπο: , (i) δεκφζηα δηνίθεζε  θαη πξνυπνι νγηζκ νί, (iη) ζπληάμεηο (iii)
δηαθπβέξλεζε  ησλ δεκνζί σ λ επηρεηξήζε σ λ, (iv) θνξνιν γηθέο πνιηηηθέο, (v) απαζρφι εζ ε θαη θνηλσ ληθή πνι ηηηθή, (vi)
εθπαίδεπζε, (vii) λέεο πεγέο αλάπηπμεο, θαηλνηνκίαο θαη πξάζηλεο αλάπηπμεο, (viii) αληαγσ ληζκ φο, θαη (ix) ηα πνι πζχλζεηα 
πξνβι ήκαηα ηεο πνι ηηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαξξπζκίζε ηο ζην δεκφζην ηνκέα.  

Ζ ζε κεξηλή θξ ίζε  απέδεημε φηη κία κφλν ρψξα δελ κπν ξεί λα δψζε η φι εο ηηο απαληήζε ηο. Ο ΟΟΑ είλαη έηνηκνο λα ζπλεξγαζηεί 
κε ηελ Δι ι άδα γηα ηε δηακφξθσ ζε  πνι ηηηθψλ θαη ι χζ εσ λ νη νπνίεο λα αληαπνθξ ίλνληαη ζηηο πξνθι ήζε ηο ηεο. Μφλν κε ηε 
ζχ κπξ αμε πξνζπαζ εηψλ θαη θνηλψλ εκπεηξηψλ κπν ξεί λα επηηεπρζεί κία βηψζηκε  νηθνλνκηθή αλάθακς ε θαη λα πι νπνηεζεί ην 
φξακά καο γηα κηα πην ηζρπξή, θαζαξφηεξε, θαη δίθαηε παγθφζκ ηα νηθνλνκία.

Angel Gurría 
ΓεληθφοΓξα αηέαο
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ηξαηεγηθή γηα ηε Γηφξζ σζ ε ησλ Αληζν ξξν πηψλ θαη ηνλ Δθζπγρξν ληζκφ ηεο Οηθνλνκίαο

Η Ει ι άδα έρεη κεγάι εο αληζνξξ νπίεο. Σν δεκνζηνλνκηθφ έι ι εηκκ α άγγημε ην 13% ηνπ ΑΔΠ ην 2009. Σν δεκφζην ρξένο ήηαλ 
πεξίπνπ 100% ηνπ ΑΔΠ ην 2008. Ζ δεκ νζ ηνλνκηθή ζέζ ε δπζ ρεξα ίλεηαη αθφκα πεξηζ ζ φηεξν εμαηηίαο δχν καθξν πξφζεζ κσ λ 
ηάζ εσ λ – ηεο πξνγ ξακκαηηζ κέλεο κείσ ζ εο ησ λ δηαξζ ξσ ηηθψλ πφξσ λ ηεο Δπξσ πατθήο Έλσ ζ εο απφ ην 2013 θαη ησ λ 
απμαλνκέλσ λ δαπαλψλ ι φγσ  ηεο ηαρείαο γήξαλζ εο ηνπ πι εζπζ κνχ. Δπηπξνζ ζέησ ο, ην ηζ νδχγην ηξερνπζ ψλ ζ πλαι ι αγψλ 
δηεπξχλζεθε γχξσ  ζ ην 11% ηνπ ΑΔΠ, νδεγψληαο ζ ε κία ηαρεία αχμεζ ε ηνπ θαζαξνχ  εμσ ηεξηθνχ ρξένπο ζ ε πνζ νζ ηφ
κεγαι χηεξν ηνπ 70% ηνπ ΑΔΠ ην 2008. Σα ζ ηνηρεία απηά αληηθαηνπηξίδνπλ ρακε ι ά επίπεδα απνηακηεχζ εσ λ, αι ι ά θαη ζ ηαδηαθή 
κείσ ζ ε  ηεο αληαγσ ληζηηθφηεηαο ηεο Δι ι άδαο ζ ε ζ ρέζ ε  κε ηνπο εηαίξνπο ηεο ζ ηελ επξσ δψλε. Οη δηαξζξσ ηηθέο κεηαξξπζκίζε ηο 
πνπ γίλνληαη κε αξγνχο ξπζκνχο θαη ν πι εζσ ξηζ κφο ζ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ηηκέο, ν νπνίνο παξακέλεη ζ ηαζεξά πάλσ  απφ ην 
κέζ ν φξν ηεο επξσ δψλεο, δπζρεξαίλνπλ ηελ παξαγσ γηθφηεηα. Ζ δηαξζξσ ηηθή αλεξγία παξακέλεη ζε  πς ε ι ά επίπεδα.

Πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο

Η αύμεζ ε ηεο παξ αγωγηθόηεηαο θαη ε  ζ πγθξ άηεζ ε  ηωλ κηζ ζώλ είλαη αλαγθαία γηα λα επαλαθηεζεί ε  
αληαγωληζηηθόηεηα ζε  δηεζλέο επίπεδν, λα δηαηεξεζεί  ε αλάπηπμε θαη λα κεηωζεί ην ηεξ άζ ηην εμωηεξ ηθό έι ι εηκκα.
Απαηηνχληαη θηιφδνμεο δηαξζξσ ηηθέο κεηαξξπζκίζ εηο γηα ηελ ελίζ ρπζ ε ηεο παξαγσ γηθφηεηαο θαη ηε κείσ ζ ε ηεο αλεξγίαο. Οη 
ει ι εληθέο αγνξέ ο εξγαζ ίαο θαη πξντφλησ λ ππφθεηληαη ζ ε απζ ηεξφηεξνπο πεξηνξηζ κνχο ζ ε ζ χγθξηζ ε κε ηηο δηεζλείο αγνξέ ο, 
γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα αχμεζ εο ηεο παξαγσ γηθφηεηαο εάλ απει επζεξσ ζνχλ πεξαηηέξσ  νη αγνξέ ο.
Μέηξα γηα ηε απι νπνίεζ ε ησ λ δηαδηθαζ ηψλ έλαξμεο επηρεηξήζ εσ λ, γηα ηελ πξνψ ζεζ ε ησ λ εμαγσ γψλ, ηελ ελίζ ρπζ ε ηεο Αξρήο 
ηνπ Αληαγσ ληζ κνχ θαη ηελ απει επζέξσ ζ ε  θι εηζ ηψλ επαγγει κάησ λ έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν θαη πξέπεη λα εθαξκνζην χλ άκεζ α.
χκθσ λα κε ηηο πξνζ νκνηψζ εηο ηνπ ΟΟΑ, ε  επζπγξάκκηζε ησ λ ξπζκίζε σ λ ηεο αγνξάο πξντφλησ λ κε βέι ηηζ ηεο πξαθηηθέο, 
ζ πκπεξηιακβαλνκέλσ λ ησλ επηρεηξήζ εσ λ δηθηχσλ  (π.ρ. ελέξγεηα θαη ηει επηθνηλσ λίεο) κπνξνχλ λα απμήζ νπλ ηελ 
παξαγσ γηθφηεηα ηεο εξγαζ ίαο θαηά πεξίπνπ 20%. Ζ πηνζέ ηεζ ε πην επέι ηθησ λ ζεζ κψλ, ηφζν ζ ηελ αγνξά πξντφλησ λ φζ ν θαη 
ζ ηελ αγνξά εξγαζ ίαο, θαζ ίζ ηαηαη αθφκε πην αλαγθαία ζ ην πι αίζ ην ηεο παξνχζ αο νηθνλνκηθήο δπζ πξαγίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 
ζα ππάξμεη βει ηίσ ζ ε  σ ο πξνο ηα απνηει έζ καηα ηεο αγνξάο εξγαζ ίαο θαη ζα κεησζεί ν θίλδπλνο γηα πεξαηηέξσ  αχμεζ ε ζην 
επίπεδν ηεο δηαξζ ξσ ηηθήο αλεξγ ίαο, ε νπνία αλέξρεηαη ήδε ζ ε πς ει ά επίπεδα (γχξσ  ζ ην 9%) ζ ε ζ ρέζ ε κε ηα αληίζ ηνηρα 
δηεζλή.

Αλάιπζε ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, 2008

 

 

Απιό ο κέζνο όξνο ησλ 15 ρσξ ώλ ηνπ ΟΟΣΑ κε ην πςειό ηεξν θαηά θεθαιή λ ΑΕΠ, κε βάζε ηηο κνλάδεο αγνξαζηηθήο δύλακεο ην 2008.
Η ρξήζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ππνιν γίδεηαη κε βάζε ηνλ θαηά θεθαιή  ζπλνιηθό αξηζκό σξ ώλ εξγαζ ίαο.
Η παξαγσ γηθόηεηα ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ππνιν γίδεηαη σ ο πνζ νζηό ηνπ ΑΕΠ αλά ώξα εξγαζ ίαο.

Πεγή: ΟΟΑ, Βάζ ε Γεδνκέλσ λ Δζληθψλ Ηζ νδπγίσ λ, ΟΟΑ, Οηθνλνκηθή Πξφβι ες ε 86 Βάζ ε Γεδνκέλσ λ θαη ΟΟΑ Πξννπηηθέο Απαζ ρφι εζ εο 
(2009).



Πεξί ι ες ε ησ λ Πξνηάζ εσ λ ηνπ ΟΟΑ

Απινπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηεχξπλζ ε ηεο θνξν ι νγηθήο βάζ εο, εηδηθφηεξα σ ο πξνο ηνλ 
ΦΠΑ, θαη εθαξκ νγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ εμνξζνι νγηζ κνχ ηνπ θφξνπ εηζ νδήκαηνο θπζ ηθψλ πξνζ ψπσ λ. Δθαξκνγή απζηεξψλ 
κέηξσ λ θαηαπνι έκεζεο ηεο απνθπγήο πι εξσ κήο θφξσ λ θαη εηζ θνξψλ θνηλσ ληθήο αζ θάι ηζ εο. Δλνπνίεζ ε ηεο δηαρείξηζ εο ησλ 
θφξσ λ θαη ησ λ εηζθν ξψλ θνηλσ ληθήο αζ θάι ηζεο.
κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο απνθπγήο πιεξσκήο θφξσλ θαη εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.

Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Άκεζ ε ζ ηξνθ ή ηφζν πξνο ηελ θαηάξηηζ ε θαη εθηέι εζ ε
πξνυπνι νγηζ κνχ βάζ εη  πξνγξακκ άησ λ φζ ν θαη πξνο έλα πνι πεηέο δεκνζηνλνκηθφ πι αίζ ην. Δμέηαζ ε ηεο πξννπηηθήο πηνζέηεζ εο 
ελφο απζηεξφηεξνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζ κνχ,  ελδερνκέλσ ο κε ζ πληαγκαηηθή θάι πςε, ν νπνίνο ζα επηβάι ι εη έι εγρν ζ ηηο 
δαπάλεο. Ίδξπζε κηαο θνηλνβνπι επηηθήο επηηξνπήο γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνι νγηζ κφ.

Απζηεξφο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Άκεζ ε εθαξκ νγή κεηαξξπζκ ίζ εσ λ γηα ηνλ εμνξζ νι νγηζ κφ θαη ηε κείσ ζ ε ηνπ 
κηζζνι νγηθνχ θφζ ηνπο. Πεξαηηέξσ  αχμεζ ε ηεο δηαθάλεηαο ζ ηηο πξνζ ι ής εηο θαη πεξηνξηζκφο ηεο λνκηκνπνίεζ εο ησ λ 
ζ πκβαζ ηνχρσλ. Βει ηίσ ζ ε  ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ει έγρνπ ζ ηνπο δεκφζ ηνπο θνξείο θαη αλαδηάξζξσ ζ ε ησ λ δεκηνγφλσ λ θξαηηθψλ 
επηρεηξήζ εσ λ. Απνπνι ηηηθνπνίεζ ε ησ λ δηνηθεηηθψλ ζ πκβνπι ίσ λ θαη ησ λ δηαρεηξηζ ηηθψλ νξ γάλσ λ ησ λ δεκνζ ίσ λ επηρεηξήζ εσ λ ψζ ηε 
λα αζ θνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε επαγγει καηηζ κφ θαη ππεπζπλφηεηα. Παχζ ε ηεο επέκβαζ εο ησ λ Τπνπξγείσ λ ζ ηελ θαζεκ εξηλή 
ι εηηνπξγία ησ λ δεκνζ ίσ λ επηρεηξήζ εσ λ θαηθνξέ σ λ  φπσ ο ησ λ λνζ νθνκείσ λ.

Άκεζε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζ θαι ηζ ηεί ε καθξνπ ξφζεζ κε ρξεκ αηννηθνλνκηθή 
βησ ζ ηκφηεηά ηνπ. Αχμεζ ε ηεο πξαγκαηηθήο ε ι ηθίαο ζ πληαμηνδφηεζ εο. Δπηκήθπλζ ε ηνπ ρξνλ ηθνχ δηαζ ηήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ 
ππνι νγίδνληαη νη ζ πληαμηνδνηηθέο παξνρέο σ ο πξνο ην ζ χλνι ν ηνπ επαγγει καηηθνχ βίνπ. Αχμεζ ε  ησλ νξ ίσ λ ε ι ηθίαο πνπ 
απαηηνχληαη γηα πι ήξε ζ χληαμε. Αι ι αγή ησ λ πξνυ πνζέ ζ εσ λ γηα ηελ απνλνκή ηεο ει άρηζ ηεο ζ χληαμεο έηζ η ψζ ηε ε πξφζ βαζ ε λα 
πεξηνξ ίδεηαη ζε  πξφζ σ πα πνπ έρνπλ θηάζ εη ηε  λφκηκε ε ι ηθία ζπληαμηνδφηεζ εο.

Δλίζρπζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο. Βει ηίσ ζ ε ησ λ πνι ηηηθψλ ελεξγνπνίεζ εο. 
ηφρεπζ ε ησ λ ππαξρφλησ λ επηδνηήζ εσ λ ηεο απαζ ρφι εζ εο ππέξ ησ λ λέσ λ πνπ βξ ίζ θνληαη ζ ε πην κεηνλεθηηθή ζέζ ε.  Υαι άξσ ζ ε 
ηεο εξγαηηθήο λνκνζ εζ ίαο θαη αληηκεηψπηζ ε ηνπ επξέσ ο δηαδεδνκέλνπ δπτζ κνχ ζ ηελ αγνξά εξγαζ ίαο κέζ σ  ηεο εηζ αγσ γήο κηαο 
εληαίαο ζ χκβαζ εο κε κέηξηα πξνζ ηαζ ία έλαληη ηεο απφι πζ ε ο. Γηαζ θάι ηζε  φηη ηα θαηψηαηα κηζ ζνι νγηθά φξηα δελ απνηει νχλ 
απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξφζ ι ες ε λέσ λ. Δλζάξξπλζ ε κηαο πην απνθεληξσ κέλεο δηαπξαγκάηεπζ εο ηνπ χς νπο ησ λ 
απνδνρψλ απνθ εχγνληαο ηε δηνηθεηηθή επέθηαζ ε ησ λ ζ πι ι νγηθψλ ζ πκβάζ εσ λ ζ ε κέξε ηα νπνία δελ εθπξνζ σ πνχληαη άκεζ α ζ ηηο 
ζ πκβάζ εηο. Μεηαξξχζ κηζε ηνπ ζ πζηήκαηνο θνξνι φγεζ εο θαη παξνρήο επηδνκάησ λ κε ζ θνπφ ηνλ πεξηνξηζ κφ ηεο επξέσ ο 
δηαδεδνκέλεο θηψρεηαο κεηαμχ ηνπ εξγαδφκελνπ πι εζπζκνχ. 

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο γηα ηνλ αληαγσληζκφ. Μείσ ζ ε  ησλ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα ηελ έλαξμε 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζ ηεξηνηήησ λ θαη άξζε ησ λ θξαγκψ λ. Απει επζέξσ ζ ε  θι εηζ ηψλ επαγγει κάησ λ. Πξνψζεζ ε ηεο ηδησ ηηθνπνίεζ εο 
θαη ηφλσ ζ ε ηνπ αληαγσ ληζκνχ ζ ηηο επηρεηξήζ εηο δηθηχσ λ. Δηζαγσ γή θεληξηθά ει εγρφκελεο αλαζεψξεζ εο ππαξρφλησ λ λφκσ λ θαη 
θαλνληζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσ ληζκνχ κε επαθφι νπζεο επαλεμεηάζ εηο ησλ λφκσ λ θαη θαλνληζκψλ νη νπνίνη πεξηνξ ίδνπλ 
αδηθαηνι φγεηα ηνλ αληαγσ ληζ κφ.

Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλάπηπμε θαη εθζ πγρξνληζκφ ηνπ ηνκέα ηεο θξνληίδαο ησλ 
παηδηψλ κέζ σ  βει ηησ κέλσ λ θαλνληζ κψ λ θαη απμεκέλεο παξνρήο ππεξεζ ηψλ. Αχμεζ ε  ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ι νγνδνζ ίαο ησ λ 
ζ ρνι είσ λ, θαζψο επίζ εο θαη ησλ θηλήηξσ λ θαη ηεο ι νγνδνζ ίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βει ηίσ ζ ε  ηνπ πξνγξάκκ αηνο ζ πνπδψλ ζ ηε 
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζ ηελ επαγγει καηηθή θαηάξηηζ ε . Βει ηίσ ζ ε ηνπ αληαγσ ληζ κνχ ζ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 
εηζ αγσ γή κεηαξξπζκίζε σ λ γηα ηελ βει ηίσζ ε  ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζ εο ησλ παλεπηζηεκίσ λ εμεηάδνληαο δηαθν ξεηηθέο επηινγέο 
νη νπνίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε  έκθ αζ ε ζ ηε δηαθνξνπνίεζ ε  ησ λ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσ λ ησ λ παλεπηζ ηεκίσ λ θαη ζε  ζέκαηα ηζ φηεηαο.

Δλδπλάκσζε ησλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη εθείλσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε θαη πξνψζεζε κηαο Πξάζηλεο 
δεκνζηνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο. Σφλσ ζ ε ησ λ ελδν-επηρεηξεζ ηαθψλ ηθαλνηήησ λ εθπαίδεπζ εο ζ ηηο επηρεηξήζ εηο, εηδηθφηεξα ζ ην  
ηνκέα ησ λ ππεξ εζ ηψλ, πξν θεηκέλνπ λα βνεζεζνχ λ ζ ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ ππφ ηελ επξχ ηεξε έλλνηα, ζ ε ηνκείο φπσ ο ε 
νξγ άλσ ζ ε,  ε  πξνψζεζ ε πξντφλησ λ ζ ηελ αγνξά , ηα κνληέι α αλάπηπμεο επηρεηξεκ αηηθήο δξαζ ηεξ ηφηεηαο, θι π. Δλίζ ρπζ ε ησ λ 
πξνζ παζεηψλ γηα πεξηβαι ι νληηθή ρξεκ αηνδφηεζ ε πξνο ηελ θαηεχζπλζ ε ηεο πι ήξνπο εθαξκ νγήο ησ λ αξρψλ «ν ξππαίλσ λ 
πι εξ ψλεη» θαη «ν ρξήζ ηεο πι εξψ λεη»

Απνθαζηζηηθή ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα επαλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε δηνίθεζε θαη ζηελ ακεξνιεςία ηνπ 
Κξάηνπο. Υξεζ ηκνπνίεζ ε ηεο θξί ζ εο σ ο κηαο επθαηξίαο γηα ηελ ίδξπζ ε ελφο απνηει εζ καηηθνχ θαη ζ χγρξνλ νπ δεκ φζ ηνπ ηνκέα.
Μει έηε  δεκηνπξγίαο κηαο εμεηδηθεπκέλεο, ακεξφι επηεο «κεηαξξπζκηζηηθήο επηηξνπήο » γηα λα γλσ ζ ηνπνηήζ εη επξέσ ο ην θφζηνο ζ ε 
πεξ ίπησ ζ ε κε κεηαξξχζ κηζεο. Βει ηίσζ ε ηεο δεκφζηαο ελεκέξσ ζ εο γηα ην θφζ ηνο ζ ε πεξ ίπησ ζ ε κεηαξξπζκίζε σ λ πνπ ζα 
απνδεηρζνχλ αλεπαξθψο θηι φδνμεο.



Γεκφζηα Γηνίθεζ ε θαη Πξν υπνι νγηζ κφο

Πνι ι απι νί δηαξ ζξ ωηηθνί παξ άγνληεο έρνπλ νδεγήζ εη ζηηο αληζνξξ νπίεο ηνπ ει ι εληθνύ δεκόζ ηνπ ηνκέα Οηθνλνκηθή 
Έξεπλα γηα ηελ Δι ι άδα, 2009, ΟΟΑ). Ο έι εγρνο ησ λ δεκ νζ ηνλνκηθψλ δαπαλψλ δελ είλαη επαξθήο. Ζ δξακαηηθή αχμεζ ε  ησλ 
δεκφζησλ δαπαλψλ θαηά πεξ ίπνπ 9% ηνπ ΑΔΠ κεηαμχ 2006 θαη 2009 είλαη ε  θχξηα αηηία γηα ηε  δηεχξ πλζ ε  ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 
ει ι είκκαηνο. Ζ απνηει εζ καηηθφηεηα σ ο πξνο ηελ παξνρή θαη πνηφηεηα ησ λ δεκ νζ ίσ λ ππεξε ζ ηψλ, ζ πκπεξηι ακβαλνκέλσ λ ησ λ 
θι άδσ λ ηεο εθπαίδεπζ εο θαη πγείαο, θπκαίλεηαη θάησ απφ ην κέζ ν φξν. Σν αζ θαι ηζηηθφ ζ χζ ηεκα, ην νπνίν είλαη απφ ηα πην 
γελλαηφδσ ξα ζ πζ ηήκαηα ζ ηνλ ΟΟΑ, δελ είλαη νηθνλνκηθά βηψζ ηκν. χκθσ λα κε ηηο πην πξφζ θαηεο καθξνπξφζεζ κεο 
πξνβιέ ς εηο ηεο Δπξσ πατθήο Δπηηξνπήο, νη ζ πληαμηνδνηηθέο δαπάλεο αλακέλεηαη λα απμεζνχ λ πάλσ  απφ ην 12% ηνπ ΑΔΠ 
κέρξη ην 2050, έλαληη πνζ νζ ηνχ κηθξφηεξνπ απφ ην 3% ηνπ ΑΔΠ θαηά κέζ ν φξν ζηηο άι ι εο ρψξεο ηεο ΔΔ.

δαπάλεο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ πάλσ απφ ην 12% ηνπ ΑΔΠ 

Ζ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζ ε  ζ ηελ Δι ι άδα πξέπεη λα ζ πκπεξηι άβεη έλαλ απζ ηεξφηεξν έι εγρν ησ λ δαπαλψλ, φπσ ο γηα 
παξάδεηγκα ηε κείσ ζ ε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο, ηνλ εμνξζν ι νγηζ κφ θαη ηνλ πεξηνξηζ κφ ηνπ κηζ ζνι νγηθνχ θφζηνπο, 
κεηαξξπζκίζε ηο γηα ηηο δεκηνγφλεο θξαηηθέο επηρεηξήζ εηο (βι έπεηε ελφηεηα γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζ εηο) θαη ρακει φηεξεο
ακπληηθέο δαπάλεο. Οη ακπληηθέο δαπάλεο ππνι νγίδνληαη ζ ην ηνπ ΑΔΠ ζ ηα κέζ α ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, πνι χ 
πς ει φηεξεο απφ ηνλ παγθφζκην κέζ ν φξν θαη ηνλ κέζ ν φξν ηνπ ΟΟΑ (πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ). Ζ καθξνπξφζεζ κε 
ρξεκαηνπηζ ησ ηηθή βησ ζ ηκφηεηα δεκηνπξγεί επίζ εο ηελ αλάγθε γηα κηα επείγνπζα κεηαξξχζ κηζε ηνπ αζ θαι ηζ ηηθνχ ζ πζηήκαηνο 
(βιέ πεηε αληίζηνηρε ελφηεηα).
ρξεκαηνπηζησηηθή βησζηκφηεηα δεκηνπξγεί επίζεο ηελ αλάγθε γηα κηα επείγνπζα κεηαξξχζκηζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ

Ζ εθαξκ νγή ηνπ ει ι εληθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηαζεξφηεηα θαη Αλάπηπμε (ΠΑ) θαη ε επαλάθηεζ ε ηεο αληαγσ ληζ ηηθφηεηαο 
εμαξηάηαη, ελ πνι ι νίο, απφ ηελ ππάξρνπζ α ηθαλφηεηα ησ λ δεκ νζ ίσ λ ππεξε ζ ηψλ λα βει ηηψζ νπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 
απνηει εζ καηηθφηεηά ηνπο. Ο ΟΟΑ έρεη πξνηείλεη έλα ρέδην Γξ άζ εο ζ ε βαζ ηθνχο ηνκείο πξνθεηκέλνπ λα βνε ζήζ εη ηηο 
ει ι εληθέο αξρέο λα αλαπηχμνπλ έλαλ θνηλφ πξφγξακκα γηα ηε  κεηαξξχζ κηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζ εο. Δπηπξνζ ζέησ ο, νη 
πξνηάζ εηο απηέο απνηει νχλ ηνλ ππξήλα ηεο Οι νθι εξσ κέλεο Αλαζ θφπεζ εο ηεο Γηαθπβέξλεζ εο ηεο Δι ι άδαο απφ ηνλ ΟΟΑ, ε  
νπνία ζα νι νθι εξσ ζε ί ην θζηλφπσ ξν ηνπ 2010 θαη ζα θαηαδείμεη πφζν ζ εκ αληηθή είλαη ε χπαξμε κηαο ζ πλνι ηθήο, κεζνδ ηθήο 
ζ ηξαηεγηθήο γηα ηνλ εθζ πγρξνληζ κφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζ εο ζ ηελ Δι ι άδα. Ωο πξν ο ην βξαρππξφζεζ κν κέι ι νλ, απαηηνχληαη 
ζ αθείο θαη ζ πζ ηεκαηηθνί θαλφλεο θαη ι νγνδνζ ία γηα ηελ εθαξκνγή άκεζ σ λ αι ι αγψλ. Ωζ ηφζν, καθξν πξφζεζ κα, ε 
δηαηεξεζ ηκφηεηα ησ λ κεηαξξπζκ ίζ εσ λ ζα εμαξηεζε ί απφ ηνλ ελζ ηεξληζ κφ δεκ φζ ησ λ αξρψλ, φπσ ο ε απνδνηηθφηεηα θαη ε  
δηαθάλεηα, νη νπνίεο ζα ππνζ ηεξ ίδνληαη απφ ζα θή πι αίζ ηα ι εηηνπξγίαο θαη έι εγρν πξνφδνπ.

Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα;

Δλδπλάκσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ο ηδησ ηηθφο ηνκέαο ζ ηελ Δι ι άδα πάζ ρεηεμαηηίαο ησ λ πνιχ πιν θσλ θαη 
απζ ηεξψ λ θαλνληζ κψλ, αι ι ά θαη απφ ηελ έι ι εης ε κηαο ζ ηαζεξήο θαη ζ πζ ηεκ αηηθήο πξνζ έγγηζ εο σ ο πξνο ηε ζέζ πηζ ε 
ξπζκίζε σ λ (βι έπεηε επίζ εο ηελ Δλφηεηα γηα ηνλ Αληαγσ ληζ κφ). Σν ΠΑ επηδηψθεη λα βει ηηψζ εη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάι ι νλ κε 
ηελ αλαβάζκ ηζ ε ηεο πνηφηεηαο ησ λ ξπζκ ίζ εσ λ, ηελ πξνψ ζεζ ε ηεο εμσ ηεξηθήο αληαγσ ληζ ηηθφηεηαο θαη ηελ ελδπλάκσ ζ ε ηνπ 
αληαγσ ληζ κνχ.  Σν Επηρεηξε ζηαθό Πξόγξακκα «Δηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2007-2013», ην νπνίν ρξεκ αηνδνηείηαη απφ ηελ ΔΔ θαη 
ην νπνίν επεδίσ θε λα εηζαγάγεη κε ζ πζ ηεκαηηθφ ηξφπν θαι χηεξεο δηαδηθαζ ίεο θαη πξαθηηθέο γηα ηε ζέζ πηζε  λνκνζεηηθψλ 
θαλφλσ λ θαη δηαηάμεσ λ, θαίλεηαη λα έρεη πεξηπέζ εη ζ ε αδξάλεηα.
ην νπνίν επεδίσθε λα εηζαγάγεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο γηα ηε ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ 

αθήλεηα θαη ηήξεζε ηεο δένπζαο δηαδηθαζίαο ζηε ζέζπηζε ξπζκίζεσλ (2005 θαη 2008)

Πεγή: ΟΟΣΑ

Πην απνδνηηθή θαη δηαθαλήο δεκφζηα δηνίθεζε. Οη απνδνρέο πνπ ι ακβάλνπλ νη δεκφζηνη ππάι ιε ιν η ζ ηελ Δι ι άδα 
θπκαίλνληαη ζ ε ζ ρεηηθά πς ε ι ά επίπεδα. Ζ Δι ι άδα παξνπζ ηάδεη κηα απφ ηηο πην κεγάι εο δηαθν ξέο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
δεκνζίσ λ ππαι ι ήι σ λ σ ο πνζ νζ ηνχ ηνπ ζ πλνι ηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησ λ απνδνρψλ ηνπο σ ο πνζ νζ ηνχ ησ λ ζ πλνι ηθψλ 
απνδνρψλ1. Σν ΠΑ επηθεληξψλεηαη ζ ηελ πνι ηηηθή πξφζ ι ες εο θαη ζ πκπεξηιακβάλεηπάγσ κα ησ λ πξνζ ι ής εσ λ, εηζ αγσ γή ηνπ 
θαλφλα 5:1 κεηαμχ ζ πληαμηνδνηήζ εσ λ θαη πξνζ ι ής εσ λ ζ ην δεκ φζ ην απφ ην 2011 θαη κεηά, θαη πεξηνξηζκφ ησ λ ζ πκβάζ εσ λ 
νξηζ κέλνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη αχμεζ ε  ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ι νγνδνζ ίαο. Ζ αλαβάζκηζε ηεο θνξνι νγηθήο δηνίθεζ εο είλαη αθφκα 
κία θπβεξλεηηθή πξνηεξαηφηεηα (βι έπεηε ελφηεηα ζρεηηθά κε ηε  θνξνι νγηθή κεηαξξχζ κηζε).

1 Σν πνζ νζ ηφ απηφ ελδέρεηαη επίζ εο λα αληηθαηνπηξίδεη κεησ κέλε δήι σ ζ ε απνδνρψλ ζ ηνλ ηδησ ηηθφ ηνκέα θαη κηζ ζνι νγηθψλ απνδεκ ηψζ εσ λ, 
φπσο θηι νδσξ εκάησλ .



Τπάιιεινη ζηνλ Δπξχηεξν Γεκφζην Σνκέα: Αξηζκφο θαη Απνδνρέο σο Πνζνζηφ επί ηνπ πλφινπ ηεο Οηθνλνκίαο 2007 

 
Πεγή: ΟΟΑ Βάζ ε Γεδνκέλσ λ Δζληθψλ Ηζνδπγίσ λ.  

Πξνηάζεηο

Γηα ηε δεκ νζ ηνλνκηθή εμπγίαλζ ε ζα ρξεηαζ ηεί ζ πι ι νγηθή δέζ κεπζ ε εληφο ηεο θπβέξλεζ εο θαη ζ ε φι α ηα επίπεδα. Γηα ηελ 
εθαξκ νγή νι νθι εξ σ κέλσ λ κεηαξξπζκ ίζ εσ λ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχ λ νη ζ ηφρνη ηνπ ΠΑ απαηηείηαη έλα θνηλφ πξφγξακκα
κεηαξξχζ κηζεο, αλαβαζκηζκέλνο ζ ηξαηεγηθφο ζ ρεδηαζ κφο, θαζψο θαη απμεκέλνο ζ πληνληζ κφο θαη ι νγνδνζ ία εληφο ησ λ 
ππεξεζ ηψλ, αι ι ά θαη ζ ε φι α ηα θπβεξλεηηθά επίπεδα. Γηα λα εμαζ θαι ίζ νπλ ηελ πνηφηεηα ησ λ ξπζκίζε σ λ, νη κεηαξξπζκίζε ηο ζα 
πξέπεη λα επηβάι ι νπλ ζ αθή εγεζ ία, νδεγίεο θαη επνπηεία ,  λα δηαζ αθήζ νπλ πνηνη θέξνπλ ηελ θεληξηθή επζχλε, λα εηζαγάγνπλ  
δηαδηθαζ ία αλαδξνκ ηθήο αλαζεψξεζ εο ησ λ λέσ λ θαλνληζ κψλ ζ ε ηαθηηθή βάζ ε,  θαζψ ο επίζ εο θαη κία θνηλή πξνζ έγγηζ ε σ ο 
πξνο ηε θσ δηθνπνίεζ ε θαη απι νπνίεζ ε ησ λ ξπζκ ίζ εσ λ. Δπηπξνζ ζέησ ο, είλαη απαξα ίηεηε ε βει ηίσ ζ ε ησ λ κεραληζ κψ λ πνπ 
ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο κεηαμχ ησ λ δηαθφξσ λ δεκνζίσ λ επελδχζ εσ λ . Οη απνθάζ εηο απηέο ι ακβάλνληαηεπί ηνπ παξφληνο κε 
πνι χ ζ πγθεληξσ ηηθφ ηξφπν θαη κπνξεί λα κελ  ι ακβάλνπλ δηεμνδηθά ππφς ε ζ πγθεθξηκέλεο ηνπηθέο αλάγθεο θαη πξνθι ήζ εηο. 
Βαζ ηθή πξνυ πφζεζ ε είλαη ε αχμεζ ε ηεο δηαθάλεηαο ζ ηα ρξεκ αηννηθνλνκηθά ησ λ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ηνπ ει έγρνπ πξνφδνπ ηεο 
απφδνζ εο ζε φι α ηα θπβεξλεηηθά επίπεδα.
Μπνξνχ λ λα ι εθ ζνχ λ πεξηζ ζ φηεξα κέηξα γηα ηελ θαι χηεξε  ρξήζ ε ηνπ ππάξρνληνο πξν ζ σ πηθνχ , κε ηελ εηζ αγσ γή πνι ηηηθψλ
θηλεηηθφηεηαο θαη θίλεηξσλ γηα ηε βει ηίσ ζ ε ηεο ζ πκπεξηθνξά ο ή ησ λ εξγαζ ηαθψλ πξαθηηθψλ. Έλα θπβεξλεηηθφ πι αίζ ην 
δηαρείξηζ εο δεμηνηήησ λ γηα ην ζ χλνι ν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζ εο ζα κπνξνχζ ε λα βει ηηψζ εη ην ζρεδηαζ κφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 
θαη ηε δηαρείξηζ ε ηεο ζ ηαδηνδξνκ ίαο, θαη ζα κπνξνχ ζ ε λα απμήζ εη ηε ξεπζ ηφηεηα ηεο αγνξά ο εξγαζ ίαο ζ ην δεκ φζ ην ηνκέα. Ζ 
εθαξκ νγή ελφο ξπζκ ηζ ηηθνχ πι αηζ ίνπ ζ ρεηηθά κε ηελ αθεξαηφηεηα, ην νπνίν ζα θαζνξί δεη πξφηππα θαη πξννπηηθέο γηα ηνπο 
δεκ νζ ίνπο ππαι ι ήι νπο (εληζ ρπκέλν κε επνπηηθνχο κεραληζ κνχο), ζα παξείρε ηζ ρπξά θίλεηξα γηα ηε  βει ηίσ ζ ε  ηεο πνηφηεηαο 
ησ λ ππεξεζ ηψλ. Δπηπξφζζεηα κέηξα γηα ηελ αχμεζ ε ηεο δηαθάλεηαο ζ ηελ πξφζ ι ες ε ησ λ ππαι ι ήι σ λ ζα βει ηίσ λε ηελ  
εκπηζ ηνζ χλε  ζην δεκφζην.
Σέι νο, έλα αμηφπηζ ην ζ ρέδην κεζ νπξφζεζ κεο εμπγίαλζ εο, ππνζ ηεξηδφκελν απφ κηα πνι ηηηθή δέζ κεπζε, είλαη αλαγθαίν γηα λα
δηαζ θαι ηζηεί ε δεκνζηνλνκηθή βησ ζ ηκφηεηα θαη λα επαλαθηεζεί ε αμηνπηζηία. Ζ βει ηίσ ζ ε  ησ λ δεκνζηνλνκηθψλ δηαδηθαζ ηψλ θαη
ηνπ ει έγρνπ πξνφδνπ απνηει εί βαζ ηθφ ζ ηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζ ηφρνπ απηνχ. Ζ πξνηεηλφκελε κεηάβαζ ε ζ ε εθπφλεζ ε
πξνυπνι νγηζ κνχ βάζ εη πξνγξακκ άησλ κέρξη ην 2012 ζα πξέπεη λα εθαξκ νζ ηεί άκεζ α, θαζψ ο ζα επηηξές εη θαι χηεξε  
αμηνι φγεζ ε  ηεο απνδνηηθφηεηαο ησ λ δεκφζησλ δαπαλψλ. Όπσ ο πξναλαγγέι ζεθε κε ην ΠΑ, ε  θπβέξλεζ ε  ζα πξέπεη επίζ εο λα 
πηνζεηήζ εη ηελ εθπφλεζ ε πνι πεηψλ πξνυ πνι νγηζ κψλ δαπάλεο γηα ηα ππνπξγεία, θαηδεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. Θα πξέπεη λα 
δνζε ί έκθαζ ε ζ ηε ζέζ πηζ ε ελφο δεζ κεπηηθνχ δεκ νζ ηνλνκηθνχ θαλνληζ κνχ, ν νπνίνο ζα ζέηεη φξην ζ ηηο δαπάλεο θαη ζα  
απνηξέπεη δηαξζξσ ηηθά ει ι είκκαηα. Γηα λα εμαζ θαι ηζηεί ε απνηει εζ καηηθφηεηαηνπ δεκνζ ηνλνκηθνχ θαλνληζ κνχ, απαηηείηαηκηα 
αλαβαζκ ηζ κέλε αλεμάξηεηε επνπηεία ηεο δεκ νζ ηνλνκηθήο πνι ηηηθήο. ην πι αίζ ην απηφ, ε  δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο
ππεξε ζ ίαο πξν υπνι νγηζ κνχ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Κνηλνβνπι ίνπ είλαη έλα ζεηηθφ βήκα.

Πεξίιεςε ησλ Πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ 

Βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο θεληξηθήο δηαθπβέξλεζεο: 1) Δλίζ ρπζε ηνπζ πληνληζ κνχ ησ λ θπβεξλεηηθψλ πνι ηηηθψλ.
2) Δηζαγσ γή ζ αθψλ νδεγηψλ, , εγεζ ίαο, θαη επνπηείαο ηεο πνηφηεηαο ησ λ ξπζκ ίζ εσ λ, 3) Απι νπνίεζ ε ησ λ δηαδηθαζ ηψλ ίδξπζ εο
επηρεηξήζ εσ λ. 4) Γε κηνπξγία ελφο πι αηζ ίνπ δηαρείξηζ εο δεμηνηήησ λ.
Αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη πεξηνξηζκφο ησλ παξαζχξσλ δηαθπγήο γηα ην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα θαη ηνπο ππαιιήινπο:
1) Πεξηνξηζ κφο ηεο λνκηκνπνίεζ εο ησ λ ζπκβαζ ηνχρσ λ. 2) Πεξαηηέξσ  αχμεζ ε  ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζ ίεο πξφζ ι ες εο.
Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επνπηεία θαη αμηνιφγεζε. 1) Άκεζ ε ζ ηξνθ ή πξνο ηελ 
θαηάξηηζ ε πξνυ πνι νγηζ κνχ βάζ εη πξνγ ξακκάησ λ θαη ελφο πι αηζ ίνπ εθπφλεζ εο πνι πεηψλ πξνυ πνι νγηζ κψλ. 2) Μει έηε ηεο 
πξννπ ηηθήο πηνζέηεζ εο ελφο απζ ηεξφηεξνπ δεκ νζ ηνλνκηθνχ θαλνληζ κνχ, ελδερνκέλσ ο κε ζ πληαγκαηηθή θάι πς ε,  ν νπνίνο ζα 
επηβάι ι εη έι εγρν ζηηο δαπάλεο. 3) Ίδξπζε κηαο θνηλνβνπι επηηθήο επηηξνπήο γηα ηνλ πξνυπνι νγηζ κφ.
Βειηίσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο: 1) Δπηβνι ή αλάι πζεο αληίθηππνπ ησ λ ξπζκίζε σ λ. 2) Δθαξκνγή 
κηαο ζπζ ηεκαηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο αλαζεψξεζ εο ησ λ θπβεξλεηηθψλ αλαγθψλ. 
Αχμεζε ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο: 1) Δλίζ ρπζε ησ λ ππαξρνπζ ψλ πηι νηηθψλ γηα ηε δεκ νζ ηνλνκηθή 
απφδνζ ε  θαη επέθηαζ ε  ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζ ε επηπξφζ ζεηνπο ηνκείο. 2) Αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζ ίαο δηαρείξηζ εο ηεο απφδνζ εο 
ζ ηνλ επξχηεξν ηνκέα. 3) Δηζ αγσ γή ελφο Πι αηζ ίνπ ζρεηηθά κε ηελ Αθεξαηφηεηα.



Μεηαξξπζκ ίζ εηο ζην ζπληαμηνδνηηθφ ζχ ζηεκα

Ζ νηθνλνκηθή βησ ζ ηκφηεηα ηνπ ζ πληαμηνδνηηθνχ ζ πζ ηήκαηνο ηεο Δι ι άδαο απνηει εί κεγάι ε πξφθι εζ ε. Ο ξπζκφο δεκνγξαθηθήο 
γήξαλζ εο ηεο Δι ι άδαο είλαη ηαρχο θαη νη παξνρέο ησ λ ζ πληάμεσ λ είλαη πς ε ι έο. Σα πνζ νζ ηά γελλήζ εσ λ είλαη αλάκεζ α ζ ηα 
ρακει φηεξα ησ λ ρσ ξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ ν κέζ νο φξνο δσήο είλαη ζ ρεηηθά πςε ι φο. αλαι νγία αηφκσ λ ζ ε εξγάζ ηκε ε ι ηθία γηα 
θάζε άηνκν ζ ε ε ι ηθία ζ πληαμηνδφηεζ εο ζα πεξάζ εη απφ 4 πνπ είλαη ζ ήκεξα  ζ ε ι ηγφηεξν απφ 2 (1,6) ην 2050.Σν 2005, νη 
δαπάλεο ζ πληαμηνδφηεζ εο ζ ην 11,5% ηνπ ΑΔΠ ζ πγθαηαι έγνληαλ αλάκεζ α ζ ηηο πς ει φηεξεο δαπάλεο ηνπ ΟΟΑ, έλαληη ηνπ 
κέζ νπ φξνπ ζην 7,2%.

Βαζηθέο παξάκεηξνη ησλ δεκφζησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαζεζηψησλ ζε επηιεγκέλεο ρψξεο 

Γηα εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησ ηηθφ ηνκέα, απφ ην 2008 θαη κεηά

Νφκηκν φξην ε ιηθίαο 
ζ πληαμηνδφηεζ εο 

(αλδξψλ/γπλαηθψλ)

Πεξίνδ νο 
εηζ θνξψ λ γηα 

πιή ξε  ζχ ληαμε 
(έηε)

Πεξίνδ νη 
αλαθνξάο γηα ην 

χς νο ησ λ
παξν ρψλ

Μέζ νο φξν ο 
πνζ νζ ηνχ 

πξν ζ αχμεζ εο 
ζ χληαμεο

Μέζ νο φξν ο 
επηπέδνπ 
ζ χληαμεο1

Μέζ νο φξν ο 
πιν χηνπαπφ 

ζ πληάμεηο2 (αλδξψ λ/ 
γπλαηθψλ)

Καζνξηζκφο ησ λ 
παξν ρψλ

Διιά δα 65 35 Σειε πηαία 
πεληαεηία 2,57 93,6 14,2/16,5 θαηά πεξίπησ ζ ε

Καλαδάο
65 40

Τς ει φηεξεο 
απνδνρέο 34

εηψλ
0,63 42,0 7,9/9,2 Σηκέο

Γαιιία
60 40

Τς ει φηεξεο 
απνδνρέο 25 

εηψλ
1,75 51,2 9,5/11,0 Σηκέο

Γεξκ αλία 65 δελ ηζρχεη Καξηέξα 1,00 40,5 7,0/8,3 Μηζ ζφο
Ηηαιία 65/60 δελ ηζρχεη Καξηέξα 1,75 69,3 10,0/10,8 Σηκέο
Ηαπσ λία 65 40 Καξηέξα 0,55 33,5 6,0/6,8 Σηκέο

Πνξηνγαιία 65 40 Καξηέξα 2,00–2,30 53,6 8,1/9,5
ηηκέο κε 

επηπξφζ ζεηεο 
αλαπξν ζ αξκ νγέο

Ηζ παλία
65 35

Τς ει φηεξεο 
απνδνρέο 15 

εηψλ
2,90 73,0 12,0/14,0 Σηκέο

Ζλσ κέλν 
Βαζ ίιε ην 65 44 Καξηέξα Πάγηνο 

ζ πληειεζ ηήο 28,9 4,7/5,4 ηηκέο

Ζλσ κέλεο 
Πνιηηείεο 67 35

Τς ει φηεξεο 
απνδνρέο 35 

εηψλ
 1,2 37,1 5,9/6,8 ηηκέο

1. Ύς νο ζ χληαμεο σ ο πνζ νζ ηφ ηνπ κέζ νπ φξνπ απνδνρψλ ηεο ζ πλνι ηθήο νηθνλνκ ίαο. 
2. Έζ νδα απφ ζ πληάμεηο σ ο πνι ι απι άζ ην ηνπ κέζ νπ φξνπ απνδνρψλ ηεο ζ πλνι ηθήο νηθνλνκίαο. 
3. Ο θαζνξηζ κφο ησλ παξνρψλ ια κβάλεηεπίζ εο ππφς ε ηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ. 

Πεγή: Σπληάμεηοκε κηακαηηά, ΟΟΣΑ, 2009. 

Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα;

Οη παξνρέο ησ λ ζ πληάμεσ λ ηεο Δι ι άδαο είλαη απφ ηηο πην γελλαηφδσ ξεο ζ ηνλ ΟΟΑ. χκθσ λα κε ηελ ηζ ρχνπζα λνκνζεζ ία, 
κηζ ζσ ηνί ει ηθίαο 20 εηψλ νη νπνίνη αξρίδνπλ λα εξγάδνληαη ζ ήκεξα θαη κε κία νι νθι εξσ κέλε επαγγει καηηθή θαξηέξα (δει αδή 
κέρξη ηελ ει ηθία ησ λ 65 εηψλ) ζα ι άβνπλ θαηά κέζ ν φξν ζ χληαμε πνπ ζα αληηζ ηνηρεί ζ ην 96% ησ λ πξν εγνχκελσ λ αθαζάξηζ ησ λ 
απνδνρψλ ηνπο, ζε ζχγ θξηζ ε  κε έλαλ κέζ ν φξν 59% πνπ ηζ ρχεη γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.
κέρξη ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ) ζα ιάβνπλ θαηά κέζν φξν ζχληαμε πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 96% ησλ πξνεγνχκελσλ αθαζάξηζησλ 

ήκεξα, ην επίζ εκ ν φξην ε ι ηθίαο γηα ζ πληαμηνδφηεζ ε ζ ηελ Δι ι άδα είλαη 65 εηψλ, αι ι ά είλαη επξέσ ο δηαδεδνκέλε ε πξφσ ξε 
ζ πληαμηνδφηεζ ε. Ο κέζ νο φξνο ει ηθίαο εμφδνπ απφ ηελ αγνξά  εξγαζ ίαο είλαη 62,4 έηε γηα ηνπο άλδξεο θαη 60,9 έηε γηα ηηο 
γπλαίθεο. Μφλν ην 44% ησ λ εξγαδνκέλσ λ ει ηθίαο κεηαμχ 55 θαη 64 εηψλ εξγάδνληαη αθφκα, ζ ε ζ χγθξηζ ε κε ην κέζ ν φξν ηνπ 
52% ηνπΟΟΑ.

Παξά ηηο ζ ρεηηθά γελλαηφδσ ξεο κει ι νληηθέο ζ πληάμεηο , έλα κεγάι ν κέξνο ησλ ε ι ηθησ κέλσ λ δεη ζ ήκεξα θάησ απφ ηα φξηα ηεο 
θηψρεηαο. ηα κέζ α ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, ην 23% ησ λ αηφκσ λ ει ηθίαο άλσ  ησ λ 65 ήηαλ θησ ρνί ζ πγθξηηηθά κε ην 13% ηνπ 
κέζ νπ φξνπ ησ λ ρσ ξψ λ ζ ηνλ ΟΟΑ. Σν γεγνλφο απηφ νθ είι εηαη ελ κέξεη ζ ην κεγάι ν πνζ νζ ηφ ησ λ εξγαδνκέλσ λ πνπ 
απαζ ρνι είηαη ζ ηνλ άηππν ηνκέα ηεο νηθνλνκ ίαο, νη νπνίνη δελ έρνπλ άι ι α ζ πληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα εθηφο απφ απηά ηεο 
έζ ραηεο αλάγθεο, δε ι αδή ηηο ζ ρεηηθά ρακε ι έο παξνρέο πνπ ι εηηνπξγνχλ σ ο δίθηπ αζ θαι είαο. Σαπηφρξνλα, νη ζ ρεηηθά ραι αξέο 
πξνυπνζέζ εηο γηα ηελ ηεθκεξ ίσ ζ ε  δηθαηψκαηνο γηα ει άρηζηε ζ χληαμε ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηα θίλεηξα γηα πξφσ ξε 
ζ πληαμηνδφηεζ ε. Οη ει άρηζηεο ζ πληάμεηο, παξά ην ρακε ι φ επίπεδφ ηνπο, είλαη ζ ρεηηθά «γελλαηφδσ ξεο» ζ ε ζ ρέζ ε  κε ηηο εηζθν ξέο 
πνπ θαηαβάι ι νληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ι αλζαζ κέλα θίλεηξα γηα νξηζ κέλνπο εξγαδφκελνπο γηα 
πξφσ ξε ζ πληαμηνδφηεζ ε ρσ ξ ίο νπζ ηαζ ηηθή κείσ ζ ε ζ ηηο παξνρέο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ δεκ ηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα έλαλ πην 
ζ αθή δηαρσ ξηζκφ ησ λ δηθαησκάησλ ζ πληαμηνδφηεζ εο θαη ηνπ επηδφκαηνο θνηλσ ληθήο πξφλνηαο. 



Οη ζπληάμεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζήκεξα είλαη γελλαηφδσξεο

Πεγή: πληάμεηο κε κηακαηηά, ΟΟΑ, 2009

Πξνηάζεηο

Ζ ει ι εληθή θπβέξλεζ ε αλαθνίλσ ζ ε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, έλα παθέην κεηαξξπζκ ίζ εσ λ γηα ην ζ πληαμηνδνηηθφ ηεο ζ χζ ηεκ α
ην νπνίν ζα έπξεπε λα είρε εθαξκ νζ ζεί πνι ι ά ρξφληα λσ ξ ίηεξα. Ζ πξφζ βαζ ε ζ ε θαζεζ ηψηα πξφσξεο  ζ πληαμηνδφηεζ εο ζα  
πεξηνξηζ ηεί θαη ζα πηνζεηεζ νχλ θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ζ ηελ αγνξά  εξγαζ ίαο κεηά ηελ 
ε ι ηθία ησ λ 65 εηψλ. Ο ζ ηφρνο είλαη λα κεηαηνπηζ ηεί ν κέζ νο φξνο ει ηθίαο ζ πληαμηνδφηεζ εο θαηά δχν ρξφληα ζ ηα 63 ρξφληα κέρξη 
ην 2015. Οη ζ πληάμεηο ζα ππνι νγίδνληαη κε βάζ ε  ην κέζ ν φξν εηζθνξψλ ησ λ εξγαδνκέλσ λ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο, 
θαη φρη κε βάζ ε  κφλν ηελ ηει επηαία πεληαεηία. Ζ κέγηζ ηε ζ χληαμε δελ ζα ππεξβαίλεη ην 70% κε 75% ησ λ πξνε γνχκελσ λ 
απνδνρψλ. Σα κέηξα απηά απνηει νχλ ζ εκαληηθά βήκαηα πξνο ηε  ζ σ ζ ηή θαηεχζ πλζ ε  θαη ζα πξέπεη λα εθαξκνζην χλ απζηεξά.
Σα κέηξα απηά ζα θέξνπλ ηελ Δι ι άδα πην θνληά ζ ηα αληίζ ηνηρα επίπεδα πνπ ηζ ρχνπλ ζ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ νη νπνίεο έρνπλ 
ήδε κεηαξξπζκίζε η ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπο ζπζηήκαηα.

Ωζ ηφζν, ζα πξέπεη λα θαηαβι εζνχ λ πην έληνλεο πξνζ πάζεηεο γηα λα δηαζ θαι ηζ ηεί καθξνπ ξφζεζ κα ε ζ πλέρηζ ε ηνπ ζ πζ ηήκαηνο 
δεκφζησλ ζ πληάμεσ λ. Οξηζ κέλα απφ ηα κέηξα πνπ ζα κπνξνχζ αλ λα ι εθζνχλ είλαη ε  ζ χλδεζ ε  ηεο ε ι ηθίαο ζ πληαμηνδφηεζ εο κε 
ηνλ κέζ ν φξν πξνζ δφθηκεο επηβίσ ζ εο, θαζψο επίζ εο θαη ε  αχμεζ ε  ησλ εηψλ θαηαβνι ήο εηζθν ξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα πι ήξε  
ζ χληαμε.  Θα πξέπεη λα γίλεη επαλέι εγρνο ησ λ πξνυ πνζέ ζ εσ λ θαηνρχξσ ζ εο ηνπ δηθαηψκαηνο ει άρηζ ηεο ζ χληαμεο θαη λα δνζε ί 
πξφζ βαζ ε ζ ε απηή κφλν ζ ε άηνκα ηα νπνία έρνπλ ζ πκπι εξ ψζ εη ην λφκηκν φξην ε ι ηθίαο ζ πληαμηνδφηεζ εο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
ζα γίλεη θαι χηεξε ζ ηφρεπζ ε ησ λ πι ενλεθηεκ άησ λ ηνπ θαζεζ ηψηνο ηεο ει άρηζ ηεο ζ χληαμεο, ε νπνία έρεη σ ο ζ θνπφ λα 
πξνζ ηαηεχζ εη ηνπο ει ηθησ κέλνπο απφ ηνλ θίλδπλν ηεο θηψρεηαο θαη ηαπηφρξνλ α ζα κεησ ζνχ λ ηα θίλεηξα γηα πξφσξε 
ζ πληαμηνδφηεζ ε. Σα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα πι αηζησζνχλ απφ ηζρπξέο πνι ηηηθέο γηα ηελ θαηαπνι έκεζ ε  ηεο θηψρεηαο, θπξ ίσ ο
κέζ σ  ηεο εθαξκνγήο θαι χηεξα ζηνρεπφκελσ λ κε ραληζ κψ λ ελίζ ρπζ εο ηνπ εηζ νδήκαηνο.

Πεξίιεςε ησλ Πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ

Δπέθηαζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ψζ ηε λα ζ πλδεζεί κε ηηο απμήζ εηο ηνπ κέζ νπ νξί νπ πξνζ δφθηκεο 
επηβίσ ζ εο.

Αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ νξίνπ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο πεξηνξί δνληαο πεξαηηέξσ  ηελ πξφζ βαζ ε ζ ηελ  πξφσ ξε 
ζ πληαμηνδφηεζ ε θαη παξέρνληαο θίλεηξα σ ο πξνο ηνλ ηξφπν ππνι νγηζ κνχ ηεο ζ χληαμεο πξνθεηκέλνπ λα παξαηείλεηαη 
ε παξακνλή ζηελ αγνξά εξγαζ ίαο.

Δπηκήθπλζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη ζ πληαμηνδνηηθέο παξνρέο σ ο πξνο ην 
ζ χλνι ν ηνπ επαγγει καηηθνχ βίνπ.

Αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο πνπ απαηηνχληαη γηα πιήξε ζχληαμε.

Αιιαγή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνλνκή ηεο ειάρηζηεο ζχληαμεο έηζη ψζ ηε ε  πξφζ βαζ ε  λα πεξηνξ ίδεηαη ζ ε 
πξφζ σ πα πνπ έρνπλ θηάζ εη ηε  λφκηκε ε ι ηθία ζπληαμηνδφηεζ εο.



Γηαθπβέξλεζε  ησλ Γεκν ζί σλ  Δπηρεηξήζ εσ λ
Γηα ηε βει ηίσζε ησλ πξννπηηθψλ γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζ ε θαη γηα κηα βηψζηκε αλάθακς ε ηεο ει ι εληθήο νηθνλνκίαο απαηηνχληαη 
θηι φδνμεο κεηαξξπζκ ίζ εηο ζηνλ ηνκέα ησ λ Γεκνζ ίσ λ Δπηρεηξήζ εσλ ( ). Παξφι ν πνπ ε Δι ι άδα ήηαλ κία απφ ηηο πην ελεξγέο ρψξεο 
ζηε δψλε ηνπ ΟΟΑ ζηνλ ηνκέα ησλ ηδησ ηηθνπνηήζεσ λ ηελ πεξίνδν κεηαμχ 2000 θαη 2008, ν αξηζκφο ησ λ Γεκνζ ίσ λ Δπηρεηξήζ εσ λ ζηελ 
Διιά δα παξακέλεηζ ρεηηθά πς ει φο κε 74 επηρεηξήζ εηο θαη κε κηα αμία πνπ ππνι νγίδεηαη γχξσ  ζηα 44 δηζ εθαηνκκχξηα Δπξψ .

Γε κόζηεο ελ κέξεη ή ελ όισ  επηρεηξήζεηο ζηε λ Δι ιά δα αλά θιά δν

Κιάδνο Γεκφζηεο εηαηξείεο
2 Άκεζα ειεγρφκελεο Σύλνιν

Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο 1 7 8
Υξεκαηνπηζησηηθά 2 3 5
Κνηλήο σθειείαο θαη κεηαθνξψλ 6 21 27
Αθίλεηα 0 9 9
Γηάθνξα 1 24 25
Σύλνιν  10 64 74

Πεγή: Δι ι εληθφο Κξαηηθφο Πξνυπνι νγηζ κφο 2010, Δηζ εγεηηθή Έθζεζ ε , Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζ ει ίδεο 117-119.
Βαζ ηθά δεηήκαηα πνιηηηθήο
Οη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζ εηο επηβαξχ λνπλ ζ εκ αληηθά ηνλ θξαηηθφ πξνυ πνι νγηζ κφ. Γηαρξνληθά, ε  ρξεζ ηκνπνίεζ ε  ησ λ Γ εκνζίσ λ 
Δπηρεηξήζ εσ λ πξνο ηθαλνπνίεζ ε πει αηεηαθψλ ζ ρέζ εσ λ είρε σ ο απνηέι εζ κα κεγάι α ηκήκα ηα ηνπ θι άδνπ λα έρνπλ ππεξάξηζκν  
πξνζ σ πηθφ. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ κεγάι α θελά απφ ηερλνι νγηθήο άπνς εο ζ ε ζ ρέζ ε  κε άι ι εο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ο
πξνθχπησ λ ζ πλδπαζ κφο πς ε ι νχ ζ ρεηηθά θφζ ηνπο εξγαζ ίαο θαη ρακε ι ήο παξαγσ γηθφηεηαο εμεγεί ηα ρακε ι ά επίπεδα 
απνδνηηθφηεηαο ησ λ ελ ι ήγσ επηρεηξήζ εσ λ. Δπηπξνζ ζέησ ο, νη ει ι εληθέο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζ εηο παξέρνπλ πνι χ ζ εκ αληηθέο 
δεκφζηεο ππεξεζ ίεο ρσ ξ ίο αληίζ ηνηρε απνδεκίσ ζ ε  ελψ νη ηηκέο είλαη ρακει έο ζ ε ζ ρέζ ε  κε ηα δηεζλή πξφηππα. Καηά ζπλέπεηα, ε  
ρξεκ αηνδφηεζ ε γηα επελδχζ εηο πνπ ζα βει ηηψζ νπλ ηελ παξαγσ γηθφηεηα είλαη ει ι ηπήο θαη ε πνηφηεηα ησ λ παξερνκέλσ λ 
ππεξεζ ηψλ ησ λ Γεκνζί σ λ Δπηρεηξήζ εσ λ θπκαίλεηαη ζ ε ρακε ι ά επίπεδα. Ζ ρακε ι ή απνδνηηθφηεηα ζ ηνπο θι άδνπο ηεο θνηλήο 
σ θει είαο, ησ λ κεηαθν ξψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζ ηψλ ζ ηνπο νπνίνπο νη Γ εκφζ ηεο Δπηρεηξήζ εηο θπξηαξρνχλ, 
επηθέξεη εμσ γελψο αξλεηηθέο επηπηψζ εηο ζην ζχλ νι ν ηεο νηθνλνκίαο.
σθειείαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιή καηνο ρξεηάδνληαη επεηγφλησο πνι ηηηθέο πξσ ηνβνπι ίεο, νη νπνίεο ζα είλαη απαξαίηεηεο φρη 
κφλν γηα ηε  δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζ ε , αι ι ά θαη γηα λα ζπλεηζ θέξνπλ ζηε  δηαηήξεζ ε  ηεο αλάπηπμεο ηεο ει ι εληθήο νηθνλνκίαο.
Πξν ηάζ εηο 
Ζ Δι ι άδα ζα πξέπεη λα εμεηάζ εη ην ελδερφκελν πεξαηηέξσ  πψι εζ εο Γ εκ νζ ίσ λ Δπηρεηξήζ εσ λ ζ ε ηδηψηεο επελδπηέο, 
επηηαρχλνληαο ηελ επαλαι εηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκ αηνο ησ λ ηδησ ηηθνπνηήζ εσ λ. Θα πξέπεη επίζ εο λα εμεηαζ ηνχλ κεηαξξπζκίζ εηο 
γηα ηε βει ηίσ ζ ε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζ εο ησ λ Γ εκ νζ ίσ λ Δπηρεηξήζ εσ λ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζα εληζ ρπζε ί ε νηθνλνκηθή 
βησ ζ ηκφηεηα ησ λ επηρεηξήζ εσ λ απηψλ θαη ζα απμεζνχλ ηα έζ νδα απφ κει ι νληηθέο ηδησ ηηθνπνηήζ εηο.
Ηδηαηηέξσ ο ζ εκ αληηθέο ζα είλαη εθείλεο νη δηαξζξσ ηηθέο κεηαξξπζκ ίζ εηο πνπ ζα ζ ηνρεχνπλ ζ ηελ εθαξκ νγή εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζ εο πςε ι ψλ πξνηχπσ λ. Σέηνηεο κεηαξξπζκ ίζ εηο ζα πξέπεη λα έρνπλ σ ο θαηεπζπληήξηα αξρή ηα δηεζλή 
ζ πκθσ λεκέλα πξφηππα, φπσ ο είλαη νη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζ ε  ησ λ Γεκνζίσ λ 
Δπηρεηξήζ εσ λ. Πξνο ην ζ θνπφ απηφ, ε θπβέξλεζ ε ζα πξέπεη λα επηδηψμεηηελ απνπνι ηηηθνπνίεζ ε ησ λ δηνηθεηηθψλ ζ πκβνπι ίσ λ 
θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ νξγάλσ λ ησλ Γ εκνζ ίσ λ Δπηρεηξήζ εσ λ. Ζ επίηεπμε ηνπ ζ ηφρνπ απηνχ κπνξ εί λα γίλεη δηνξ ίδνληαο 
αλεμάξηεηνπο επαγγει καηίεο σ ο κέι ε  ησ λ δηνηθεηηθψλ ζ πκβνπι ίσ λ θαη θαζηζηψληαο ζ αθέο φηη απηνί ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ην 
δηνξηζκφ θαη ηελ απφι πζ ε  ησλ δηεπζπληηθψλ ζ ηει ερψλ. Σα ππνπξγεία ζα πξέπεη επίζ εο λα απνθεχγνπλ ηηο παξεκβάζ εηο ζ ηελ 
θαζεκ εξηλή δηαρείξηζ ε ησ λ επηρεηξήζ εσ λ θαη λα πεξηνξ ίδνληαηζ ηελ θαζηέξσ ζ ε ζ ηξαηεγηθψλ πξνζ αλαηνι ηζ κψλ. Δπηπξνζ ζέησ ο, 
ηα δηνηθεηηθά ζ πκβνχι ηα  ζα πξέπεη λα αλαι άβνπλ ηελ επζχ λε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζ ηαζ ε ησ λ εηαηξεηψλ θαη λα απνι αχνπλ
ηηο απαξαίηεηεο εμνπζ ίεο πξνο απηφ ην ζ ηφρν. Σέι νο, ζα πξέπεη λα αξζνχ λ νη ζ πγθαι πκκέλεο επηδνηήζ εηο θαη λα πξν σ ζεζε ί ν 
αληαγσ ληζ κφο ζ ηνπο βαζ ηθνχο θι άδνπο.Δίλαη ζ εκαληηθφ λα δνζεί μεθάζαξε θαηεπζπληήξηαγξακκή ζ ηηο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζ εηο 
σ ο πξνο ηελ κει ι νληηθή λννηξνπία εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζ εο ψζ ηε λα αξρίζ νπλ λα πξνζ αξκφδνληαη. 
 

Πεξίιε ς ε  ησ λ Πξν ηάζ εσ λ ηνπ ΟΟΣΑ
Απνπνιηηηθνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ νξγάλσλ ησλ δεκνζί σ λ επηρεηξήζ εσ λ ψζ ηε λα 
αζ θνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε επαγγει καηηζ κφ θαη ππεπζπλφηεηα.
Παχζε ηεο θαζεκεξηλήο παξέκβαζεο ησλ Τπνπξγείσλ ζηηο ππνζέζεηο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη κεηαβίβαζ ε  
ηεο επζχλεο γηα απφδνζ ε  ζ ηα δηνηθεηηθά ζ πκβνχι ηα θαη ηα δηαρεηξηζηηθά φξγαλα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ  ζ ηφρνπ 
απαηηείηαη κηα λέα πξνζ έγγηζε  ζ ηελ δηαηχπσ ζ ε ησλ πνι ηηηθψλ.
Δλίζρπζε ηεο ππνρξέσζεο πξνο ινγνδνζία ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο εηαηξείαο

θαη ελδπλάκσ ζ ε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα θαηαζ ηήζ νπλ ηα δηαρεηξηζ ηηθά φξγαλα ππφι νγα.
Δμέηαζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ ζε αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο, φπσ ο ν ρξεκ αηνπηζ ησ ηηθφο, 
ι ακβάλνληαο ππφς ε ηηο πξφζ θαηεο βέι ηηζ ηεο πξαθηηθέο ηνπ ΟΟΑ ζηνλ ηνκέα απηφ.
Δλδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ γηα άιινπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο θπξηαξρνχλ νη 
Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ψζηε λα βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα.

Πεξηιακβάλεη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο ζ πκκεηέρεη ζ ην κεηνρηθφ θεθάι αηνκε πνζ νζ ηφ άλσ  ηνπ 10%.  



Φνξνι νγηθέο πνι ηηηθέο
Η αλάγθε γηα εθηεηακέλε  δεκνζ ηνλνκηθή εμπγίαλζ ε πξ έπεη λα βαζί δεηαη ζε  δηαξ ζξ ωηηθέο δεκνζ ηνλνκηθέο 
κεηαξ ξ πζκίζ εηο. Σν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΠΑ) θαη ηα επηπξφζ ζεηα κέηξα πνπ πηνζέηεζ ε ε θπβέξλεζ ε  
ζ ηηο αξρέο ηνπ 2010 είλαη θαηάι ι ε ι α. Πεξηι ακβάλνπλ πνι ι ά κέηξα σ ο πξνο ηελ εηζ νδεκ αηηθή πνι ηηηθή. Σα κέηξα απηά ζα 
πξέπεη λα εθαξκνζην χλ άκεζ α. Σα δεκνζηνλνκηθά έζ νδα ζα πξέπεη λα απμεζνχλ ζ πλδπάδνληαο πςε ι φηεξνπο θνξνι νγηθνχο 
ζ πληει εζ ηέο κε έλα πην απνηει εζ καηηθφ θνξν ι νγηθφ ζ χζ ηεκ α. Ο δείθηεο ησ λ θφξσ λ πξνο ην ΑΔΠ, ν νπνίνο αλέξρεηαηζ ην 32% 
είλαη ζ ρεδφλ ηέζ ζ εξηο πνζ νζ ηηαίεο κνλάδεο θάησ  απφ ην κέζ ν φξν ηνπ ΟΟΑ θαη νθηψ πνζ νζ ηηαίεο κνλάδεο θάησ  απφ ην κέζ ν 
φξν ησ λ θξαηψλ κει ψλ ηεο ΔΔ-15. Απαηηείηαη βει ηίσζ ε ηνπ ζ πζ ηήκαηνο είζ πξαμεο θφξσ λ, ελίζ ρπζ ε ηεο πξνζ πάζεηαο γηα ηελ 
θαηαπνι έκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη εηζ θνξνδηαθπγήο, θαη απι νπνίεζ ε  θαη δηεχξ πλζ ε  ησ λ θνξνι νγηθψλ βάζ εσ λ.

Σύνθεζη ηων θορολογικών εζόδων, 2006 

 
 : 

ΟΑ Φνξνιν γηθά Έζν δα Βάζε Γεδν έλσ λ 

Οη λφκηκνη θνξνι νγηθνί ζ πληει εζ ηέο πνπ ηζ ρχνπλ ζ ήκεξα γηα ην εηζ φδεκ α θπζ ηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζ ψπσ λ βξ ίζ θνληαη θνληά 
ζ ην κέζ ν φξν ησλ αληίζηνηρσ λ δηεζλψλ κεγεζψλ. Ζ νξ ηαθή θνξν ι νγηθή επηβάξπλζ ε , ζ πκπεξηι ακβαλνκέλσ λ ησ λ εηζ θνξψλ 
θνηλσ ληθήο αζ θάι ηζ εο θαη ησ λ θφξσ λ εηζ νδήκαηνο, θπκαίλεηαη κεηαμχ 50-60% γηα εηζ νδήκαηα πνπ αλέξρνληαη ζ ηα δχν ηξίηα 
ηνπ κέζ νπ φξνπ ησ λ απνδνρψλ πι ήξνπο απαζ ρφι εζ εο, πνζ νζ ηφ πνπ είλαη ζ ρεηηθά πς ε ι φ γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Σν ηππηθφ 
πνζ νζ ηφ ηνπ 21% γηα ηνλ ΦΠΑ απνηει εί ηνλ κέζ ν φξν ζηελ ΔΔ, αι ι ά νη εηζ πξάμεηο είλαη ρακει έο. Ζ κε ίσ ζ ε  ηεο ς αι ίδαο κεηαμχ 
ησ λ πξαγκαηηθψλ θαη λφκηκσ λ ζ πληει εζ ηψλ ηνπ ΦΠΑ, ησλ εηζθν ξψλ θνηλσ ληθήο αζ θάι ηζεο ησλ εξγνδνηψλ θαη ηεο 
θνξν ι φγεζ εο ηνπ εηζ νδήκαηνο ησ λ λνκηθψλ πξνζ ψπσ λ απφ ηνπο αληίζ ηνηρνπο κέζ νπο φξνπο ηεο ΔΔ ζα ελίζ ρπε ηα 
δεκνζηνλνκηθά έζ νδα θαηά πεξ ίπνπ ηνπ ΑΔΠ.

Απνδνηηθφηεηα ηεο είζπξαμεο ηνπ ΦΠΑ¹ 
2006, ζ ε πνζ νζ ηηαίεο κνλάδεο

Ζ απνηει εζ καηηθφηεηα ηεο θνξ νι φγεζ εο ππνι νγίδεηαη κε βάζ ε ην δείθηε κεηαμχ ησ λ πξαγκαηηθψλ (έζ νδα απφ ηνλ θφξν πξνζ ηηζέκελεο 
αμίαο ζ ε πξν τφληα ηδησηηθήο θαηαλάι σ ζ εο) θαη λφκηκσ λ θνξν ι νγηθψλ ζ πληει εζ ηψλ. Πεγή: Οηθνλνκηθέο Έξεπλεο ΟΟΑ: Δι ι άδα 2009.



Πξνηάζεηο

Γηα ηελ θαηαπνι έκεζ ε  ηεο επξέσ ο δηαδνκέλεο θνξνδηαθπγήο είλαη απαξαίηεηε κηα ζ πλερήο θαη κεγάι ε  πξνζ πάζεηα γηα ηελ 
ελίζ ρπζ ε ηεο θνξν ι νγηθήο δηνίθεζ εο. Ηδηαίηεξε έκθαζε  ζα πξέπεη λα δνζεί ζ ηελ επηβνι ή ησ λ κέηξσ λ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζ θαι ηζηεί φηη νη εξγαδφκελνη ζ ηνλ ηνκέα ηεο αδήι σ ηεο εξγαζ ίαο θαηαβάι ι νπλ ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο αλαι νγνχλ. Οη
νηθνλνκηθνί έι εγρνη ζα πξέπεη λα βει ηησ ζνχ λ κε έλα θαι χηεξα θαηαξηηζ κέλν πξνζ σ πηθφ, θαι χηεξε ππνδνκή, θαη κε ηελ 
αλάπηπμε ελφο εληαίνπ ζ πζ ηήκαηνο αληαι ι αγήο πι εξ νθ νξηψλ. Οη ει εγθηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πην εχθνι ε πξφζ βαζ ε ζ ηνπο 
ηξαπεδηθνχο ι νγαξηαζ κνχο ησ λ θνξνι νγνπκέλσ λ. Ζ δηαρείξηζε  ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθν ξψλ θνηλσ ληθήο αζ θάι ηζεο ζα πξέπεη 
λα ελνπνηεζε ί θαην κε ραληζ κφο είζ πξαμεο ζα πξέπεη λα αζ θείηαη θεληξηθά απφ κία εληαία αξρή.

Σν έγεζνο ηεο άηπ εο νηθνλν ίαο Γηεζλείο ζπγθξίζεηο

ηνπ ΑΔΠ

Με ζ ηαζ ηζ έλνο έζ νο φξνο γηα ρψξεο ην ΟΟΑ
Πεγή:

έλνο έζνο φξνο ρψξεο

Οη θνξνι νγηθέο βάζ εηο ζα πξέπεη λα αλαζεσ ξεζνχ λ κε ζ θνπφ ηνλ εμνξζν ι νγηζ κφ φι σ λ ησ λ απαι ι αγψλ θαη κεηψζ εσ λ. Απηφ
ηζ ρχεη θπξίσ ο γηα ην ζ χζ ηεκ α θνξ νι φγεζ εο εηζ νδήκαηνο ησ λ θπζ ηθψλ πξνζ ψπσ λ. Σα έζ νδα απφ ηνλ ΦΠΑ ζα πξέπεη λα 
εληζ ρπζνχ λ κέζ σ  ελφο πην ελνπνηεκ έλνπ ζ πζ ηήκαηνο ζ πληει εζ ηψλ θαη ηνπ πεξηνξηζ κνχ ηνπ θαηαι φγνπ ησ λ αγαζψ λ θαη 
ππεξεζ ηψλ πνπ ππφθεηληαη ζ ε κεησ κέλνπο ζ πληει εζ ηέο. Ο ΦΠΑ απμήζε θε πξνζ θάησ ο απφ ην 19 ζ ην 21%. Μία απι ή 
δηάξζξσ ζ ε  ηνπ ΦΠΑ ζα θέξεη ηελ Δι ι άδα πην θνληά ζηε  ζχγ ρξνλε  δηεζλή πξαθηηθή.
Φφξνη ησ λ νπνίσ λ ε θνξνδ ηαθπγή είλαη δχζ θνι ε ζα πξέπεη λα απμεζνχ λ. Ζ θνξ νι νγία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζ ίαο απνθ έξεη 
κηθξφηεξν πνζ νζ ηφ εζ φδσ λ ζ ηελ Δι ι άδα απφ ηνλ κέζ ν φξν ηνπ ΟΟΑ. Ο λένο πεξηνδηθφο θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζ ίαο, ν 
νπνίνο δελ ηζ ρχεη γηα αθίλεηα πξψ ηεο θαηνηθίαο, εθηφο απφ ηα πνι χ κεγάι α, ζα πξέπεη λα δηεπξπλζε ί. Οη θν ξνι νγηθνί 
ζ πληει εζ ηέο έκκεζ εο θν ξνι νγίαο είλαη ρακε ι νί ζ ε ζ ρέζ ε  κε ηα δηεζλή πξφηππα, θαη ζ πλεπψο είλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ηψξα 
απμάλνληαη. Ίζσ ο ζα πξέπεη λα εμεηαζ ηεί θαη ε  πεξ ίπησ ζ ε επηβνι ήο ελφο θφξνπ γηα εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζ ε 
κηα πην επξεία βάζ ε , φπσ ο ν θφξνο πνπ εηζ ήρζε  πξνζ θάησ ο ζηελ Ηξ ι αλδία γηα ηε  δεκνζηνλνκηθή ηεο εμπγίαλζ ε .
Ζ θπβέξλεζ ε αλαθνίλσ ζ ε κε ην επηθαηξνπ νηεκ έλν Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ηα βαζ ηθά κέηξα ηεο θνξ νι νγηθήο 
ηεο κεηαξξχζ κηζεο θαη παξείρε πην ζ πγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζ ηηο αξρέο Φεβξν παξ ίνπ 2010. Οη πξνβι επφκελεο κεηαξξπζκίζε ηο 
ζ ηνρεχνπλ ζ ε κηα πην πξνν δεπηηθή θνξν ι νγνχκελε θι ίκαθα, ζ ε κηα πην επξε ία θνξνι νγηθή βάζ ε θαη ζ ηελ πάηαμε ηεο 
θνξνδηαθπγήο, ζ πκπεξηι ακβάλνληαο κέζ σ  ηεο εηζ αγσ γήο ηεο ηεθκαξηήο θνξνι φγεζ εο απζηεξφηεξεο πνηλέο γηα φζ νπο 
θνξνδηαθεχγνπλ. Δάλ ηα παξαπάλσ  κέηξα εθαξκνζην χλ απζηεξά, ζα ζ πκβάι ι νπλ ζ ηελ εμπγίαλζ ε  ηεο δεκφζηαο νηθνλνκίαο.
Δπηπξνζ ζέησ ο, ην θνξ νι νγηθφ ζ χζ ηεκ α ζα γίλεη πην δίθαην πεξηνξί δνληαο ηελ απζαίξεηε απνθ πγή θαη δηαθπγή ηεο ππνρξέσ ζ εο 
θαηαβνι ήο θφξσ λ. Ωζ ηφζ ν, θαζ ίζ ηαηαη αλαγθαίνο ν ζηελφο έι εγρνο πξνφδνπ ηεο απνηει εζ καηηθφηεηαο ησ λ κέηξσ λ.

Πεξίιεςε ησλ Πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ

Δλδπλάκσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθή ε θνξνδηαθπγή.

Λήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ.

Δλν νίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ελνπνίεζ ε  ηνπ κεραληζ κνχ 
είζ πξαμή ηνπο ππφ κία εληαία αξρή, φπσ ο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ θπβέξλεζ ε .
Αλαζεψξεζε ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ κε ζ θνπφ ηνλ εμνξζν ι νγηζ κφ φι σ λ ησ λ απαι ι αγψλ θαη κεηψζ εσ λ. Απηφ ηζ ρχεη 
θπξίσ ο γηα ην ζχζ ηεκα θνξνι φγεζ εο εηζ νδήκαηνο ησ λ θπζηθψλ πξνζ ψπσ λ.
Απινπνίεζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ ΦΠΑ πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζε ί ε  Δι ι άδα πην θνληά ζ ηε δηεζλή πξαθηηθή.
Αχμεζε θφξσλ, ε θνξνδηαθπγή ησλ νπνίσλ είλαη δπζθνιφηεξε (θφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θνξνινγηθνί 
ζπληειεζηέο έκκεζσλ θφξσλ ζηε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην, θφξνο CO2 ζε κηα πην επξεία βάζε).



Μεηαξξπζκ ίζ εηο ηεο Απαζρφι εζ εο θαη ηεο Κνηλσλ ηθήο Πνι ηηηθήο 

Οη ζ πλζήθεο ζ ηελ αγνξά  εξγαζ ίαο ζ ηελ Δι ι άδα επηδεηλψζεθ αλ ζ εκ αληηθά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 
θξί ζ εο ελψ νηβξαρππξφζεζ κεο πξνβι ές εηο παξακέλνπλ αξλεηηθέο. Σν πνζ νζ ηφ αλεξγ ίαο απμήζεθ ε ζ ε κηθξφηεξν βαζκφ απφ 
ηνλ κέζ ν φξν ηνπ ΟΟΑ απφ ηελ έλαξμε ηεο θξί ζ εο πξνο ην ηέι νο ηνπ 2007, άγγημε φκσ ο ην 9,7% ηνλ επηέκβξην, πνζ νζ ηφ 
πνπ απνηει εί ην 8ν πς ει φηεξν ζ ηνλ ΟΟΑ. Σν πνζ νζ ηφ αλεξγ ίαο αλακέλεηαη λα απμεζε ί πεξαηηέξσ , πάλσ  απφ ην 10% ην 
2010. Ζ ηξέρνπζ α ρεηξνηέξεπζ ε ησ λ ζ πλζεθ ψλ ζ ηελ  αγνξά  εξγαζ ίαο δηεπξχ λεη ηηο αληζ νξξνπ ίεο πνπ ππήξραλ ζ ηελ  ει ι εληθή 
αγνξά  εξγαζ ίαο πξηλ απφ ηελ  θξί ζ ε. Αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ θξ ίζ ε , ζ ρεδφλ ην ήκηζ π ησ λ αλέξγσ λ βξ ίζ θνληαλ ζ ε αλεξγία γηα 
ρξνλ ηθφ δηάζ ηεκ α κεγαι χηεξν  απφ 12 κήλεο (ζ ηνλ ΟΟΑ, ν κέζ νο φξνο ηνπ πνζ νζ ηνχ ησ λ αλέξγσ λ πνπ βξ ίζ θνληαη ζ ε 
καθξνπ ξφζεζ κε αλεξγ ία αλεξρφηαλ ζ ην 26%).

Πνζνζηφ αλεξγίαο
(Δπί ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 

4ν ηξίκελν 2007   4ν ηξίκελν 2009

α) Σξίην ηξίκελν 2009 γηα ηελ Δι ιά δα, Νέα Εει αλδία, Ννξ βεγία, Δι βεηία, Σνπξθία θαη Ζλσ κέλν Βαζ ίι εην. 
Πεγή: Βαζ ηθνί Οηθνλνκηθνί Γείθηεο ηνπ ΟΟΑ.

Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα;

Νένη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. Οη λένη είλαη αλάκεζ α ζ ηηο πην κεηνλεθηηθέο νκάδεο ζ ηελ ει ι εληθή αγνξά εξγαζ ίαο, παξά ηηο 
πξφζ θαηεο βει ηηψζ εηο. Σν πνζ νζ ηφ αλεξγ ίαο ησ λ λέσ λ (ει ηθίαο 15-24 εηψλ) αλέξρεηαη ζ ην 25,3% ζ ην ηξίην ηξ ίκελν ηνπ 2009, 
πνζ νζ ηφ θαηά πνι χ αλψηεξν ηνπ κέζ νπ φξνπ ζ ηνλ ΟΟΑ, θαη αλακέλεηαη λα απμεζε ί πεξαηηέξσ  ην 2010. Δπηπξνζ ζέησ ο, 
ππάξρεηδηαθνξά κε ηνπο αληίζ ηνηρνπο λένπο ζ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ φζνλ αθνξά  ζ ηελ πξφζβαζ ε ζ ηελ  απαζ ρφι εζ ε,  δηάξθεηα
ηεο αλεξγίαο θαη ηεο κεηάβαζ εο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ έκκ ηζ ζε  απαζ ρφι εζ ε .

Πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ, ζηνηρεία πξνζαξκνζκέλα επνρηαθά

 
Σξίην ηξίκ ελν ηνπ2009 γηα: Απζηξαι ία, Δι ι άδα, Ηζ ια λδία, Ηηαι ία, Ηαπσ λία, Μεμηθφ, Νέα Εει αλδία, Ννξ βεγία, Σνπξθία θαη Ζλσ κέλν Βαζ ίι εην

Πεγή: Δζληθέο Έξεπλεο Αλζξψπηλνπ Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ



Σα αξλεηηθά απνηει έζ καηα ζ ηελ αγνξ ά εξγαζ ίαο γηα ηνπο λένπο ζ ηελ Δι ι άδα κπνξνχ λ ελ κέξεη λα εμεγεζνχ λ απφ ηνλ 
ζ πλδπαζ κφ ηνπ ζ ρεηηθά πςε ι νχ θαηψηαηνπ κηζζνχ, ηεο θνξνι νγίαο ηεο απαζ ρφι εζ εο θαη ηνπ θφζηνπο απφι πζ εο ηα νπνία 
απνζαξξχλνπλ ηνπο εξγνδφηεο λα πξνζ ι ακβάλνπλ λένπο ρσ ξ ίο εκπεηξ ία. Δπηπξνζ ζέησ ο, ε  θαηαβνι ή επηδφκαηνο αλεξγίαο δελ 
ππφθεηηαη ζ ε ακνηβαίεο ππνρξεψζ εηο, ελψ ε ππνζ ηήξημε αλαδήηεζ εο εξγαζ ίαο είλαη πεξηνξηζ κέλε . Ζ θχζ ε  ησ λ πξνβι εκάησ λ 
ηεο αγνξάο εξγαζ ίαο γηα ηνπο λένπο ζ ηελ Δι ι άδα θαη νη πξνηάζ εηο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο αλαθέξεηαη ζ ηελ 
έθζεζ ή καο Θέζεηο Εξγαζία ο γηα ηνπο Νένπο: Έθζεζε γηα ηελ Ειιά δα.

Φηψρεηα. χκθσ λα κε ηηο Πξν νπηηθέο Απαζρόι εζεο  ηνπ ΟΟΣΑ, ην ζ πλνι ηθφ πνζ νζ ηφ θηψρεηαο ζ ηελ Δι ι άδα αλέξρεηαη ζ ην
13%, δε ι αδή 2 πνζ νζ ηηαίεο κνλάδεο πς ει φηεξα απφ ηνλ κέζ ν φξν ησ λ ρσ ξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ην δεχηεξν  πς ει φηεξν ζ ηελ ΔΔ.
Ζ αλεξγία είλαη βαζ ηθφο παξάγνληαο ηεο θηψρεηαο ελψ ην 25% ησ λ αλέξγσ λ λνηθνθπξηψλ ζ ηελ Δι ι άδα δνχλε θάησ  απφ ην 
επίπεδν ηεο θηψρεηαο. Παξφηη ην πνζ νζ ηφ απηφ είλαη πς ει φ, είλαη ζ αθψο θαηψηεξν απφ ηνλ κέζ ν φξν ησ λ ρσ ξψλ ηνπ ΟΟΑ 
θαη ε  αληηκεηψπηζ ε ηεο θηψρεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ βξί ζ θεηαη ππφ θαζεζ ηψο απαζ ρφι εζ εο θαζ ίζ ηαηαη κία αθφκα 
πην ζ εκ αληηθή πξφθι εζ ε γηα ηελ Δι ι άδα. Δλλέα ηνηο εθαηφ φζσ λ δνπλ ζ ε λνηθνθπξηά φπνπ ηνπι άρηζ ηνλ έλα κέι νο βξί ζ θεηαη 
ππφ θαζεζ ηψο εξγαζ ίαο είλαη θάησ  απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο, πνζ νζ ηφ πνπ είλαη θαηά 2 πνζ νζ ηηαίεο κνλάδεο πς ει φηεξν απφ 
ηνλ κέζ ν φξν ησ λ ρσ ξψ λ ηνπ ΟΟΑ. Οκάδεο πς ε ι νχ θηλδχλνπ θηψρεηαο πεξηι ακβάλνπλ εξγαδφκελνπο κε ζ πκβάζ εηο 
νξηζ κέλνπ ρξφλνπ θαη ζέζ εηο εξγαζ ίαο κεξηθήο απαζ ρφι εζ εο. Δίλαη ζ εκαληηθφ φηη λνηθνθπξηά κε παηδηά βξ ίζ θνληαη ζ ε ρεηξφηεξε 
ζέζ ε  απφ αληίζ ηνηρα λνηθνθπξηά ρσ ξ ίο παηδηά ππφ αληίζ ηνηρν θαζεζ ηψο απαζ ρφι εζ εο.

Ζ αμηνι φγεζ ε ηεο θνηλσ ληθήο πνι ηηηθήο ππνδει ψλεη επίζ εο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλαδηάξζξσ ζ ε ησ λ κεραληζ κψλ θνηλσ ληθψλ
παξνρψλ γηα ηελ ελίζ ρπζ ε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ θησρψλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ ρακε ι φκηζ ζσ λ. Οη θαζαξέο θνηλσ ληθέο παξνρέο
θαίλεηαη φηη ζ ηνρεχνπλ θπξ ίσ ο πξνο ηα άλεξγα λνηθνθπξηά, κεηψλνληαο έηζη ηα επίπεδα ηεο θηψρεηαο ηνπο ζ ε πνι χ κεγαι χηεξε  
έθηαζ ε απφ ηα εξγαδφκελα λνηθνθπξηά. Δπηπξνζ ζέησ ο, νη αλαθαηαλνκέο ηείλνπλ λα είλαη ι ηγφηεξν απνηει εζ καηηθέο ζ ηε κείσ ζ ε  
ηεο θηψρεηαο ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά απ’ φηη ζε  λνηθνθπξηά ρσ ξ ίο παηδηά.

Πξνηάζεηο

Τπάξρνπζ εο επηρνξεγ ήζ εηο γηα ζέ ζ εηο εξγαζ ίαο ζα πξέπεη λα ζ ηνρεχνπλ θπξίσ ο λένπο πνπ βξ ίζ θνληαη ζ ε κεηνλεθηηθή ζέζ ε ,
φπσ ο λένπο πνπ δελ νι νθι ήξσ ζ αλ ηηο βαζ ηθέο ηνπο ζ πνπδέο θαη άηνκα ηα νπνία ήηαλ εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζ ίαο, ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζ πζ ηήκαηνο ή επαγγει καηηθήο θαηάξηηζεο γηα κεγάι ν ρξνληθφ δηάζ ηεκα. Δπηπξνζ ζέησ ο, νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη 
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ επαγγει καηηθή θαηάξηηζ ε  σ ο αληάι ι αγκα γηα ηελ επηδφηεζ ε . Ζ θαηάξηηζ ε  γηα ηελ αλαδήηεζ ε 
εξγαζ ίαο ζα πξέπεη λα απνηει εί δήηεκα εμέρνπζ αο πξνηεξαηφηεηαο ζ ηα αηνκηθά ζ ρέδηα δξ άζ εο, ηα νπνία ζα δηελεξγ νχληαηκε 
ηε βνήζεηα πξνζ σ πηθψλ ζ πκβνχι σ λ θαη ε ζ πκκεηνρή ζ ε απηά ζα πξέπεη λα είλαη ππνρξεσ ηηθή κεηά απφ κηα πεξίνδν 
αλεπηηπρνχο πξνζ πάζεηαο αλεμάξηεηεο αλαδήηεζ εο ζέζ εο εξγαζ ίαο. Οη λνκνζεηηθέο ξπζκίζ εηο γηα ηελ πξνζ ηαζ ία ηεο 
απαζ ρφι εζ εο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην ραι αξέο κε ηελ κει έηε  εθαξκνγήο κηαο εληαίαο ζ πκβάζ εσ ο πνπ ζα παξέρεη κέηξηα 
πξνζ ηαζ ία έλαληη ηεο απφι πζ εο. Ζ ραι άξσ ζ ε  ηεο εξγαηηθήο λνκνζ εζ ίαο γηα ηνπο ππαι ι ήι νπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο κε 
ζ πκβάζ εηο νξηζ κέλνπ ρξφλνπ θαζ ίζ ηαηαη επίζ εο αλαγθαία.

Ζ ζ εκ εξηλή κεηαξξχ ζκ ηζ ε ηνπ θνξν ι νγηθνχ ζ πζ ηήκαηνο θαη ησ λ επηδνκάησ λ ζα πξέπεη λα ι άβεη ππφςε ην πς ει φ, ζε  ζρέζε  κε 
ηηο άι ι εο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, πνζ νζ ηφ ηεο θηψρεηαο ζ ηνλ εξγαδφκελν πι εζπζκφ (ελδν-εξγαζ ηαθή θηψρεηα). Θα πξέπεη λα 
εμεηαζ ζεί ε  πεξ ίπησζ ε θαηαβνι ήο ελδν-εξγαζ ηαθψλ επηδνκάησλ, ηα νπνία αλαδηαλέκνπλ πφξνπο ζ ε νηθνγέλεηεο ρακε ι ψλ 
εηζ νδεκ άησ λ ελψ θαζηζ ηνχλ ηελ απαζ ρφι εζ ε πην ει θπζ ηηθή γηα εξγαδφκελνπο κε ρακε ι φκηζ ζεο δπλαηφηεηεο. Ζ Δι ι άδα κπνξεί 
λα σ θει εζε ί απφ ηελ εκπεηξία ησ λ ππφι νηπσ λ ρσ ξψ λ ηνπ ΟΟΑ (Ηξ ι αλδία, Νέα Εε ι αλδία, Ζλσ κέλν Βαζ ίι εην θαη Ζλσ κέλεο 
Πνι ηηείεο) κε ηελ εηζ αγσ γή δνθηκαζ κέλσ λ ελδν-εξγαζ ηαθψλ επηδνκάησλ, ηα νπνία παξέρνπλ ην πι ενλέθηεκα φηη εζ ηηάδνληαη ζ ε 
νηθνγέλεηεο κε ρακει ά εηζ νδήκαηα.

Πεξίιεςε ησλ Πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ

Μεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αλέξγσλ, εηδηθφηεξα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ λέσ λ. Πξέπεη λα ππάξρεη 
κεγαι χηεξε ζ πκκεηνρή ζ ηελ θαηάξηηζ ε ζ ε ζέκαηα αλαδήηεζ εο ζέζ εο εξγαζ ίαο, ελψ ζα πξέπεη λα εθαξκ νζ ηεί ε αξρή ησ λ 
ακνηβαίσ λ ππνρξεψζ εσ λ.

Αληηκεηψπηζε ηνπ επξέσο δηαδεδνκέλνπ δπτζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Οη πξφζ θαηεο πξνηεηλφκελεο κεηαξξπζκίζε ηο 
θηλνχληαη πξνο ηε  ζ σ ζ ηή θαηεχζ πλζ ε , αι ι ά ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζ ε  ζ ηελ εηζ αγσ γή κηαο εληαίαο ζ χκβαζ εο κε κέηξηα 
πξνζ ηαζ ία έλαληη ηεο απνι χζ εσ ο.

ηφρεπζε ησλ ππαξρνπζψλ επηδνηήζεσλ ηεο απαζρφιεζεο ππέξ  ησλ λέσ λ πνπ κεηνλεθηνχλ πεξηζζ φηεξν θαη δηαζ θάι ηζε 
παξνρήο επαγγει καηηθήο θαηάξηηζ εο απφ ηνπο εξγνδφηεο.

Γηαζθάιηζε φηη ν ειάρηζηνο κηζζφο δελ απνηει εί απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξφζ ι ες ε λέσ λ, ελψ ζα παξέρεηαη 
θαηάξηηζ ε  γηα λα αξζ νχλ ηα εκπφδηα εχξ εζ εο εξγαζ ίαο.

Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνξνιφγεζεο θαη παξνρήο επηδνκάησλ κε ζ θνπφ ηελ ελίζ ρπζ ε ησ λ εηζ νδεκ άησ λ ησ λ 
θησ ρψλ νηθνγελεηψλ θαη ηνλ πεξηνξηζ κφ ηεο δηαδεδνκέλεο θηψρεηαο κεηαμχ ηνπ εξγαδφκελνπ πι εζπζκνχ.



Δθπαίδεπζε

Γηα ηελ αχμεζ ε ηεο παξαγσ γηθφηεηαο θαη ηε βει ηίσ ζ ε  ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ απαηηείηαη πς ε ι φ επίπεδν εθπαίδεπζ εο, ην νπνίν 
ζα επηηξές εη ηει ηθά ζ ηελ Δι ι άδα λα πξαγκαηνπνηήζ εη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. Παξά ηελ πξφνδν πνπ επηηεχρζεθ ε ηηο 
ηει επηαίεο δεθαεηίεο, νη κεηαξξπζκίζε ηο εμαθνι νπζνχλ λα είλαη αλαγθαίεο γηα ηε  βει ηίσ ζ ε  ηεο εθπαηδεπηηθήο πνηφηεηαο ζε φι α ηα 
βαζ ηθά επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο.

Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα;

Σα πξνβιή καηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ρακε ι ά θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ έι ι εηςε  απζ ηεξψλ 
πξνυ πνζέζ εσ λ γηα ηελ «ελδν-ππεξεζ ηαθή θαηάξηηζε  ησ λ εθπαηδεπηηθψλ». Σα πξνβιή καηα απηά επηηείλνληαη απφ ηηο ει ι είς εηο 
ζ ηα πξνγξάκκ αηα ζ πνπδψλ ησ λ βαζ ηθψλ δεμηνηήησ λ, ηα νπνία δελ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο ζ πνπδαζηέο γηα ηε  κεηαζ ρνι ηθή δσή, 
εηδηθφηεξα ζ ηελ εθπαίδεπζ ε γηα ηερληθή θαη επαγγει καηηθή θαηάξηηζε . Ωο πξνο ηελ αλψηεξε δεπηεξνβ άζκ ηα εθπαίδεπζ ε,  ην 
πξφγξακκα ζ πνπδψλ επηθεληξψλεηαη θπξ ίσ ο ζ ηηο εηζαγσ γηθέο εμεηάζ εηο ζ ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Θεηηθή είλαη ε  έκθαζ ε
πνπ δίλεη ε λέα θπβέξλεζ ε σ ο πξνο ηελ ππνρξεσ ηηθή εθπαίδεπζ ε θαη ηελ εθπαίδεπζ ε γηα παηδηά πξνζ ρνι ηθήο ε ι ηθίαο. Σν 
παλεπηζ ηεκηαθφ ζ χζ ηεκα ζ ηελ Δι ι άδα, ην νπνίν απνηει είηαη απφ δεκφζηα παλεπηζ ηήκηα, δελ είλαη επέι ηθην, ελψ δελ ππάξρεη 
έλαο απνηει εζ καηηθφο κεραληζ κφο αμηνι φγεζ εο. Δίλαη απαξαίηεην ην ζ χζ ηεκα λα γίλεη πην επέι ηθην θαη δεθηηθφ ζ ηηο απαηηήζ εηο 
ησ λ κεηαβαι ι φκελσ λ αλαγθψλ πξνθεηκέλνπ λα θι είζ εη ε  ς αι ίδα απφδνζ εο κε ηηο άι ι εο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ.

Μέζ εο βαζ νι νγίεο ζ ηηο ζεηηθέο ε ηζ ηή εο ρψξεο ΟΟΑ

Μέζ ε βαζ νιν γία ζ ηελ θι ί αθα ζεηηθψλ ε ηζ ηε ψλ
δηάζηε α ε ηζ ηνζ χλεο γχξσ α φ ηε έζε βαζ νιν γία

ΟΟΑ Γεμηφηεηεο ζ ηηο Θεηηθέο Ε ηζ ηή εο γηαηνλ Κφζ
ηζηνζχλεο

ν ηνπΑχξην Πίλαθαο

Πξνηάζεηο

Δθπαίδεπζε θαη θξνληίδα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο Θα ξέ εηλα ε ηηαρπλζνχλ νηδηαδηθαζ ίεο γηαηελ θαζηέξσ ζ ε
ελφο ξπζ ηζηηθνχ ι αηζ ίνπ θαη ηνλ εθζ πγρξνλ ηζ φ ηεο ι εηηνπξγ ίαο ηνπ ην έα ηεο αηδηθήο έξη λαο θαζηεξψ λνληαο ηερληθά

ξφηπ α γηαηα εθ αηδεπηηθά θηίξηαθαηαλα ηχζζν ληαο έλα αηδαγσ γηθφ ξφγξα α γηαηελ ξνζ ρνι ηθή εθ αίδεπζ ε . Ζ παξνρή 
ππεξεζ ηψλ, εηδηθφηεξα γηα παηδηά ε ι ηθίαο θάησ ησλ 3 εηψλ, κπνξ εί λα απμεζεί κέζ σ  ηεο εμάι εηςεο ησλ εκπνδίσ λ πνπ 
πεξηνξί δνπλ ηηο θαζεκ εξηλέο ψξεο ι εηηνπξγ ίαο, θαη ηεο δηαθνξν πνίεζ εο ησ λ ππεξε ζ ηψλ. Ζ δπλαηφηεηα θαζνι ηθήο πξφζ βαζ εο 
ζ ηελ πξνζ ρνι ηθή εθπαίδεπζ ε γηα φι α ηα παηδηά ε ι ηθίαο ηεζ ζ άξσ λ εηψλ ζα ζ πκβάδηδε κε ηηο δηεζλείο ηάζ εηο θαη λα δηαζ θαι ηζηεί 
ε χπαξμε κηαο πξνζ ηηήο νηθνλνκηθά ζέζ εο γηα φι α ηα παηδηά πνπ ηελ ρξεηάδνληαη. Δπηπξνζ ζέησ ο, κία πην νι νθι εξσ κέλε  
πξνζ έγγηζ ε ζ ηελ πξνζ ρνι ηθή εθπαίδεπζ ε ζα βει ηίσ λε ηελ απνηει εζ καηηθφηεηα ηεο πνι ηηηθήο θαη ηελ θαηαλνκή ησ λ πφξσ λ 
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θαι χηεξε  πνηφηεηα θαη πξφζ βαζ ε  ζηηο ππεξεζ ίεο.

Μεηαξξχζκηζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ Δι ι άδα ζα πξέπεη λα απμήζ εη ηελ απηνλνκία ησ λ 
ζ ρνι είσ λ θαη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε άι ι εο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ νη αι ι αγέο απηέο ζ πλέβαι αλ ζ ηε  βει ηίσ ζ ε  ηεο 
πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, απμάλνληαο ην ρακε ι φ ι φγν καζεηψλ πξνο δάζ θαι ν ζα απει επζεξψ λνληαλ πφξνη 
γηα ηελ επηβξάβεπζ ε ησ λ θαι ψλ εθπαηδεπηηθψλ (βι . δηάγξακκα παξαθάησ ). Ζ πεξαηηέξσ  φκσ ο απηνλνκ ία ζα πξέπεη λα 
ζ πλνδεχεηαη απφ απμεκέλε  ππνρξέσ ζ ε  ι νγνδνζ ίαο ησ λ ζρνι είσ λ. Μέξνο απηψλ ησ λ κεηαξξπζκίζε σ λ ζα πξέπεη λα απνηει νχλ 
θαη νη αμηνι νγήζ εηο νη νπνίεο ζα παξαθνι νπζνχ λ ηελ πξφνδν ησ λ καζε ηψλ θαη ζα επηηξέπνπλ ηε ζ πγθξηηηθή αμηνι φγεζ ε κεηαμχ 
ησ λ ζ ρνι είσ λ. Οη πνι ηηηθέο ι νγνδνζ ίαο ζα κπνξνχζ αλ επίζ εο λα αθνξνχ λ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζ εκαληηθφ 
λα αλαβαζκηζηεί ην πξφγξακκ α ζ πνπδψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη λα αι ι άμεη ην ζ χζ ηεκα εηζ αγσ γήο 
ζ ηα παλεπηζ ηεκηαθά ηδξχκαηα.



0

10

20

30

40

Μ
εμ

ηθ
φ

Υ
ηι

ή

Β
ξ

α
δη

ι
ία

Κ
ν

ξ
έα

Σ
ν

π
ξ

θ
ία

Φ
ηλ

ι
α

λ
δ

ία

Ζ
Π

Α

Γ
εξ

κ
α

λ
ία


ι
ν

β
α

θ
ία


ι
ν

β
ελ

ία


ν

π
ε

δ
ία

Ν
έα

 Ε
ε

ι
α

λ
δ

ία

Ηα
π

σ
λ
ία

Σ
ζ

ερ
ία

Π
ν

ι
σ

λ
ία

Δ
ζ

ζ
ν

λ
ία

Ο
π
γ
γ
α

ξ
ία

Ηζ
ξ

α
ή

ι

Ζ
λ
σ

κ
έλ

ν
 Β

α
ζ

ίι
εη

ν

Α
π
ζ

ηξ
ία

Ηη
α

ι
ία

Δ
ι
β

εη
ία

Ηζ
ι
α

λ
δ

ία

Β
έι

γ
ην

Ρ
σ

ζ
ηθ

ή
 Ο

κ
ν

ζ
π

ν
λ
δ

ία

Ν
ν

ξ
β

ε
γ
ία

Γ
α

ι
ι
ία

Π
ν

ξ
ην

γ
α

ι
ία

Ηζ
π

α
λ
ία

Δ
ι
ι
ά

δ
α

Αξηζκφο καζεηψλ αλά δάζθαιν πιήξνπο απαζρφιεζεο (θαη' 
αληηζηνηρία) ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (2007)

Number of students per teacher in full-time equivalents

 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Οη πξφζ θαηεο κεηαξξπζκ ίζ εηο, νη νπνίεο έρνπλ σ ο ζ ηφρν ηε βει ηίσ ζ ε ηεο δηαθπβέξλεζ εο θαη ηελ 
αχμεζ ε ηεο ππνρξέσ ζ εο ι νγνδνζ ίαο ησ λ παλεπηζ ηεκ ηαθψλ ηδξπκάησ λ, είλαη ζ ηε ζ σ ζ ηή θαηεχζπλζ ε , αι ι ά ζα πξέπεη λα 
ι εθζνχλ θαη άι ι α κέηξα. Ζ πνηφηεηα ζα κπνξ νχζ ε λα βει ηησζεί κέζ σ  ηεο ελίζ ρπζ εο ηνπ αληαγσ ληζκνχ ζ ηνλ ηνκέα ηεο 
αλψηαηεο εθπαίδεπζ εο ηξνπνπνηψληαο ην χληαγκα ψζ ηε λα επηηξέπνληαη ηα ηδησ ηηθά παλεπηζηήκηα. Ζ ρξεκαηνδφηεζ ε  ησλ 
ηδξπκάησ λ ζα κπνξνχζ ε λα ζ πλδεζεί κε απι νχο θαη δηαθαλείο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, πνπ ζα βει ηίσλαλ ηελ  
απνηει εζ καηηθφηεηα ηνπ ζ πζ ηήκαηνο. Σέηνηα κέηξα ζα κπνξνχζ αλ λα ζ πκπι εξσ ζνχλ, ζ ε κεηαγελέζ ηεξν ζ ηάδην, κε 
κεηαξξπζκίζε ηο γηα ηελ βει ηίσ ζ ε  ηνπ ηξφπνπ ρξεκ αηνδφηεζ εο ησ λ παλεπηζ ηεκίσλ , εμεηάδνληαο δηαθν ξεηηθέο επηινγέο νη 
νπνίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε  έκθαζ ε ζ ηε δηαθνξνπ νίεζ ε ησ λ ρξεκ αηνδνηηθψλ πφξσ λ ησ λ παλεπηζ ηεκ ίσ λ θαηζε ζέκαηα ηζφηεηαο. 
Άι ι εο ρψξεο γηα παξάδεηγκα έρνπλ εηζ άγεη ρακε ι ά δίδαθηξα ζ πνπδψλ γηα ηνπο πξνπ ηπρηαθνχο θνηηεηέο ηα νπνία
ζ πλνδεχνληαη απφ έλα πξφγξακκα παξνρήο δαλείσ λ πνπ ζα εμαξηψληαη απφ ην εηζφδεκα, σ ο έλα κέζ ν κείσ ζ εο ησ λ 
πεξηνξηζ κψ λ ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ αληηκεησ πίδνπλ νη θνηηεηέο κε ρακει φηεξνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

Πεξίιε ς ε  ησ λ Πξν ηάζ εσ λ ηνπ ΟΟΣΑ
Δθ αξκνγή ησλ  πξόζθ αησλ  κέηξσλ  γηα ηε λ αλάπηπμε  ελόο ξπζ κηζηηθνύ πιαηζίνπ θαη ηνλ εθζπγρξν ληζκ ό ηε ο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνκέα 
ηε ο παηδηθήο θξν ληίδαο θαζηεξώλνληαο ηερληθά πξόηππα γηα ηα εθπαηδεπηηθά θηίξηα θαη αλαπηύζ ζνληαο έλα παηδαγωγηθό πξόγξακκα γηα 
ηελ πξνζρνι ηθή εθπαίδεπζε.
Αύμε ζε  ηε ο απηνλνκίαο θαη ηε ο ππνρξέσζ ε ο γηα ιν γνδνζία ζηε λ πξση νβάζκηα θαη δεπηεξν βάζκ ηα εθπαίδεπζε , θαζώο επίζεο θαη ηωλ 
θηλήηξωλ θαη ηεο ππνρξέωζεο ι νγνδνζ ίαο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ.
Βει ηίσζ ε  ηνπ πξν γξάκκαηνο ζπνπδώλ ζηε  δεπηεξν βάζκηα θαη ηερληθή εθπαίδεπζε , εθνδηάδνληαο θαι ύηεξα ηνπο καζε ηέο κε δεμηόηεηεο 
πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ζηε κεηαζρνι ηθή ηνπο δωή.  
Βει ηίσζ ε  ηνπ αληαγσ ληζκνύ ζηε λ ηξηηνβάζκ ηα εθπαίδεπζε  θαη εηζαγσγή κεηαξξ πζκίζεσ λ γηα ηελ βει ηίωζε ηνπ ηξόπνπ 
ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ παλεπηζηεκίωλ εμεηάδνληαο δηαθνξεηηθέο επηινγέο νη νπνίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε  ηωλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ πόξωλ ηωλ παλεπηζηεκίωλ θαη ζε ζέκαηα ηζόηεηαο, ωο έλα κέζν κείωζεο ηωλ πεξηνξηζκώλ εηζόδνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε   θνηηεηώλ κε ρακε ι όηεξνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο.



Νέοι Πόποι για την Ανάπτυξη: Καινοτομία και Ππάσινη Ανάπτυξη 

Μία βαζ ηθή πξφθι εζ ε  πνπ αληηκεησ πίδεη ε  ει ι εληθή θπβέξλεζ ε  είλαη λα επσ θει εζεί απφ ηνπο λένπο παξάγνληεο αλάπηπμεο. Οη 
πνι ηηηθέο ζ ηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκ ίαο ζ ηελ Δι ι άδα ζα πξέπεη λα ζ πκβάι ι νπλ ζ ηελ αλάπηπμε δξαζ ηεξηνηήησ λ βαζ ηζ κέλσ λ 
θπξίσ ο ζηε  γλψζ ε θαη λα απμήζ νπλ ηελ αληαγσ ληζ ηηθφηεηα ησ λ ει ι εληθψλ επηρεηξήζ εσ λ, ηφζ ν ζηνλ κεηαπνηεηηθφ θι άδν φζ ν θαη 
ζ ηνλ θι άδν ησ λ ππεξεζ ηψλ. Σαπηφρξνλα, ε  Δι ι άδα ρξεηάδεηαη κηα πξάζ ηλε δεκνζηνλνκηθή κεηαξξχζ κηζε. Καη ηα δχν κέηξα ζα 
ζ πκβάι ι νπλ ζ ην λα μεπεξάζ εη ηελ νηθνλνκηθή θξ ίζ ε , λα επηηχρεη ηε  ζ χγθι ηζ ε  κε ηηο πην αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο ηνπΟΟΑ θαη 
λα απμήζ εη ην βηνηηθφ επίπεδν. 

Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα;

Γεληθά, ε  απφδνζ ε  ηεο Δι ι άδαο σ ο πξνο ηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο ζ χκθσ λα κε πνι ι νχο δείθηεο πξνηχπσ λ θπκαίλεηαη ζ ε 
ρακει ά επίπεδα, ελψ  επελδχεη ει άρηζ ηα ζ ηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Δ&Α). Οη δαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ζ ηνλ ηνκέα 
ησ λ επηρεηξήζ εσ λ (σ ο πνζ νζ ηφ ηνπ ΑΔΠ) είλαη απφ ηηο ρακει φηεξεο κεηαμχ ησ λ ρσ ξψλ ηεο ΔΔ. Σν ρακει φ απηφ πνζ νζ ηφ 
αληαπνθξίλεηαη ζ ηελ θι αδηθή εηδίθεπζ ε ηεο ει ι εληθήο νηθνλνκ ίαο, κε κηα επηρεηξεκ αηηθή δηάξζξσ ζ ε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 
πς ει φ πνζ νζ ηφ παξαδνζ ηαθψλ, νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζ εσ λ νη νπνίεο ζ πλήζσ ο παξάγνπλ απι ά αγαζά θαη ππεξε ζ ίεο γηα ηηο 
ηνπηθέο αγνξέο. 

Δλψ ππάξρνπλ πνι ι νί Έι ι ελεο εξεπλεηέο νη νπνίνη είλαη γλσ ζ ηνί ι φγσ  ηεο δηεζλνχο επηζ ηεκ νληθήο ηνπο θαξηέξαο, ην ζ χζ ηεκ α 
δεκφζηαο έξεπλαο ζ ηελ Δι ι άδα ζ ηελ παξνχζ α θαηάζ ηαζ ή ηνπ θαη σ ο πξνο ην κεγαι χηεξν ηκήκα  ηνπ είλαη ζ ρεηηθά πξφζ θαηεο 
πξνέι επζεο. Δκθαλίζ ηεθε ηηο ηει επηαίεο δεθαεηίεο, θπξίσ ο κε ηελ ππνζ ηήξημε ηεο ρξεκαηνδφηεζ εο ηεο ΔΔ. ε αληίζεζ ε  κε ηε  
δεκφζηα έξεπλα ζ ε πην ψξηκα ζ πζηήκαηα θαηλνηνκίαο, δελ έρεη αλαπηπρζεί παξάι ι ε ι α κε ηε  βηνκεραλία. Γεληθά, ν ζ χλδεζ κνο 
ηεο δεκφζηαο έξεπλαο κε ηελ εγρψξηα δήηεζ ε  δελ είλαη ηζ ρπξφο, ηδηαίηεξα απφ ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζ εηο. 

Παξά ηελ απμαλφκελε  έκθα ζ ε  πνπ δίλεηαη ζηηο δεκφζ ηνποδηαι φγνπο σ ο πξνο ηελ πξάζ ηλε αλάπηπμε, ε  αλάπηπμε ηεο Δι ι άδαο 
ζ ηηο πξάζ ηλεο ηερλνι νγίεο, ππνδνκέο ή πξνγξάκκαηα παξακέλεη κέρξη ζ ήκεξα ζ ε ρακε ι ά επίπεδα. Σα ηει επηαία ρξφληα, έλα 
κεγάι ν κέξνο ηεο πεξηβαι ι νληηθήο αλάπηπμεο ζ ηελ Δι ι άδα έρεη ρξεκ αηνδνηεζε ί απφ ηα ηακεία ηεο ΔΔ θαη γχξσ  ζ ην 25% ησ λ 
ρξεκ αηνδνηήζ εσ λ ηεο ΔΔ πξνο ηελ Δι ι άδα γηα ηελ πεξίνδν 2007-13 πξνν ξίδνληαη γηα πξάζ ηλεο επελδχζ εηο. Οη 
πεξηβαι ι νληηθέο δαπάλεο ηεο Δι ι άδαο απφ εγρψξηνπο πφξνπο αληηπξνζ σ πεχνπλ πνζ νζ ηφ κηθξφηεξν ηνπ 1% ηνπ ΑΔΠ, ην 
νπνίν είλαη κηθξφ ζ πγθξηηηθά κε άι ι εο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζε  παξφκνηα ζηάδηα αλάπηπμεο. 

Έληαζ ε Δ&Α (Αθαζάξηζηεο Δγρψξηεο Γαπάλεο (GERD)/ΑΔΠ), 2007 ή ηει επηαίν δηαζέζ ηκν έηνο

 



Πξνηάζεηο

Σφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Ζ πνι ηηηθή ηεο θαηλνηνκ ίαο γηα ηνλ ει ι εληθφ επηρεηξεκ αηηθφ ηνκέα ζα  
πξέπεη λα δηεπξπλζεί πέξα απφ κία ζ ηελή έκθαζ ε  ζ ηελ Δ&Α. Θα πξέπεη λα ζ πκπεξηι άβεη θαηλνηνκίεο ζ ηελ νξγάλσ ζ ε  θαη ζ ηα 
κνληέι α κάξθεηηλγθ θαη επηρεηξήζ εσ λ. Δπηπξνζ ζέησο, ζα πξέπεη λα ζ ρεδηαζ ηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζ ηε λα βνεζήζ εη ηηο 
ει ι εληθέο επηρεηξήζ εηο λα αλαπηχμνπλ ελδν-επηρεηξεζ ηαθέο ηθαλφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη λα ηνλψζ εη ηε  βαζκηαία θαηλνηνκία ζ ε 
πξντφληα θαη δηαδηθαζ ίεο ζπλδπάδνληαο ηελ ππάξρνπζα γλψζ ε κε λέεο κεζφδνπο.
πγθεθξηκέλα κέηξα ζα  πξέπεη λα ι εθ ζνχ λ γηα ηελ ελζάξξπ λζ ε ηεο θαηλνηνκ ίαο ζ ηηο ππεξε ζ ίεο. Παξφι ν πνπ ν ηνκέαο απηφο 
θαηαι ακβάλεη κεγάι ν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζ ηεξηφηεηαο ζ ηελ Δι ι άδα, ε Δ&Α θαη ε πνι ηηηθή ζ ηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκ ίαο 
παξακέλνπλ δπζ αλάι νγα επηθεληξσ κέλεο ζ ηνλ κεηαπνηεηηθφ θι άδν. Ζ ει ι εληθή θπβέξλεζ ε ζα πξέπεη λα εμεηάζ εη ηε ι ής ε 
κέηξσ λ γηα ηελ ελδπλάκσ ζ ε ηεο θαηλνηνκίαο ζ ε ππεξεζ ίεο πνπ ρξεηάδνληαη εμαηξεηηθά εηδηθεπκέλε  γλψζ ε, 
ζ πκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θαη αζ θαι ηζηηθνχ θι άδνπ, ησλ ππεξεζ ηψλ ησλ ηαρπδξνκείσ λ και
ηε ι επηθνηλσ ληψλ θαη άι ι σ λ επαγγει καηηθψλ ππεξεζ ηψλ, εληζρχνληαο έηζη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απφδνζ ε  ηεο 
παξαγσ γηθφηεηαο ζ ε φι νπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο επίζ εο θαη ηελ θαηλνηνκία ζ ηνλ ηνπξηζ ηηθφ θι άδν.
Δπηπξνζ ζέησ ο, ε ει ι εληθή θπβέξλεζ ε ζα πξέπεη λα εληζ ρχζ εη ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξά ο γηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξε ζ ίεο 
ρξεζ ηκνπνηψληαο γηα παξάδεηγκα πξνθεξχμεηο γηα ζπκβάζ εηο πξνκεζ εηψλ, θαλνληζ ηηθέο δηαηάμεηο θαη πξφηππα.
Δλδπλάκσζε ηνπ ζπλδέζκνπ κεηαμχ ηεο δεκφζηαο έξεπλαο θαη ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Ζ αλάπηπμε θαηλνηφκσ λ 
βηνκεραληθψλ νκάδσ λ, νη νπνίεο ηα ηει επηαία ρξφληα απνηει νχλ έλα ζ εκ αληηθφ εξγαι είν ζ ηελ πεξηθεξεηαθή πνι ηηηθή ηεο 
Δι ι άδαο ζ ηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο, πξέπεη λα δηεπξπλζεί αθφκα πεξηζ ζ φηεξν,  ζ πλνδεπφκελε απφ ππεξζ χγρξνλ νπο 
κεραληζ κνχο παξαθνι νχζ εζ εο θαη αμηνι φγεζ εο θαη έρνληαο σ ο ζ πκπι ήξσ κα κεξηθά απφ ηα βει ηησ κέλα κέζ α πνπ 
ρξεζ ηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξν ψζεζ ε ηεο ζ πλεξγαηηθήο θαηλνηνκ ίαο. Σα ζ εκ εξηλά θαη κει ι νληηθά πξν γξάκκαηα πνπ ζ ηνρεχνπλ 
ζ ηελ ελίζ ρπζ ε ησ λ ζ ρέζ εσ λ βηνκεραλίαο-επηζηήκεο ζα πξέπεη λα ζ ρεδηάδνληαη έηζη ψζ ηε λα επηθέξνπλ θαι χηεξα 
απνηει έζ καηα ζηε  βηνκεραλία. Γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα εθαξκνζην χλ «ζ πλεξγαηηθά» πξνγξάκκ αηα κεηαμχ ησ λ δεκφζησλ
ηδξπκάησλ έξεπλαο θαη ησλ επηρεηξήζ εσ λ, φπνπ νη επηρεηξήζ εηο ζα ζ πκκεηέρνπλ ή ζα ζ πκβάι ι νπλ ζ εκ αληηθά. χκθσλ α κε ηε  
ζ εκ εξηλή πξαθηηθή πνπ εθαξκ φδεηαη ζ ηελ Δι ι άδα, πνι ι ά, αλ φρη ηα πεξηζ ζ φηεξα, απφ ηα ζέκαηα έξεπλαο θαη ηα απνηει έζ καηα 
ησ λ εξεπλεηηθψλ έξγσ λ πνπ πξνζ αλαηνι ίδνληαη πξνο ηηο ζ ρέζ εηο βηνκεραλίαο-επηζηήκεο γίλνληαη θαηφπηλ πξσ ηνβνπι ίαο θαη 
θαζνδήγεζ εο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησ λ, αληηθαηνπηξίδνληαο ελ κέξεη δηαζ ηξεβι σ κέλα θίλεηξα σ ο πξνο ηα ηξέρνληα 
ρξεκ αηνδνηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ αχμεζ ε ησ λ ρξεκ αηνδνηηθψλ πφξσ λ ησ λ δεκ φζησ λ ηδξπκάησ λ έξεπλαο, θπξίσ ο κέζ σ  
κεραληζκψλ πνπ βαζ ίδνληαη ζ ηελ απφδνζ ε θαη ηνλ αληαγσ ληζκφ, ελδέρεηαη λα κεηψζ εη ηνλ θίλδπλν ηεο «ζ ηξαηεγηθήο 
ζ πκπεξηθνξάο» βάζ εη ηεο νπνίαο ππνβάι ι νληαη πξνηάζ εηο γηα ζ πλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία νπζ ηαζ ηηθά απνηει νχλ 
αθαδεκατθή έξεπλα.

Μηα Πξάζηλε δεκνζηνλνκηθή κεηαξξχζκηζε ζα πξέπεη λα είλαη ε απάληεζε ηεο Διιάδαο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ 
Δι ι άδα ζα πξέπεη λα εληείλεη ηηο πξνζ πάζεηέο ηεο γηα πεξηβαι ι νληηθή ρξεκ αηνδφηεζ ε,  πξνβ αίλνληαο ζ ηελ πι ήξε εθαξκ νγή 
ησ λ αξρψλ «ν ξππαίλσ λ πι εξψ λεη» θαη «ν ρξήζ ηεο πι εξψ λεη». Ζ πνι ηηηθή απηή ζα κεηψζ εη ηελ πίεζ ε ζ ηνλ ηδηαίηεξα 
πεξηνξηζ κέλν πξνυ πνι νγηζ κφ θξαηηθφ πξνυ πνι νγηζ κφ, θαζψ ο επίζ εο θαη ηελ εμάξηεζ ε απφ ηνπο θνηλνηηθνχο πφξνπο. 
Πξάγκαηη, ε  θξ ίζ ε  παξνπζηάδεη επθαηξ ίεο γηα εθαξκνγή δηαξζξσ ηηθψλ κεηαξξπζκίζε σ λ ηηο νπνίεο ε  ρψξα ρξεηάδεηαη. Οη 
κεηαξξπζκίζε ηο απηέο πεξηι ακβάλνπλ ελίζ ρπζε ηνπ πι αηζ ίνπ πεξηβαι ι νληηθήο πνι ηηηθήο, εθαξκφδνληαο γηα παξάδεηγκα κηα 
πξάζ ηλε θνξν ι νγηθή κεηαξξχ ζκ ηζ ε (βι έπεηε επίζ εο ζ ηελ Δλφηεηα γηα ηηο θνξνι νγηθέο πνι ηηηθέο). Πεξαηηέξσ , ε θαηάξγεζ ε 
επηρνξεγ ήζ εσ λ πνπ είλαη βι απηηθέο γηα ην πεξηβάι ι νλ (π.ρ. γηα ηηο αξδεχζ εηο θαη ηηο θν ξναπαι ι αγέο γηα ην πεηξέι αην 
ζέξκ αλζ εο) ζα είρε σ ο απνηέι εζ κα ηε ραι άξσ ζ ε ηεο πίεζ εο ζ ηνπο θξαηηθνχο πξνυ πνι νγηζ κνχο ελψ ηαπηφρξνλ α ζα σ θει είην 
θαη ην πεξηβάι ι νλ. Γεληθφηεξα, ε  Δι ι άδα ζα πξέπεη λα ζ πλερίζ εη λα εζ ηηάδεη ζ ηε ρξήζ ε  νι νθι εξσ κέλσ λ πεξηβαι ι νληηθψλ 
πξνγξακκ άησ λ ζ ηηο θι αδηθέο θαη νηθνλνκηθέο πνι ηηηθέο ηεο επηηπγράλνληαο κηα νηθνλνκία ρακει ψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα θαηεμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αμηνπνηψληαο θαι χηεξα ηηο ζ ρεηηθέο επθαηξ ίεο γηα απαζ ρφι εζ ε  θαη θαηλνηνκία.
πξνγξακκάησλ ζηηο θιαδηθέο θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο επηηπγράλνληαο κηα νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

Πεξίιεςε ησλ Πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ

Σφλσ ζ ε ησλ ελδν ε ηρεηξεζ ηαθψλ ηθαλνηήησ λ εθ αίδεπζ εο ζ ηηοε ηρεηξήζ εηο ξνθεη έλνπ λα εηα εδήζ νπλ α φ ηελ Δ Α ζε
βαζ ηαίεο θαηλνην ίεο ζε ξντφληα θαηδηαδηθαζ ίεο θαηζε ία επξεία θιί αθα θαηλνηφ σλ δξαζ ηεξηνηήησ λ Ηδηαίηεξε ξνζ νρή

ξέ εηλα δνζε ί ζηνλ ην έα ησλ π εξε ζ ηψλ
Αλά ηπμε νι ηηηθψλ γηα αλαβάζ ηζε ησλ εξηθεξεηαθψλ θαηλνηφ σλ βην εραληθψλ ν άδσ λ βει ηηψλνληαο έζ α νπ
ρξεζ η ν νηνχληαηγηα ηελ ξν ψζεζ ε ηεο ζ πλεξγαηηθήο θαηλνην ίαο
Αλά ηπμε θαηζπζηε αηηθή εθαξ νγή ξννδεπηηθψλ ξαθηηθψλ αξαθνι νχζεζ εο θαηαμηνι φγεζ εο
Δλδπλά σ ζε ηεο βάζ εο ηνπ αλζξψ ηλνπ δπλα ηθνχ ζ ηελ ε ηζηή ε ηελ ηερλνι νγία θαηηνλ ην έα ηεο θαηλνην ίαο ξνβ αίλνληαο
ζε εηαξξχ ζ ηζε ζηελ ηξηηνβάζ ηαεθ αίδεπζ ε εηδηθφηεξα ηνπζπζηή αηνο ι εηηνπξγίαο ησλ αλε ηζηε ηαθψλ ηδξπ άησλ ζηελ
Δι ι άδα βι έ εηε Δλφηεηα γηαηελ Δθ αίδεπζ ε
Δάλ ει εηεζεί ε εθαξ νγή εξαηηέξσ δε νζ ηνλν ηθψλ έηξσ λ γηαλα αληη εησ ηζ ζεί ε θξ ίζε ζα ξέ εηλα δνζε ί ξν ηεξαηφηεηα
ζε ε ελδχζ εηο νπ νξνχ λ λα εληζ ρχζ νπλ ηα αθξν ξφζε ζ ε νηθνλν ηθή αλά ηπμε θαηλα ζ ηεξί μνπλ ηελ εηάβαζ ε ξνο ηα

ην ξάζ ηλε νηθνλν ία
Δλίζρπζε ησλ ξνζ αζεηψλ γηα εξηβαιιν ληηθή ρξε αηνδφηεζ ε ξνβ αίλνληαο ζε ι ήξε εθαξ νγή ησλ αξρψλ ν ξπ αίλσ λ

ι εξψ λεη θαη ν ρξήζ ηεο ιε ξψλεη Ζ νι ηηηθή απηή ζα εηψζ εηηελ ίεζ ε ζηνλ νι χ εξηνξηζ έλν θξαηηθφ ξνυ νι νγηζ φ
θαζψο ε ίζε ο θαηηελ εμάξηεζ ε α φ ηνποθνηλνηηθνχο φξνπο



Αληαγσ ληζκφο

Ζ λνκνζεζ ία γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ ζ ηελ Δι ι άδα είλαη κία απφ ηηο απζ ηεξφηεξεο κεηαμχ ησλ ρσ ξψλ ηνπ ΟΟΑ, 
πεξηνξί δνληαο ηνλ αληαγσ ληζ κφ. Δπηπξνζ ζέησ ο, ζ χκθσ λα κε ηνλ πξφζ θαην γεληθφ δείθηε πνπ αλαθέξεηαη ζ ηηο ρψξεο ηνπ 
ΟΟΑ, ε  Δι ι άδα απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο έρεη θάλεη ει άρηζ ηα βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζ ε  κηαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζ εο 
ππέξ ηνπ αληαγσ ληζ κνχ. Ζ κε  άξζ ε ησ λ εκπνδίσ λ ηνπ αληαγσ ληζ κνχ αλαζ ηέι ι εη ηελ παξαγσ γηθφηεηα θαη επεξε άδεη ηελ 
αλάπηπμε πεξηνξ ίδνληαο ηελ είζ νδν ζ ηελ αγνξά θαη ηελ αλάπηπμε πην παξαγσ γηθψλ επηρεηξήζ εσ λ, εκπνδίδνληαο ηηο μέλεο 
επελδχζ εηο θαη ζπκβάι ι νληαο ζ ε ρακει ά επίπεδα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο. 

Ζ λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αγνξά πξντφλησλ παξακέλεη άθακπηε
Ο δείθηεο παίξλεη ηηκέο απφ 0-6 κε θι ίκαθα απφ ηηο ι ηγφηεξν  πξν ο ηηο πεξηζζ φηεξν  ξπζκηζηηθέο αγνξέο

Πεγή: ΟΟΑ (2010), βάζ ε δεδνκέλσ λ δείθηε Ρχζκ ηζ εο Αγνξ άο, 

Πνηα είλαη ηα πξνβι ήκαηα;

Γηαπηζηψλεηαη πζ ηέξεζ ε  ζ ηνλ απνηει εζ καηηθφ αληαγσ ληζκφ ζ ηηο επηρεηξήζ εηο δηθηχσ λ. Πνι ι έο δεκφζηεο επηρεηξήζ εηο έρνπλ 
ηδησ ηηθνπνηεζε ί, αι ι ά ε ζ πκκεηνρή ηεο θπβέξλεζ εο ζ ηελ νηθνλνκηθή δξαζ ηε ξηφηεηα παξακέλεη ππεξβνι ηθή. Ο ηνκέαο ηεο 
ελέξγεηαο αλήθεη θαηά κεγάι ν πνζ νζ ηφ ζην δεκφζην, ελψ ππάξρεη θάζεηε ελνπνίεζ ε . Ζ ξ χζ κηζε ησ λ ηηκψ λ εμαθνι νπζεί λα είλαη 
δηαδεδνκέλε , εηδηθφηεξα ζ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθν ξψλ. Ο αληαγσ ληζκφο ζ ηελ αγνξά ησλ ηει επηθνηλσ ληψλ έρεη αλαπηπρζεί
θαι χηεξα, αι ι ά ε  πξφζ βαζ ε  ζ ηηο επξπδσληθέο ππεξεζ ίεο, νη νπνίεο αλαπηχζ ζ νληαη κε ηαρείο ξπζκνχο, είλαη πεξηνξηζ κέλε
θαζψο ε πξφνδνο γηα ηελ απνδέζ κεπζε ησ λ ηνπηθψλ βξφγρσ λ θηλείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. 

Πξνηάζεηο

Οη ξπζκίζε ηο ηεο αγνξάο πξέπεη λα πεξηνξηζ ηνχλ θαη λα αλαπηπρζεί ν αληαγσ ληζ κφο ζ ε πνι ι νχο ηνκείο. Σν ζ εκ αληηθφηεξν  
πεδίν δξάζ εο γηα αλάπηπμε ηνπ αληαγσ ληζκνχ έγθεηηαη: ζηε κείσ ζ ε  ηνπ αξηζκνχ ησ λ δηαδηθαζ ηψλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζ εο, ζ ηε ραι άξσ ζ ε  ησλ πεξηνξηζηηθψλ ξπζκίζ εσ λ γηα ηελ πξνζ θνξά επαγγει καηηθψλ 
ππεξεζ ηψλ, φπνπ νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζ ίεο έθδνζ εο αδεηψλ θαη νη πεξηνξηζκνί ζ ηηο ακνηβέο ή ζ ηηο ηηκέο πνπ επηβάι ι νληαη 
δεκηνπξγνχλ ζ εκαληηθά εκπφδηα ζ ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσ ληζ κνχ,  θαη ηέι νο ζ ηελ ηξνπνπνίεζ ε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πι αηζ ίνπ γηα 
ηελ ελίζ ρπζ ε ηνπ αληαγσ ληζκνχ ζ ηνλ ηνκέα ηνπ ι ηαληθνχ εκπνξ ίνπ. Ζ ραι άξσ ζ ε ησ λ πξνυ πνζέ ζ εσ λ παξνρήο αδείαο θαη νη 
ει αζ ηηθφηεξεο ξπζκ ίζ εηο αλαθνξηθά κε κεγάι εο αγνξέ ο αγαζψ λ θαζψ ο θαη ε ραι άξσ ζ ε ηεο πξνζ ηαζ ίαο ησ λ ππαξρνπζ ψλ 
επηρεηξήζ εσ λ ζα ζ πκβάι ι νπλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζ ε. πγθεθξηκέλεο πξνηάζ εηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν βει ηίσ ζ εο ηνπ 
ζεζ κηθνχ πι αηζ ίνπ ψζ ηε λα δηεπθνι πλζε ί ε αλάπηπμε ηνπ ηδησ ηηθνχ ηνκέα αλαθέξνλ ηαη ζ ηελ Δλφηεηα γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζ ε 
θαηηνλ Πξνυ πνι νγηζ κφ.

Μέηξα νπ αλαθέξζεθ αλ ζην ε ηθαηξν νηε έλν Πξφγξα α ηαζεξφηεηαο θαηΑλά ηπμεο γηαηε α ιν νίεζ ε ησλ δηαδηθαζ ηψλ
έλαξμεο ε ηρεηξήζ εσ λ ηελ ελίζρπζε ηεο Αξρήο Αληαγσ ληζ νχ θαηηελ α ει επζέξσ ζ ε θι εηζηψλ επαγγει κάησλ, θηλνχληαη πξνο 
ηε  ζ σ ζ ηή θαηεχζπλζ ε  θαη πξέπεη λα εθαξκνζ ηνχλ άκεζ α. Σα παξαπάλσ  κέηξα ζα πξέπεη λα ζ πλνδεχνληαηαπφ αλαλεσ κέλεο 
πξνζ πάζεηεο ελίζ ρπζ εο ηνπ αληαγσ ληζκνχ ζ ηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζ εσ λ δηθηχσ λ. ηνλ ηνκέα απηφ, κηα ηζ ρπξή θαη 
απνηει εζ καηηθή ξπζκηζηηθή αξρή θαζ ίζ ηαηαη αλαγθαία, φπσ ο αλαγθαία είλαη θαη ε  ζ πλέρηζ ε  ησ λ ηδησ ηηθνπνηήζ εσ λ .  



Ζ θξαηηθή ηδηνθηεζία θαη ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ππεξβνιηθή
Ο δείθηεο παίξλεη ηηκέο απφ 0-6 κε θι ίκαθα απφ ηηο ι ηγφηεξν  πξν ο ηηο πεξηζζ φηεξν  ξπζκηζηηθέο αγνξέο

Πεγή: ΟΟΑ (2010), βάζ ε δεδνκέλσ λ Γείθηε Ρχζκηζ εο Αγνξ άο, 

Ζ Δι ι άδα ζα πξέπεη επίζ εο λα εθαξκφζε η ηέηνηνπο ζεζ κηθνχο κεραληζ κνχο ψζ ηε λα δηαζ θαι ηζ ηεί φηη ην λνκνζ εηηθφ πι αίζ ην δελ 
πεξηνξ ίδεη ππέξκεηξα ηελ ηθαλφηεηα θαη ηα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζ εσ λ γηα αληαγσ ληζκφ. Οη αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάζ νπλ ηελ 
πηνζέηεζ ε  ηεο Δξγαι εηνζήθεο Αμηνι φγεζ εο ηνπ Αληαγσ ληζ κνχ ηνπ ΟΟΑ, ε  νπνία πεξηιακβάλεη ζ ηα βαζ ηθά ηεο ζ ηνηρεία θαη κηα 
ι ίζ ηα βάζ εη ηεο νπνίαο, απαληψληαο ζ ε κηα ζ εηξά απι ψλ εξσ ηήζ εσ λ, εληνπίδνληαη νη λφκνη θαη θαλνληζ κνί  πνπ ελδερνκέλσ ο 
πεξηνξ ίδνπλ αδηθαηνι φγεηα ηνλ αληαγσ ληζ κφ. Ζ πξνζ έγγηζ ε  απηή κπνξεί λα εθαξκνζηε ί ζηελ Δι ι άδα κε ηξεηο θπξ ίσ ο ηξφπνπο:

Μηα θαζνι ηθή αμηνι φγεζ ε ησ λ ππαξρφλησ λ λφκσ λ θαη θαλνληζ κψ λ (ζηελ νηθνλνκία ζ πλνι ηθά ή ζε  ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο).
Με ηελ αμηνι φγεζ ε ζ ρεδίσ λ λέσ λ λφκσ λ θαη θαλνληζ κψλ (γηα παξάδεηγκα, ρξεζ ηκνπνηψληαο πξνγ ξάκκαηα αμηνι φγεζ εο 
ηνπ αληίθηππνπ ησ λ ξπζκίζε σ λ ζην θέληξν ηεο θπβεξλεηηθήο δξαζ ηεξ ηφηεηαο).
Με θπβεξλεηηθά φξγαλα δξαζ ηεξηνπνηνχκελα ζ ηελ  αλάπηπμε θαη αλαζεψξεζ ε πνι ηηηθψλ, φπσ ο ε αξρή αληαγσ ληζ κνχ σ ο 
πξνο ηελ αμηνι φγεζ ε ηνπ αληίθηππνπ ησ λ ξπζκίζε σ λ ζηνλ αληαγσ ληζ κφ.

Πεξίιεςε ησλ Πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ

Δηζαγσγή θεληξηθά ειεγρφκελεο αλαζεψξεζεο ππαξρφλησ λ λφκσ λ θαη θαλνληζ κψλ γηα ηε  δεκηνπξγία ζ πλζεθψλ 
αληαγσ ληζ κνχ κε επαθφι νπζεο επαλεμεηάζ εηο ησ λ λφκσ λ θαη θαλνληζ κψλ νη νπνίνη πεξηνξί δνπλ αδηθαηνι φγεηα ηνλ 
αληαγσ ληζ κφ.

Πξνζζήθε αμηνιφγεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζ ηε δηαδηθαζ ία αλάι πζ εο ηνπ αληίθηππνπ ησ λ ξπζκ ίζ εσ λ ε νπνία ζα  
επνπηεχεηαη απφ ην γξαθείν ηεο Γεληθήο Γξακκ αηείαο ηεο Κπβέξλεζ εο.

Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ξπζκίζεσλ ζ ηνλ αληαγσ ληζκφ ζ ε ππνπξγηθφ επίπεδν φηαλ νη λένη θαλνληζκνί 
ζ πληάζ ζ νληαη ή φηαλ νη ππάξρνληεο θαλνληζ κνί  εμεηάδνληαη.

Μείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ γηα ηελ έλαξμε επηρεηξεκ αηηθψλ δξαζ ηεξηνηήησ λ θαη ηελ άξζ ε ησ λ θξαγκψλ.
Απει επζέξσ ζ ε  ησ λ επαγγει κάησ λ. Υαι άξσ ζ ε  ηνπ ξπζκηζηηθνχ πι αηζ ίνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξ ίνπ.

Πξνψζεζε ησλ ηδησηηθνπνηήζ εσ λ θαη ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζ ηηο επηρεηξήζ εηο δηθηχσ λ. Πξνψζεζ ε ηζ ρπξψ λ θαη 
απνηει εζ καηηθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ.



Μεηαξξχζκ ηζ ε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα:
Μεξηθά Μαζήκαηα απφ ηελ Πνι ηηηθή Οηθνλνκία ηεο Μεηαξξ χζκηζε ο ζ ε Υψξ εο ηνπ ΟΟΑ

Ζ ζ πρλή αα νηπρία ησλ δε νζ ηνλν ηθψλ ζηφρσλ θαηνη αλαζεσξήζ εηο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσ λ έρνπλ δε ηνπξγήζ εη έλα ζνβαξφ
ξφβι ε α αμην ηζηίαοηζηίαο Αλ θαη ππάξρεη επξέσ ο δπζ αξέζθεηα σ ο πξνο ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ δεκ φζηνπ ηνκέα, ν ει ι εληθφο ι αφο 

παξαδνζ ηαθά αληηζηέθεηαη ζηηο κεηαξξπζκίζ εηο, αθφκα θαη ζηηο πην ήπηεο. Καηά ζ πλέπεηα, ππάξρεη κεγάι ε αβεβαηφηεηα ζ ρεηηθά κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ αλαθνηλσζέληνο πξνγ ξάκκαηνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζ αξκνγήο θαη κεηαξξχ ζκ ηζ εο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Οη Έιιελεο είλαη νη ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη ζηελ ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
1

 
Αξλεηηθφ απνηέι εζ κα ππνδει ψλεη ρακε ι φ βαζκφ ηθαλνπνίεζ εο ζ ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζ ηνπ ηνκέα. Θεηηθφ απνηέι εζ κα 
ππνδει ψλεη πς ει φ βαζκφ ηθαλνπνίεζ εο ζ ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζ ηνπ ηνκέα.
Αμηνι φγεζ ε ηνπ ζ εκ εξηλνχ ηξφπνπ δηαρείξηζ εο ηνπ δεκ φζηνπ ηνκέα απφ ηα θξάηε ζ ε αληηδηαζ ηνι ή κε ηελ αληίι ες ε πνπ ππήξρε σ ο πξνο 
ηελ θαηάζ ηαζ ε πξηλ απφ πέληε ρξφληα.

Πεγή: Δηδηθφ Δπξσ βαξφκεηξν, Αξηζκφο 315.
Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα;

Ζ εκπηζ ηνζ χλε  ησ λ Δι ι ήλσ λ ζ ηελ θπβέξλεζ ε  είλαη ζ ρεηηθά ρακει ή. Σν γεγνλφο απηφ ζ πλδέεηαη κε ηνπο αξγνχο ξπζκνχο ησ λ 
δηαξζξσ ηηθψλ κεηαξξπζκίζε σ λ γηα ηε  βει ηίσ ζ ε  ηεο ι εηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ δηνηθεηηθνχ ηνκέα θαη ησ λ ππεξεζ ηψλ. Ζ  αληίι ες ε 
φηη δελ ππάξρεη δηαθάλεηα, φηη νη δεκ φζ ηεο ππεξε ζ ίεο είλαη πνι ηηηθνπνηεκ έλεο θαη φηη ε ππνρξέσ ζ ε ι νγνδνζ ίαο είλαη ραι αξή 
θαζηζ ηά αθφκα πην δχζ θνι ε ηελ απνδνρή απφ ηελ θνηλή γλψκε θάζε πξνζ πάζεηαο κεηαξξχ ζκ ηζ εο. Έηζη δηθαηνι νγνχληαη θαη νη 
θφβνη γηα άληζ ε  θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ηεο πξνζ αξκνγήο θαη ησ λ ζπζηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην ι αφ.

Οξηζ κέλνη ίζσο θξίλνπλ φηη δελ πθίζηαηαη αλάγθε γηα κεηαξξχ ζκηζε. Σν βηνηηθφ επίπεδν έρεη βει ηησζεί ζ εκαληηθά απφ ην 2001 φηαλ ε 
Δι ι άδα εηζήι ζε ζηε δψλε ηνπ επξψ , δεκηνπξγψληαο ίζσ ο κηα ς επδαίζ ζε ζε βησ ζηκφηεηαο, παξά ηηο απμαλφκελεο αληζνξξνπ ίεο.
Πξνηάζεηο

Ζ λέα θπβέξλεζ ε εθι έρζεθ ε κε ηζ ρπξή εληνι ή γηα πάηαμε ηεο δηαθζν ξάο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζ ηφρνπ, ε θπβέξλεζ ε  
πξέπεη λα θαηαβάι ι εη πξνζ πάζεηεο λα αλαθηήζ εη ηελ εκπηζ ηνζ χλε ηνπ ι ανχ γηα ηε δηαρείξηζ ε θαη ακεξνι ες ία ηνπ θξάηνπο
εληζρχνληαο ηε δηαθάλεηα θαη ηελ ππνρξέσ ζ ε  ι νγνδνζ ίαο. Δίλαη εμίζ νπ ζ εκ αληηθφ λα ελεκ εξψ ζ εη ην ι αφ σ ο πξνο ην θφζηνο ηεο 
κε κεηαξξχζ κηζεο γηα ηελ νηθνλνκία, ην νπνίν ζα είλαη πνι χ πην δπζβάζ ηαθην γηα ηελ Δι ι άδα.
Παξφηη ε θξί ζ ε είλαη πηζαλφλ λα έρεη ζ εκ αληηθφ θνηλσ ληθφ θφζηνο, αλνίγεη σ ζ ηφζν «παξάζπξα επθαηξηψλ», επηβάι ι νληαο 
επελδπηηθά ζ ρέδηα γηα ηνλ εθζ πγρξνληζ κφ ηεο ρψξαο θαη ηε  δεκηνπξγία ελφο απνηει εζ καηηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα ηελ επίηεπμε 
απηνχ ηνπ ζ ηφρνπ, αμίδεη λα ζ εκ εησ ζε ί έλα ζ εκ αληηθφ κάζεκ α πνπ αλαθέξεηαη ζ ηελ αλάι πζ ε ηνπ ΟΟΑ 2009, Ζ Πνι ηηηθή 
Οηθνλνκία ηεο Μεηαξξχζ κηζεο: ε  θπβεξλεηηθή ζπλνρή απνηει εί βαζ ηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ησ λ κεηαξξπζκίζε σ λ.
Οη δηαξζ ξσ ηηθέο πξνζ αξκ νγέο είλαη απαξα ίηεηεο ζ ε ζ πλερή βάζ ε γηα ηελ πξνζ αξκ νγή ζ ηηο αι ι αγέο ζ ην παγθφζκην πεξηβάι ι νλ 
πνπ γίλνληαηκε φι ν θαη πην ηαρείο ξπζκνχο. Οη αξρέο, γηα λα είλαη πξνεηνηκαζ κέλεο γηα ην κέι ι νλ, ζα πξέπεη λα εμεηάζ νπλ ηελ 
ίδξπζ ε κηαο αλεμάξηεηεο επηηξνπ ήο, ε νπνία ζα κπνξνχ ζ ε λα πξνσ ζήζ εη κία ακεξφι επηε δεκ φζ ηα ζ πδήηεζ ε ζ ε ηερληθφ 
επίπεδν αλαθνξηθά κε ηηο ακθίπι επξεο παξαρσ ξήζ εηο ι φγσ  ησ λ κεηαξξπζκίζε σ λ ζ ε ζ πγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Υψξεο φπσ ο ε 
Απζηξαι ία (κε ηελ Δπηηξνπή Παξαγσ γηθφηεηαο), ε  Οι ι αλδία (κε ην Γξαθείν Κεληξηθνχ ρεδηαζ κνχ) ή ε  νπεδία (κε ην 
πκβνχι ην Γεκν ζ ηνλνκηθήο Πνι ηηηθήο) έρνπλ ηδξχζ εη ηέηνηνπο ζεζ κνχο. Γηεζλή ζ ηνηρεία δείρλνπλ φηη κία ηεθκεξ ησ κέλε θαη 
αλαι πηηθή επηρεηξεκαηνι νγία γηα κεηαξξχζκηζ ε , ζ πκβάι ι εη ζ ηε βει ηίσ ζ ε  ηεο πνηφηεηαο ηεο πνι ηηηθήο θαη εληζρχεη ηηο 
πξνζ δνθίεο γηα ηελ πηνζέηεζ ή ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζ ηφρνπ απηνχ, ίζ σ ο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη κηα πην ζ πζ ηεκαηηθή θαη 
επξεία δηαδηθαζ ία δηαβνχι επζ εο, ρξεζ ηκνπνηψληαο επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ηνκέα πι εξνθν ξηθήο θαη επηθνηλσ ληψλ, 
ηηο νπνίεο ε θπβέξλεζ ε  είλαη πξφζπκε λα πξνσ ζήζ εη.

Πεξίιεςε ησλ Πξνηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ

Απνθαζηζηηθή ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα επαλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε δηνίθεζε θαη ακεξνιεςία ηνπ Κξάηνπο.

Πξνψζεζε ηεο δεκφζηαο ελεκέξσζεο γηα ην θφζηνο ζε πεξίπησζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ δελ απνδεηρζνχλ αξθεηά θηιφδνμεο.

Γηαηήξεζε ηζρπξήο ζπλνρήο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβεξλεηηθήο κεηαξξχζκηζεο.

Μειέηε δεκηνπξγίαο κηαο εμεηδηθεπκέλεο, ακεξφιεπηεο «κεηαξξπζκηζηηθήο επηηξνπήο» γηα λα γλσ ζ ηνπνηήζ εη επξέσ ο ην 
θφζ ηνο ζε πεξ ίπησ ζ ε κε  κεηαξξχζ κηζεο.
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