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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Την προηγούμενη δεκαετία, η Ελλάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη 
διαδικασία ονομαστικής σύγκλισης με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Για να 
το πετύχει, χρειάστηκε μία σταθερή και συνεπής δημοσιονομική 
προσαρμογή, με περιορισμό των ελλειμμάτων και τιθάσευση του ρυθμού 
ανόδου του δημοσίου χρέους.

Οι δημοσιονομικές εξελίξεις και η συνετή νομισματική πολιτική οδήγησαν 
στη δραστική μείωση του πληθωρισμού, στην έξοδο από τον φαύλο 
κύκλο μεταβολής τιμών-μισθών-συναλλαγματικής ισοτιμίας και, τελικά, 
στην επιτυχή εισαγωγή του Ευρώ στην Ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το σταθερό μακροοικονομικό πλαίσ/ο οι ιδιωτικές και 
δημόσιες επενδύσεις στήριξαν τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης -  τόσο 
υψηλούς ώστε από το 1996 η Ελλάδα να βρίσκεται σε τροχιά 
πραγματικής σύγκλισης με ρυθμούς μεγέθυνσης συστηματικά 
υψηλότερους από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Με κατοχυρωμένη τη δημοσιονομική σταθερότητα το μεγάλο στοίχημα 
για την Ελληνική οικονομία είναι σήμερα η επιτάχυνση του ρυθμού 
πραγματικής σύγκλισης.

Μέχρι το 2004, οι επενδύσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η 
εισροή ενός σημαντικού μέρους των πόρων από το Γ' ΚΠΣ, αναμένεται 
να στηρίξουν τους υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης.

Στην ενδιάμεση αυτή περίοδο, όμως, είναι κρίσιμο να δημιουργηθούν 
οι συνθήκες για την επίτευξη υψηλών και μακροχρόνια 
διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να στηριχθεί στην σύνδεση
μακροοικονομικών πολιτικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Σε ένα πλαίσιο πολιτικών που επιταχύνει την ανάπτυξη, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εμπέδωση της κοινωνικής 
συνοχής και τον σεβασμό του περιβάλλοντος.
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Στόχος του Χάρτη Πραγματικής Σύγκλισης για την περίοδο 2004-2010 
είναι να αναδείξει αυτές τις νέες πηγές ανάπτυξης. Είναι όμως κυρίως 
να καταγράψει -- με δείκτες και στόχους -  τις συγκεκριμένες πολιτικές 
για να επιταχύνουμε την πραγματική σύγκλιση της Ελληνικής οικονομίας 
με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Πως επιτυγχάνεται αυτή η επιτάχυνση; Η απάντηση πρέπει να ανατρέξει 
στις ίδιες τις πηγές της ανάπτυξης: απασχόληση, επενδύσεις, 
παραγωγικότητα.

Ο Χάρτης συνεπώς σχεδιάζει, καταγράφει και δεσμεύεται στις 
πολιτικές εκείνες που επιδρούν σε αυτά τα μεγέθη. Συγκεκριμένα:

V Τις πολιτικές για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και τη 
μείωση της ανεργίας.

V Τις πολιτικές για την αύξηση των επενδύσεων -  δημόσιων και 
ιδιωτικών-- και τη συσσώρευση του κεφαλαίου στην οικονομία.

V Τις πολιτικές για την επιχειρηματικότητα, την οικονομία της γνώσης, 
την ολοκλήρωση των αγορών, την αύξηση της εξωστρέφε/σς με 
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η πραγματική σύγκλιση αφορά τους μισθούς, τα εισοδήματα, την 
παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα. Για εμάς όμως αφορά και τη 
σύγκλιση στο κοινωνικό πεδίο, στις κοινωνικές παροχές, την υγεία, 
την εκπαίδευση, τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στόχος μας δεν είναι απλώς η επιτάχυνση της ανάπτυξης. Είναι η 
ανάπτυξη για όλους με κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο 
περιβάλλον. Γι’ αυτό και η «Χάρτα» δεσμεύεται επίσης για:

V Πολιτικές με στόχο τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού μοντέλο«/:
την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την 
κατοχύρωση της επάρκειας και βιωσιμότητας των συντάξεων, τη 
συνεχή βελτίωση των συστημάτων υγείας και παιδείας.

V Πολιτικές που προωθούν ταυτόχρονα την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

Ο Χάρτης δεν είναι απλώς ένα εργαλείο ανάλυσης: είναι το πλαίσιο για 
τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις μας σε κατευθύνσεις, στόχους και 
παρεμβάσεις πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Ο Χάρτης οριοθετεί τις πολιτικές μας για την επίτευξη της 
πραγματικής σύγκλισης.
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ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990

Τη δεκαετία του 1990, και ειδικά μετά το 1994, μπήκαν οι βάσεις για 
την σταθεροποίηση της Ελληνικής οικονομίας και την επίτευξη 
υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στη συνέχεια.

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε από 13,6% του ΑΕΠ το 
1993 σβ 1,2% το 2002, ενώ ανακόπηκε ο ταχύτατος ρυθμός ανόδου του 
δημοσίου χρέους που το 1993 είχε φθάσει το 110,1% του ΑΕΠ.

Από το 1994 και μετά, τα πρωτογενή ελλείμματα μετατρέπονται σε 
πλεονάσματα, επιτρέποντας έτσι την σταδιακή αποκλιμάκωση του 
χρέους που θα ήταν περισσότερο εμφανής εάν δεν είχαν γίνει πρόσφατα 
αλλαγές στην λογιστική του απεικόνιση.

Η δημοσιονομική εξυγίανση επέδρασε θετικά και στην αγορά 
χρήματος και κεφαλαίου, καθώς οδήγησε σε σημαντική μείωση των 
επιτοκίων. Αυτό διευκόλυνε τα επενδυτικά σχέδια των ιδιωτών και 
μείωσε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η μείωση των επιτοκίων είχε θετική επίδραση και στην εξέλιξη του 
χρέους: οι δαπάνες για την εξυπηρέτησή του περιορίστηκαν, 
απελευθερώνοντας έτσι πόρους για περισσότερο παραγωγικές χρήσεις 
και για την Ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Η σταθεροποίηση της οικονομίας ήταν εμφανής και στο μέτωπο του 
πληθωρισμού, που μειώθηκε από το 14,1% του 1993 στο 3,5% πέρυσι. 
Μέχρι την απόφαση για την είσοδο στην ΟΝΕ, η αποκλιμάκωση αυτή 
βασίσθηκε στην πολιτική της σκληρής δραχμής, στη σταδιακή μείωση 
των επιτοκίων αλλά και στην αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές.

Ταυτόχρονα, η αυστηρή νομισματική πολιτική και η αύξηση της 
αξιοπιστίας της Ελληνικής οικονομίας οδήγησαν σε σημαντικές εισροές 
κεφαλαίων από το εξωτερικό που κάλυψαν για όλη σχεδόν την περίοδο 
τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
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Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η ονομαστική σύγκλιση οδήγησαν 
σταδιακά σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ανοίγοντας μια νέα 
σελίδα οικονομικής ευρωστίας και κοινωνικής ευημερίας.

Από τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης (-1,6%) του 1993, περάσαμε στο 
2% το 1994 και σε ρυθμούς που ξεπερνούν τον κοινοτικό μέσο όρο από 
το 1996 και μετά.

Το 2002 η Ελληνική οικονομία ήταν η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
οικονομία στην ΕΕ (4% έναντι 6% της Ιρλανδίας και 1,1% για την ΕΕ), 
ενώ για το 2003 αναμένεται να έχει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης 
(3,6% έναντι 3,3% της Ιρλανδίας και 1,3% για την ΕΕ).

Οι βασικές τάσεις της Ελληνικής οικονομίας, 1996-2002

V Ανάπτυξη: Η Ελλάδα αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από 
το μέσο όρο της ΕΕ και συγκλίνει σε πραγματικούς όρους.

V Πληθωρισμός: Έχει μειωθεί σε επίπεδα κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ 
με αποτέλεσμα την εμπέδωση κλίματος σταθερότητας των τιμών.

V Ελλείμματα και χρέος: Η δημοσιονομική προσαρμογή έχει 
προχωρήσει σημαντικά και έχουν πλέον δημιουργηθεί οι συνθήκες για 
ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους.

V Επιτόκια: Η σημαντική μείωσή τους ευνοεί την συγκράτηση του 
κόστους των επιχειρήσεων και την αύξηση των επενδύσεων και της 
οικονομικής δραστηριότητας.

V Παραγωγικότητα: Η Ελλάδα παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη 
αύξηση της παραγωγικότητας μετά την Ιρλανδία.

V Απασχόληση και ανεργία: Έχουν γίνει σημαντικές νομοθετικές 
παρεμβάσεις που αποδίδουν: η ανεργία πέφτει για τρίτη συνεχή 
χρονιά και δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας.

V Μισθοί: Οι πραγματικοί μισθοί και οι συντάξεις ακολουθούν ανοδική
πορεία, βελτιώνοντας το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και 
το βιοτικό τους επίπεδο._____________________________________
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Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την σημασία της σταθεροποίησης για την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και έρχονται σε αντίθεση με 
δογματικές οικονομικές πολιτικές των αρχών της δεκαετίας του 1990: 
τότε, σταθεροποίηση σήμαινε μη ορθολογική διαχείριση της οικονομίας 
με αποτέλεσμα, ουσιαστικά, την συρρίκνωσή της μέσω αρνητικών 
ρυθμών ανάπτυξης. Την περίοδο εκείνη, σταθεροποίηση ουσιαστικά 
σήμαινε μείωση της ευημερίας των Ελλήνων.

Αντίθετα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η αλλαγή στους στόχους 
και τη φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής οδήγησε σε σταθεροποίηση 
της οικονομίας σε συνδυασμό με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επίσπευση της σύγκλισης του 
βιοτικού μας επιπέδου προς τον κοινοτικό μέσο όρο. Μέσα σε λιγότερο 
από μία δεκαετία, η Ελλάδα κέρδισε σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες σε 
όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης).

Ο ρυθμός σύγκλισης ήδη επιταχύνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), μέσα στην τελευταία 
διετία η Ελλάδα έχει κερδίσει σχεδόν τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, από 
το 64,6 του 2001 στο 68,3 που είναι η εκτίμηση για το 2003.

Παράλληλα ενισχύθηκε και η παραγωγικότητα της εργασίας η οποία 
αντιστοιχούσε στο 83% του κοινοτικού μέσου όρου το 2002 και 
υπολογίζεται ότι το 2003 θα φθάσει το 86%. Ήδη από το 1993 και μετά, 
ο ρυθμός σύγκλισης στον τομέα αυτό ήταν εντυπωσιακός, με την 
Ελλάδα να παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση της 
παραγωγικότητας μετά την Ιρλανδία.

Ο/ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η ανάπτυξη της χώρας στην προηγούμενη δεκαετία και η διαδικασία 
σύγκλισης στηρίχθηκαν κυρίως στις επενδύσεις και, μετά το 1996, και 
στην αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας.

Οι συνολικές επενδύσεις παρουσίασαν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
3,8% για την περίοδο 1991-2000. Η μέση ετήσια αύξησή τους, όμως, 
ήταν εντυπωσιακή στην περίοδο 1996-2000 (8%) με τις επενδύσεις σε 
μηχανολογικό εξοπλισμό να αυξάνουν κατά 13% και το ρυθμό 
μεταβολής των ιδιωτικών επενδύσεων να ξεπερνά το 10%.
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Μαζί με τη βελτίωση των υποδομών (με τη συνδρομή και των κοινοτικών 
κονδυλίων), η διαδικασία σταθεροποίησης της οικονομίας ήταν 
βασικός παράγοντας που ώθησε τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας έχει συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας, 
αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει τη συνολική μεταβολή της για τη 
συγκεκριμένη περίοδο: παρά την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία 
χρόνια, υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση σε ότι αφορά τις 
δαπάνες για Ε&Α - ιδιαίτερα αυτές που γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Οι πηγές ανάπτυξης στην Ελλάδα, 1981 -2010
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Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Σημαντικές πηγές ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία αποτελούν οι 
συνεχιζόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων, 
εργασίας και κεφαλαίου, καθώς επίσης και οι δράσεις εκσυγχρονισμού 
της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, που ξεκίνησαν στις αρχές της προηγούμενης 
δεκαετίας και επιταχύνθηκαν στη συνέχεια, κινούνται στην κατεύθυνση 
της μείωσης της συμμετοχής του δημοσίου τομέα στην παραγωγική 
δραστηριότητα, καθώς και της αύξησης του ανταγωνισμού στην αγορά 
προϊόντος και της προσαρμοστικότητας στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, η συμβολή του ανθρώπινου κεφαλαίου 
στη διαδικασία οικονομικής μεγέθυνσης της Ελλάδας ήταν θετική. Η 
συνολική απασχόληση στην περίοδο 1996-2000 αυξήθηκε σωρευτικά 
κατά 1,6% και είχε θετική επίδραση στο ρυθμό οικονομικής 
ανάπτυξης, αν και η επίδραση αυτή είναι αναλογικά μικρή.
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ΜεγσΛύτερη σημασία έχει, όμως, η βελτίωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της απασχόλησης. Η αύξηση των δαπανών για την 
εκπαίδευση, και των δαπανών για βελτίωση της υποδομής, στόχευε/ 
στην ανάδειξη του ανθρώπινου παράγοντα ως πρωταγωνιστή στην 
αύξηση του δυνητικού προϊόντος της οικονομίας, ειδικά σε 
παραγωγικούς τομείς που ενσωματώνουν τεχνολογίας α/χμής.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το σύστημα κατάρτισης και δια βίου μάθησης 
των εργαζομένων. Η ριζική βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
διαρθρωτικές ανεργίας και την αναντιστοιχία ανάμεσα στις ζητούμενες 
και τις προσφερόμενες ειδικότητες.

Τι προσδιορίζει το ρυθμό ανάπτυξης;

Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, 
οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης είναι:

• Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο (ιδιαίτερα εάν σε αυτό 
ενσωματώνεται τεχνολογική πρόοδος).

• Η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου (μέσω της εκπαίδευσης 
και της απόκτησης εμπειρίας)

• Οι δαπάνες για Ε&Α (δημιουργία και χρήση νέων τεχνολογιών αλλά 
και πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων).

• Το μακροοικονομικό πλαίσιο (μείωση του πληθωρισμού και των 
ελλειμμάτων, μείωση της κρατικής παρέμβασης).

• Η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος (διευκόλυνση 
της χρηματοδότησης επενδύσεων και διάχυσης της τεχνολογίας)

• Η εσωστρέφεια της οικονομίας (εκμετάλλευση του μεγέθους της
αγοράς, αύξηση του ανταγωνισμού, διάχυση της γνώσης)__________

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας μπορεί επίσης να 
συμβάλλει σημαντικά και να αποτελέσει σημαντική πηγή ανάπτυξης 
στο μέλλον. Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, το 
άνοιγμα σε νέες αγορές, η διεύρυνση της ενιαίας αγοράς σε οικονομίες 
γεωγραφικά κοντινές προς την Ελλάδα, η βελτίωση της τυποποίησης, 
συσκευασίας και πιστοποίησης μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά 
στη μείωση του χρόνιου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στόχος της Ελλάδας σήμερα είναι η ολοκλήρωση σε ορατό χρονικό 
ορίζοντα της διαδικασίας πραγματικής σύγκλισης: για να φθάσει η 
Ελλάδα το 90% του μέσου κατά κεφαλήν προϊόντος της ΕΕ (σε μονάδες 
αγοραστικής δύναμης) μέχρι το 2010, απαιτείται μία διαφορά στους 
ρυθμούς μεγέθυνσης από το μέσο όρο της ΕΕ της τάξης των 2-3 
ποσοστιαίων μονάδων.

Εάν διατηρηθεί αυτή η διαφορά μέχρι το 2015, το κατά κεφαλή 
εισόδημα της Ελλάδας θα ισούται με το 100% του μέσου 
εισοδήματος των χωρών της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι με ένα μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης μεταξύ 1 % και 2 % για την ΕΕ απαιτούνται για την Ελλάδα 
ρυθμοί μεγέθυνσης μεταξύ 4% και 5 %.

Η ροή κεφαλαίων μέσω του Γ' ΚΠΣ αλλά και οι επενδύσεις σε υποδομές 
για 7η διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων αναμένεται να διατηρήσουν, 
σε ένα βαθμό, την δυναμική της πραγματικής σύγκλισης μέχρι το 2004 ή 
και το 2006. Η μέχρι τώρα δυναμική όμως δεν αρκεί και πρέπει να 
αναζητηθούν νέες πηγές ανάπτυξης και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν 
οι συνθήκες για αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη.

Σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο για ανάπτυξη

Η εμπειρία πολλών χωρών επιβεβαιώνει τη σημασία ενός σταθερού 
μακροοικονομικού πλαισίου για την ανάπτυξη. Οι χώρες με αδύναμη 
ανάπτυξη τείνουν να έχουν υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και 
ελλειμμάτων, μεγάλη μεταβλητικότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η μείωση του πληθωρισμού, αλλά και της διακύμανσής του, μειώνε/ την 
αβεβαιότητα και επηρεάζε/ τις επενδυτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα αυτές 
που αφορούν σε πιο μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα.

Η Ελλάδα έχει επωφεληθεί τα τελευταία χρόνια από την αποκλιμάκωση 
του πληθωρισμού. Με τις πολιτικές μας έσπασε ο φαύλος κύκλος 
αυξήσεων τιμών, μισθών και συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Η συμμετοχή στην ΟΝΕ έχει συνεισφέρει στη δυναμική της οικονομικής 
μεγέθυνσης των τελευταίων χρόνων, γιατί έχει μειώσει την αβεβαιότητα 
και -  παρά τις πρόσκαιρες συγκυριακές αυξήσεις -  έχει εμπεδώσει 
αντιπληθωριστική ψυχολογίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
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Η σχέση ανάμεσα στη μείωση του δημοσίου χρέους και της ανάπτυξης 
είναι θετική. Οι χώρες που καταφέρνουν να μειώσουν σε ικανοποιητικό 
βαθμό το λόγο χρέους γενικής κυβέρνησης προς ΑΕΠ έχουν καλύτερες 
προοπτικές για την επίτευξη υψηλότερωνρ^0μών ανάπτυξης.

Με βάση τις προβλέψεις που περιέχονται στο Αναθεωρημένο 
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΑΠΣΑ), η Ελλάδα μπορεί να 
στηρίξει, σε κάποιο βαθμό, τις αναπτυξιακές προοπτικές της στην 
συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής: γ\α τα επόμενα χρόνια, 
προβλέπεται μείωση του χρέους κατά 4-5 ποσοστιαίες μονάδες το 
χρόνο. Αυτό 0α επιτευχθεί με τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, τη 
μείωση των εγγυήσεων που πληρώνει η κυβέρνηση, τη μείωση των 
καταναλωτικών δαπανών αλλά και περικοπές στις αμυντικές δαπάνες.

Αμυντικές δαπάνες, χρέος και ανάπτυξη: το «μέρισμα ειρήνης»

Η Ελλάδα δαπανά για αμυντικούς σκοπούς σχεδόν το 5% του ΑΕΠ -  
ποσοστό περίπου διπλάσιο από το μέσο των χωρών της ΕΕ που 
συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ. Μία εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 2 -  
2,5 ποσοστιαίων μονάδων ως ποσοστό του ΑΕΠ -  ένα «μέρισμα 
ε/ρήνης» αποτέλεσμα της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής -  
θα μπορούσε να προσδώσει άλλη δυναμική στη μείωση του δημοσίου 
χρέους και τις δαπάνες εξυπηρέτησής του.

Ταυτόχρονα μία αντίστοιχη αύξηση των δημόσιων επενδύσεων θα 
οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης επιταχύνοντας 
τη διαδικασία σύγκλισης. Ένας στατικός υπολογισμός μόνο για το 2002, 
δείχνει ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης θα ήταν υψηλότερος κατά 0,6 
ποσοστιαίες μονάδες περίπου (4,4% έναντι 3,8%) εάν οι επενδύσεις 
ήταν ίσες με 26,9% του ΑΕΠ έναντι 24,4%.
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Οι ρυθμοί ανάπτυξης συσχετίζονται αρνητικά και με την διακύμανση 
της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Συχνές και μεγάλες διακυμάνσεις 
επηρεάζουν τις προσδοκίες, το βαθμό εμπιστοσύνης και τις επενδυτικές 
αποφάσεις των ατόμων και τις αναπτυξιακές προοπτικές: ζα θετικά 
αποτελέσματα της πολιτικής της σκληρής δραχμής κατά την περίοδο 
μετά το 1996 είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να 
επιδράσουν στην ανάπτυξη οι συναλλαγματικές εξελίξεις.

Η συμμετοχή της χώρας μας στην ευρωζώνη σημαίνει 
βΛα^/σΓοποίηση των συναλλαγματικών διαταραχών σε σχέση με το 
παρελθόν και εδραίωση ενός κλίματος νομισματικής σταθερότητας. 
Είναι, συνεπώς, σημαντικός παράγοντας διατήρησης της αναπτυξιακές 
δυναμικής της Ελληνικής οικονομίας.

Διαρθρωτικές πολιτικές για την πραγματική σύγκλιση

Η εδραίωση ενός σταθερού και προβλέψιμου μακροοικονομικού 
πλαισίου έχει συνεπώς ήδη λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια και έχει διευρύνει τις δυνατότητες για περαιτέρω 
αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας.

Η μετάφραση, όμως, αυτών των δυνατοτήτων σε ρυθμούς ανάπτυξης 
επαρκείς για την βπ/τάχυνση της διαδικασίας πραγματικής 
σύγκλισης εξαρτάται από τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
αποτέλεσαν ήδη την βάση για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης 
μετά το 1996.
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, ο ρυθμός μεταβολής του 
δυνητικού προϊόντος πενταπλασιάσθηκε στην Ελλάδα για την 
περίοδο 1996-2002 σε σχέση με την περίοδο 1980-1995 ενώ παρέμεινε 
σταθερός για τις χώρες της ευρωζώνης. Η διαφορά αυτή οφείλεται σε 
σημαντικό βαθμό στην έναρξη της διαδικασίας των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Το πλαίσιο για τη συνέχιση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων αυτών 
στο άμεσο μέλλον είναι οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 
Μεταρρυθμίσεων («στρατηγική της Λισσαβώνας»), Προβλέπει για όλες 
τις χώρες της ΕΕ οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσει με στόχο να 
καταστεί η Ευρωπαϊκή οικονομία η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική 
οικονομία παγκοσμίως, βασισμένη στη γνώση, ικανή για βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Ρυθμός μεταβολής δυνητικού προϊόντος
3.5 

3
2.5 

2
1.5 

1
0,5 

0
Ελλάδα Ευρωζώνη

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη βάση αυτής της στρατηγικής, οι βασικές προτεραιότητες και 
κατευθύνσε/ς για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική οικονομία είναι:

V Στήριξη της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων 

λ/ Δημιουργία της οικονομίας της γνώσης

V Οικονομική ολοκλήρωση, υποδομές και δίκτυα

V Αύξηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας

V Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

V Στήριξη της αλληλεγγύης, ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής

V Διαφύλαξη της μελλοντικής ευημερίας και της ποιότητας ζωής
14



Πραγματική σύγκλιση: οι δεσμεύσεις//ας

V 90% του ΑΕΠ ανά κάτοικο της ΕΕ μέχρι το 2010

V Ενδιάμεσος στόχος του 80% του ΑΕΠ ανά κάτοικο της ΕΕ μέχρι 
το 2008

V Μείωση δημοσίου χρέους στο 88% του ΑΕΠ μέχρι το 2006 και 
κάτω αττό το 70% μέχρι το 2010.

V Επίτευξη πλεονάσματος για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της 
γενικής κυβέρνησης μέχρι το 2005. Πλεόνασμα ίσο με 1,5% του 
ΑΕΠ μέχρι το 2010.

V Πρωτογενές πλεόνασμα ίσο με 7% του ΑΕΠ μέχρι το 2010.
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ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οι πολιτικές μας για τη μακροοικονομική σταθερότητα δημιουργούν το 
πλαίσιο για τη ανάπτυξη. Αλλά δεν αρκούν από μόνες τους. Είναι μία 
αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την επίτευξη των στόχων της 
πραγματικής σύγκλισης.

Η δυνατότητα της Ελληνικής οικονομίας να συγκλίνει γρήγορα με τις 
άλλες προηγμένες Ευρωπαϊκές οικονομίες εξαρτάται σε σημαντικό 
βαθμό από τη δημιουργικότητα των Ελλήνων. Κλειδί για να υπάρξει μία 
ισχυρή και μόνιμη αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας είναι να 
καταφέρουμε να απελευθερώσουμε το γνήσιο επιχειρηματικό 
δυναμικό της οικονομίας μας.

Στην πορεία για την πραγματική σύγκλιση, ένα από τα πιο σημαντικά 
ζητούμενα είναι λοιπόν η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που να 
βοηθά την επιχειρηματικότητα -  να ενθαρρύνει την είσοδο νέων 
επιχειρηματιών, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ανάπτυξη των 
υφιστάμενων, την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου. Να στήριζε/ τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις ενισχύει στην προσπάθειά τους να 
επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού.

Στο σημερινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων, το κράτος οφείλει να στηρίζει 
την επιχειρηματική δραστηριότητα με όρους ανταγωνισμού, διαφάνειας 
και αποτελεσματικότητας. Με θεσμούς, οι οποίοι προάγουν την βταιρική 
ευθύνη και το κλίμα εμπιστοσύνης προς τις επιχειρήσεις. Χωρίς 
επιλεκτικές πολιτικές στήριξης ούτε με εξάλειψη του ρίσκο// που υπάρχει 
σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και που εντείνεται με το άνοιγμα 
των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Οι πολιτικές μας θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν και τον κυρίαρχο ρόλο 
της ανταγωνιστικής επιχείρησης και του σύγχρονου επιχειρείν στην 
Ελληνική οικονομία.
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Εφαρμόζουμε μία σύγχρονη πολιτική, η οποία με κριτήριο την 
περιφερειακή ανάπτυξη μετριάζει το επιχειρηματικό ρίσκο αλλά δεν το 
εξαλείφει, πράγμα που θα οδηγούσε σε λανθασμένες επιλογές και σε 
βαριά στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Γι’ αυτό και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και β/δικά των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας με 
πολιτικές που συμβαδίζουν με τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο:

V Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης ώστε να ενθαρρύνεται η 
είσοδος στην αγορά νέων επιχειρήσεων.

V Διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε κεφάλαια και η 
μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

V Διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που να ευνοεί τον 
ανταγωνισμό χωρίς να επιφέρει κόστος στις επιχειρήσεις.

V Βελτίωση της νομοθεσίας για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων.

V Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.

λ/ Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος.

V Υιοθέτηση λογιστικών προτύπων και οι αλλαγές στη νομοθεσία για 
την εταιρική διακυβέρνηση.

V Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας από το εκπαιδευτικό σύστημα

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θεσμικό πλαίσιο -  διοικητική απλοποίηση

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην Ελλάδα για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Έχει ξεκινήσει μία εκτενής προσπάθεια για την 
διευκόλυνση της εισόδου επιχειρήσεων στην αγορά, με περιορισμό 
γραφειοκρατικών και νομικών εμποδίων στο στήσιμο μιας νέας εταιρείας.

Ο Νόμος 2941/2001, εξασφαλίζει ότι μια εταιρία με μετοχικό κεφάλαιο 
λιγότερο των € 300.000 μπορεί να καταχωρηθεί εντός μίας ημέρας, 
χωρίς προγενέστερη επικύρωση του καταστατικού της εταιρίας από τις
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δημόσιες αρχές. Αυτός ο κανονισμός επηρεάζει σχεδόν το 85% των Α.Ε. 
Ο νόμος επίσης προβλέπει μία μείωση στον αριθμό των σταδίων στη 
διαδικασία ίδρυσης μιας εταιρίας και μια μείωση κατά 25% του όγκου της 
απαιτούμενης τεκμηρίωσης.

Ο τυπικός χρόνος και το κόστος για την υλοποίηση των διαδικασιών 
ίδρυσης μίας νέας επιχείρησης είναι δύο βασικές παράμετροι για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας. Μπορούμε να επηρεάσουμε 
σημαντικά τον ρυθμό δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μειώνοντας τη 
γραφειοκρατία και το κόστος εγκατάστασης μίας επιχείρησης.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι σε σχέση με τον τυπικό χρόνο που 
απαιτείται για την ίδρυση νέας επιχείρησης, η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε 
μειονεκτική θέση σε σχέση με την κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Το κόστος όμως υπερβαίνει το μέσο όρο για την ΕΕ. Ο στόχος μας είναι 
η σύντμηση του χρόνου και η δραστική μείωση του κόστους στα 
επόμενα χρόνια για να διευκολυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τυπικός χρόνος που απαιτείται για ίδρυση νέας

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά την άδεια εγκατάστασης, ο Νόμος 3010/2002 χωρίζει τις 
επιχειρήσεις της μεταποίησης σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με την 
αναμενόμενη περιβαλλοντική επίπτωση της δραστηριότητάς τους, και 
ορίζει διαφορετικές διαδικασίες για την κάθε κατηγορία. Είναι εγγυημένο 
ότι για επιχειρήσεις με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις η αίτησή 
τους προχωρήσει εντός 40 ημερών το πολύ. Αντίθετα, εκείνες με 
σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον μπορεί να χρειασθεί να 
περιμένουν μέχρι 90 ημέρες.
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Πολλά και σημαντικά βήματα έχουν γίνει και για τη βελτίωση της 
δημόσιας διοίκησης και την πάταξη της γραφειοκρατίας. Η
διοικητική απλοποίηση βελτιώνει το επιχειρηματικό περιβάλλον και 
αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους 
πολίτες. Η προσπάθεια συνεχίζεται και επικεντρώνεται στη 
βελτιστοποίηση της παροχής των δημοσίων υπηρεσιών.

«Διοίκηση με στόχους»

Νέες σημαντικές αλλαγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1η 
Ιανουάριου του 2004, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των 
υπηρεσιών και την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Καθιερώνεται η μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
της Διοίκησης με την εφαρμογή δεικτών μέτρησης σε υπουργεία, 
περιφέρειες, OTA και ΝΠΔΔ. Η μέτρηση θα γίνεται με βάση γενικούς και 
ειδικούς δείκτες. Οι γενικοί αφορούν στο χρόνο ανταπόκρισης επίλυσης 
αιτημάτων πολιτών, στο βαθμό ικανοποίησης των παραπόνων που 
υποβάλλονται, στο κόστος διαχείρισης, στην εφαρμογή νέας 
τεχνολογίας. Οι ειδικοί δείκτες ορίζονται κατά περίπτωση. Οι στόχοι για 
κάθε υπηρεσία καθορίζονται κάθε Νοέμβριο για τον επόμενο χρόνο, ενώ 
ανά τρίμηνο θα γίνονται έλεγχοι για να παρακολουθείται η διαδικασία.

Επίσης, προβλέπεται η προώθηση ενός νέου συστήματος 
αξιολόγησης των υπαλλήλων. Ο νέος τρόπος αξιολόγησης συνδέεται 
άμεσα και με τη σταδιοδρομία, αφού καταργείται η πάγια ιεραρχία σε 
θέσεις ευθύνης και στο εξής θα υπάρχει συγκεκριμένη χρονική θητεία με 
ενδιάμεση αξιολόγηση. Τέλος, δημιουργείται κλίμακα βαθμών στην οποία 
οι υπάλληλοι εξελίσσονται με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, 
ενώ συνδέεται η βαθμολογική άνοδος με τις μισθολογικές απολαβές.

Μία σημαντική πρωτοβουλία ήταν η δημιουργία των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), όπου οι πολίτες και οι επιχειρήσεις 
μπορούν να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους σε ένα μοναδικό σημείο 
επαφής με έναν προσωποποιημένο τρόπο που δίνει λύση σε δυσκολίες 
που αφορούν στην τοποθεσία, πρόσβαση ή χρήση μιας υπηρεσίας.

Το 2001, υπήρχαν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στην Αθήνα και 
την Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας 210 διοικητικές διαδικασίες, ενώ από τον 
Σεπτέμβριο του 2002, λειτουργούν 350 σε Περιοχές, Νομαρχίες και 
Δήμους. Στόχος τα 1000 μέχρι το τέλος του 2003.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μία διαδικασία απλοποίησης διοικητικών 
διαδικασιών. Το 2002 προχώρησε η απλοποίηση 420 διαδικασιών, από 
τις οποίες οι μισές αφορούσαν σε επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ένα 
συνεχώς αυξανόμενο φάσμα συναλλαγών με το δημόσιο μπορούν τώρα 
να ολοκληρωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για τον όγκο 
πληροφοριών που είναι διαθέσιμος χωρίς μετακίνηση των πολιτών και 
απασχόληση υπαλλήλων.

Μία άλλη σημαντική καινοτομία ήταν η καθιέρωση των Κέντρων 
Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ). Πρόκειται, ουσιαστικά, για «σημεία 
εξυπηρέτησης μιας στάσης» για επιχειρηματίες και επενδυτές, 
προσφέροντας ένα μοναδικό σημείο επαφής με την δημόσια διοίκηση. 
Το 2001, λειτουργούσε μόνο ένα τέτοιο κέντρο στον Βόλο, ενώ μέχρι 
τώρα έχουν τεθεί σε λειτουργία τέσσερα ακόμη στην Θεσσαλονίκη, στην 
Πάτρα, στο Ηράκλειο και στην Κομοτηνή. 11 νέα ΚΥΕ έχουν εγκριθεί 
μεταξύ 47 προτεινόμενων τοποθεσιών.

Φορολογία

Συνεχίζουμε την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, 
οδηγώντας σε μείωση του κόστους διαχείρισης των επιχειρήσεων και 
αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχονται φορολογικές ελαφρύνσεις για 
την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσα στο νέο, 
πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ήδη διαμορφώνεται.

Σε ό,τι αφορά στη φορολογία εισοδήματος, με τη φορολογική 
μεταρρύθμιση καταργήθηκε ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των κερδών 
επιχειρήσεων με βιβλία Β' κατηγορίας, διαγράφηκαν οι επισφαλείς 
απαιτήσεις, καθιερώθηκαν δύο συντελεστές απόσβεσης και
καταργήθηκαν τα τεκμήρια για την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης.

Στον τομέα της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
και μεταβιβάσεων, διευκολύνΘ^ε η μεταβίβαση της επιχείρησης από 
τους γονείς στα παιδιά με στόχο την εξασφάλιση της επιχειρηματικής 
συνέχειας. Επίσης, καθορίζεται ενιαία αυτοτελής φορολόγηση στη 
μεταβίβαση από οποιαδήποτε αιτία (κληρονομιά, δωρεά, γονική παροχή) 
ενώ απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης οι εταιρείες ακινήτων 
ενός ιδιοκτήτη όταν συγχωνεύονται.

Για τη βελτίωση και απλοποίηση των σχέσεων των επιχειρήσεων με τις 
φορολογικές αρχές, καταργήθηκε η θεώρηση σειράς μηχανογραφικών 
βιβλίων στοιχείων και καταστάσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση του
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όγκου των θεωρούμενων εντύπων κατά 80%. Επίσης, μειώθηκε ο 
αριθμός περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβάλλονται κάθε χρόνο και 
καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής μηδενικών ή πιστωτικών 
δηλώσεων. Η μεταρρύθμιση προβλέπει ακόμη σημαντική αύξηση των 
ορίων για ένταξη των επιχειρήσεων σε κατηγορία βιβλίων και για τήρηση 
βιβλίου αποθήκης.

Το φορολογικό βάρος στις επιχε/ρήσεις

Ο δείκτης φορολογικού βάρους για τις επιχειρήσεις (tax misery index) 
αποσκοπεί στο να απεικόνισε/ το συνολικό φορολογικό βάρος για τις 
επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψιν τομ οριακό φορολογικό συντελεστή 
για τη φορολόγηση επιχειρήσεων και ατόμων, φόρο περιουσίας, 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και συντελεστή ΦΠΑ.

Ο δείκτης αυτός δείχνει για τη χώρα μας ένα φορολογικό βάρος λίγο άνω 
του μέσου όρου στις χώρες της ΕΕ. Για την περίοδο 2000-2003, η 
Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση, με μείωση του βάρους 
μεγαλύτερη από το μέσο των χωρών της ΕΕ.

Πηγή: Forbes.

Οι εξελίξεις σχετικά με συγκεκριμένες εταιρείες στις ΗΠΑ και τις 
λογιστικές τους καταστάσεις, οδήγησαν σε αναθέρμανση του 
ενδιαφέροντος για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Το ζητούμενο σε 
αυτήν την περίπτωση είναι η προστασία των συμφερόντων όλων των 
μετόχων - και ιδιαίτερα των μικρομετόχων.
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Η Ελλάδα έχει ήδη κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτήν την 
κατεύθυνση: ο νόμος 3016/2002, για την εταιρική διακυβέρνηση και τους 
εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, είχε ως στόχο την αύξηση της 
διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των Ανωνύμων 
Εταιριών. Οι προβλέψεις του νόμου είναι υποχρεωτικές για εταιρίες που 
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και προαιρετικοί για όσες δεν είναι.

Η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ στο θέμα των 
διεθνών λογιστικών προτύπων. Ολα τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν 
κληθεί να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφαλισθεί η 
συμμόρφωση των επιχειρήσεών τους με τα πρότυπα αυτά. Εδώ, το 
νομοθετικό πλαίσιο ήδη έχει ήδη ψηφισθεί (νόμος 2992/2002) και θα 
τεθεί σε εφαρμογή παράλληλα με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ο νόμος 
αυτός αποτελεί ορόσημο για τη διαφάνεια και την επαρκή συμβατότητα 
των λογαριασμών μεταξύ διαφορετικών τύπων εταιρειών και αναμένεται 
να διευκολύνει τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση ήταν, μέχρι πρόσφατα 
τουλάχιστον, ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αυτό ίσχυε ακόμη περισσότερο για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν έχουν πολλές εναλλακτικές 
δυνατότητες για την εξεύρεση κεφαλαίων.

Για πολλά χρόνια, τα επιτόκια χορηγήσεων παρέμεναν σε υψηλά 
επίπεδα, ως αποτέλεσμα της αυστηρής νομισματικής πολιτικής για την 
μείωση του πληθωρισμού αλλά και του μειωμένου ανταγωνισμού μεταξύ 
των τραπεζών. Οι υψηλές δανειακές ανάγκες του δημοσίου 
δημιουργούσαν πρόσθετη πίεση στην αγορά χρήματος, ενώ υπήρχε και 
μία σχετικά μεγάλη φορολογική επιβάρυνση στα δάνεια (πχ, ο ΕΦΤΕ 
που σήμαινε 4% επιβάρυνση στην αποπληρωμή του δανείου).

Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό επιχειρηματικό 
τομέα της οικονομίας αντιστοιχούσαν σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό 
του ΑΕΠ σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Το ποσοστό αυτό 
αντανακλούσε τις δυσκολίες που συναντούσε τόσο ο υποψήφιος 
επιχειρηματίας ώστε να ξεκινήσει μία καινούργια επιχείρηση, όσο και η 
υφιστάμενη επιχείρηση ώστε να αναπτυχθεί και να επεκταθεί.

Η κατάσταση αυτή έχει αναστραφεί σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία 
χρόνια. Η δημοσιονομική προσαρμογή στην οικονομία προχώρησε με 
επιτυχία, μειώνοντας τις ανάγκες του δημοσίου για δανεισμό.
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Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα έχει αναπτυχθεί και ο κρατικός 
τομέας ελέγχει ένα πολύ μικρότερο ποσοστό των τραπεζών. Ακόμη και οι 
τράπεζες, όμως, που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κράτους 
λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και δεν επιβάλλουν 
στρεβλώσεις στην αγορά. Ο ΕΦΤΕ έχει καταργηθεί από το 2001, ενώ 
έχουν μειωθεί και τα αρχικά έξοδα (νομικού ελέγχου, φακέλου κλπ) που 
επιβάλλουν οι τράπεζες.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν μία πολύ μεγάλη μείωση των 
επιτοκίων και η διευκόλυνση της δανειοδότησης του
επιχειρηματικού τομέα της οικονομίας.

Για κάποια χρόνια, σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις 
ήταν η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο. Σε κάποιες 
περιόδους, τα κεφάλαια αυτά, ξεπερνούσαν τη δανειοδότηση μέσω των 
τραπεζών.

Η διεθνής κρίση στις χρηματαγορές, όμως, και ατέλειες στο θεσμικό 
πλαίσιο οδήκ^ααν σε σημαντική διόρθωση των τιμών και σε αδυναμία 
άντλησης κεφαλαίων από αυτήν την πηγή. Η συγκυρία αυτή δεν 
επέτρεψε να φανεί και η χρησιμότητα νέων θεσμών, όπως η Νέα 
Χρηματιστηριακή Αγορά (ΝΕΧΑ), για μικρότερες ή νέες επιχειρήσεις που 
δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην Κύρια ή την Παράλληλα 
Αγορά του ΧΑΑ.

Το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς έχει βελτιωθεί σημαντικά
προς την κατεύθυνση της προστασίας των επενδυτών, της ασφάλειας 
των συναλλαγών, της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, της διαφάνειας και 
της επάρκειας. Εάν συνεχίσει και εδραιωθεί η αναστροφή του κλίματος 
στις διεθνείς χρηματαγορές, τα πρώτα αποτελέσματα των βελτιώσεων 
αυτών μπορεί να γίνουν φανερά πολύ σύντομα.
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Μία ακόμη θεσμική τομή για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είναι η 
επανενεργοποίηση της αγοράς εταιρικών ομολόγων. Η αγορά αυτή 
ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 2001, από τη μία πλευρά με την ένταξη των 
τίτλων αυτών στο σύστημα ΟΑΣΗΣ και, από την άλλη, με την εισαγωγή 
του πρώτου εταιρικού ομολόγου σε άϋλη μορφή στην Αγορά Αξιών 
Σταθερού Εισοδήματος. Η διασύνδεση των δύο αγορών ομολόγων θα 
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της ελληνικής 
αγοράς ομολόγων στο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ένα πρόβλημα που υπήρχε ως τώρα για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
αγοράς ομολόγων ήταν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Το νομοσχέδιο 
για τα εταιρικά ομόλογα προβλέπει την τιτλοποίηση των απαιτήσεων - 
θεσμός που εφαρμόζεται ευρύτατα στις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης και 
τωνΗΠΑ. Έτσι τράπεζες και επιχειρήσεις προεισπράττουν τις απαιτήσεις 
τους και αποκτούν έτσι τα απαιτούμενα κεφάλαια για την απρόσκοπτη 
συνέχεια των δραστηριοτήτων τους. Για τα ομολογιακά αυτά δάνεια θα 
ισχύει ειδικό (ευνοϊκό) φορολογικό καθεστώς.

Μία άλλη σημαντική πρωτοβουλία είναι τα Σχέδια Πρωτοβουλίας 
Ιδιωτικής Χρηματοδότησης. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους, ετοιμάσθηκε ένα σχετικό νομοσχέδιο. Σύμφωνα με αυτό, 
δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο για Σχέδια Πρωτοβουλιών Ιδιωτικής 
Χρηματοδότησης, έτσι ώστε να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία 
μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω 
απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στα επενδυτικά 
προγράμματα, προωθώντας τον καταμερισμό του κινδύνου και 
προσελκύοντας πόρους για ιδιωτικές επενδύσεις για προγράμματα 
υποδομής εντός του πλαισίου του Π ΚΠΣ.

Απελευθερώσεις αγορών και ιδιωτικοποιήσεις

Τα τελευταία χρόνια, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και 
απελευθέρωσης αγορών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας με στόχο 
την αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές και την μείωση της 
συμμετοχής του κράτους στην παραγωγική δραστηριότητα.

Από το 2001, η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει μία στρατηγική, με μικρότερη 
έμφαση στις μετοχοποιήσεις και μεγαλύτερη στη σύναψη στρατηγικών 
συμμαχιών και στην εξεύρεση στρατηγικών εταίρων. Εκτός από την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς, τα 
έσοδα μόνο για το 2002 έφθασαν τα € 1,8 δις ή περίπου το 2% του ΑΕΠ.
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Η Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να καρπώνεται τις ωφέλειες από τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε τα τελευταία 
χρόνια. Η απελευθέρωση των αγορών και η σταδιακή ενσωμάτωση της 
οικονομίας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά οδήγησαν σε αύξηση της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενίσχυση του ανταγωνισμού, 
καινοτομικές δράσεις, αύξηση της ποικιλίας και βελτίωση της ποιότητας 
των υπηρεσιών και μείωση των τιμών.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την Ελληνική οικονομία 
είναι τεράστια. Σήμερα υπάρχουν περίπου 730.000 μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, στις οποίες απασχολούνται περίπου τα 3λ  των 
εργαζομένων. Τα 2/3 των νέων θέσεων απασχόλησης δημιουργούνται 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για την ουσιαστική στήριξη του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην Ελληνική οικονομία, οι στόχοι πολιτικής μας είναι:

V Η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης

V Η είσοδος και ενεργός παρουσία στην ψηφιακή οικονομία

λ/ Η τεχνολογική αναβάθμιση της λειτουργίας τους και ενίσχυση της 
τεχνολογικής δραστηριότητας

V Η δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρήσεων, ιδίως από νέους, 
γυναίκες, επιστήμονες

V Η συμβατότητα βιομηχανικής δραστηριότητας και προστασίας του 
περιβάλλοντος

V Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας που βασίζεται στην ποιότητα

V Η συμβολή στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού

Εργαλεία πολιτικής

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η 
εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης. Μία σημαντική πηγή 
χρηματοδότησης είναι το Γ' ΚΠΣ. Στην τρέχουσα προγραμματική
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περίοδο, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί 
προτεραιότητα.

Το σύνολο σχεδόν των χρηματοδοτήσεων του Γ' ΚΠΣ απευθύνεται στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» 
διατίθενται € 3,1 δις, ενώ σε αυτά πρέπει να προστεθούν άλλα € 600 
εκατ. από τα ΠΕΠ. Ταυτόχρονα, έχουν δημιουργηθεί νέοι θεσμοί για την 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, και ειδικά αυτών που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της νέας οικονομίας.

Με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων σε κεφάλαια, έχει δημιουργηθεί το Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Το Ταμείο έχει 
αρχικό κεφάλαιο € 100 εκατ. και θα είναι σε θέση να προσφέρει 
εγγυήσεις δανείων μέχρι του ποσού των 2 δις. Ειδικότερα, το Ταμείο θα 
καλύπτει το 50% των απαιτούμενων εγγυήσεων για δάνεια από 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς (π.χ. τράπεζες), ενώ το υπόλοιπο 50% θα 
μοιράζεται εξίσου μεταξύ των τραπεζών και των αντίστοιχων 
επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι πάνω από 40.000 επιχειρήσεις θα 
επωφεληθούν αυτού του Ταμείου.

Επιχειρηματικά κεφάλαια. Η κυβέρνηση ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών 
προς δύο κατευθύνσεις: τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την καθιέρωση μηχανισμών που 
βελτιώνουν την απευθείας χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω κοινών πρωτοβουλιών του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα.

Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν σαν σκοπό να διευκολύνουν τη 
χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους 
επιχειρηματικά κεφάλαια στα αρχικά τους βήματα όταν είναι δύσκολο να 
τα εξασφαλίσουν από το τραπεζικό σύστημα. Η θεσμική μεταρρύθμιση 
που εισάγεται με το Νόμο 2992/2002 περιλαμβάνει διατάξεις για την 
ίδρυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ). 
Οι κυριότεροι στόχοι τους είναι να προσφέρουν στους επενδυτές:

■=> ένα περισσότερο ευέλικτο νομικό πλαίσιο για επενδύσεις σε 
επιχειρηματικά κεφάλαια

μια περισσότερο ελκυστική φορολογική μεταχείριση για τέτοιες 
επενδύσεις

Για την άμεση στήριξη λειτουργεί το Ταμείο Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) 
με το νόμο 2843/2000 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 2992/2002. 
Σκοπός του είναι η συγχρηματοδότηση σχημάτων κεφαλαίων
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επιχειρηματικών συμμετοχών για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις 
στα πρώτα τους βήματα. Τα επενδυτικά σχήματα στα οποία θα 
συμμετέχει ο φορέας αυτός θα πρέπει να αφορούν μικρές επιχειρήσεις.

Τα κριτήρια για τις επενδυτικές αποφάσεις του ΤΑΝΕΟ είναι η 
φερεγγυότητα και η αξιοπιστία χρηματοδότησης των 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, καθώς και η συμβολή τους στην 
ανάπτυξη των τομέων της νέας οικονομίας. Η χρηματοδότηση του 
πρώτου επενδυτικού σχήματος μέσω του ΤΑΝΕΟ έχει ήδη ξεκινήσει.

Ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη των ΜΜΕ είναι η δημιουργία νέων 
θεσμών διαβούλευσης. Ήδη, έχουν δημιουργηθεί τρεις τέτοιοι θεσμοί: 
το e-business Forum, το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και το forum 
επιχειρηματικότητας, ενώ αναμένεται η δημιουργία του Εθνικού 
Συμβουλίου για την ποιότητα στην ανάπτυξη. Στόχος των τεσσάρων 
αυτών θεσμών διαβούλευσης είναι να παρέχουν γνώσεις, ιδέες και 
προτάσεις που να ενισχύουν καθοριστικά την προσπάθεια προσαρμογής 
των ΜΜΕ.

Επιχειρηματικότητα και ΚΠΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»

S Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα μεταποίησης για νέες 
επιχειρήσεις με έως πέντε χρόνια λειτουργίας με ποσοστό 15-40%.

S Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών 
επιχειρήσεων (ΠΜΕ). Προώθηση της καινοτομίας, βελτίωση της 
ποιότητας. Ποσοστό ενίσχυσης έως 40%.

S Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων και κάμπινγκ, με 
ποσοστό επιδότησης 15-40%.

S Ιδιωτικές επενδύσεις εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη θεματικού 
τουρισμού (π.χ. συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας). 
Ποσοστό ενίσχυσης έως 35-40%.

S Ενίσχυση επενδύσεων των MME μεταποίησης και τουρισμού
στο πλαίσιο των ΠΕΠ συνολικού προϋπολογισμού € 1 δις περίπου 
για όλη την χώρα. Ποσοστό 35-45%.

S Ενίσχυση επενδύσεων σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας 
αλιευτικών προϊόντων έως 50%.
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^  Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων σε ποσοστό 40-50%.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση»

♦> Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών για ανέργους 
ηλικίας 18-60 ετών με στόχο δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

❖  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων 
από 18-60 ετών

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

❖  Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», προϋπολογισμού € 88 
6κατ. Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων του ηλεκτρονικού επιχειρείν 
από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

❖  Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» με συνολικό προϋπολογισμό € 117,4 
εκατ. και σκοπό την εξοικείωση 50.000 μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με την ψηφιακή οικονομία.

Αναπτυξιακός Νόμος

Μέσα στα πέντε χρόνια ισχύος του νόμου, έχουν επιδοτηθεί επενδύσεις 
συνολικού ύψους € 2,86 δις, με δημόσια επιδότηση € 964 εκατ. (33,6% 
του συνολικού ύψους των επενδύσεων κατά μέσο όρο). Επιδοτήθηκαν 
2.262 επιχειρήσεις στις 13 περιφέρειες της χώρας και δημιουργήθηκαν 
20.835 θέσεις εργασίας. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή είχε για την περίοδο 
1998-2002 ο δευτερογενής τομέας, τον οποίον αφορούσαν το 67% των 
επενδύσεων και το 71% των ενισχύσεων, με σημαντική και ζη συμμετοχή 
του τουρισμού (25% των επενδύσεων).

Μετά πέντε χρόνια εφαρμογής του πλαισίου κινήτρων του Ν.2601/98 
είναι σκόπιμη η επικαιροποίηση των διατάξεων του στις σημερινές 
συνθήκες της οικονομίας.

Οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου στοχεύουν στην 
περαιτέρω άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, στην 
ενίσχυση της απασχόλησης, στην αντικειμενικοποίηση και
απλοποίηση του συστήματος χορήγησης ενισχύσεων και στην 
εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν για τα 
κράτη μέλη της Ε.Ε. Στην κατεύθυνση αυτή οι κύριες ρυθμίσεις είναι:
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^  Προσαύξηση μέχρι 5 μονάδες των ποσοστών κεφαλαιακής 
επιχορήγησης για τις επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα 
πραγματοποιούνται σε νομούς της σημερινής Γ' ζώνης κινήτρων που 
παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση με βάση αντικειμενικά κριτήρ/α.

ν' Βελτίωση κινήτρων για την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων 
από επιχειρήσεις με διεθνοποιημένη δραστηριότητα και ξένες 
επιχειρήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή θα προβλεφθεί αναλογικά 
μειωμένη απαίτηση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τις 
μεγάλες επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου - με την υποχρέωση 
ωστόσο δημιουργίας ενός ελάχιστου αριθμού θέσεων ανά επένδυση.

ν' Αναπροσαρμογή στις σημερινές συνθήκες της αναλογίας 
επιχορήγησης ανά δημιουργούμενη νέα θέση απασχόλησης (από 
45.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ ανά δημιουργούμενη νέα θέση 
απασχόλησης).

^  Πέραν της δυνατότητας αφορολόγητης έκπτωσης του Ν. 2601/98, θα 
επανακαθιερωθεί εναλλακτικά η δυνατότητα δημιουργίας 
αφορολόγητων αττοθεματικών για την πραγματοποίηση ιδιωτικών 
επενδύσεων «παλαιών» και «νέων» επιχειρήσεων.

ν' Εξαίρεση από τη δέσμευση υπολογισμού του ύψους της 
παρεχόμενης ενίσχυσης με βάση τη δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης των επενδύσεων παραγωγής νέων προϊόντων και 
προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

ν' Διπλασιασμός του ανώτατου ενισχυόμενου ύψους επένδυσης για τον 
εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων με στόχο να τονωθεί 
περαιτέρω η έμφαση στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών 
του ελληνικού τουριστικού τομέα.

ν' Κατάργηση της επιδότησης τόκων μεσομακροπρόθεσμων τραπεζικών 
δανείων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της 
γραφειοκρατίας.

ν' Περαιτέρω αντικειμενικοποίηση του συστήματος αξιολόγησης-
βαθμολόγησης των επενδυτικών προτάσεων με την επιβράβευση της 
εξαγωγικής επίδοσης, της προστιθέμενης αξίας και της κερδοφορίας 
των επιχειρήσεων

ν' Περαιτέρω αξιοποίηση της τραπεζικής εμπειρίας στην αξιολόγηση 
των επενδυτικών προτάσεων.
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^  Προσαρμογή των διατάξεων του νόμου στους κοινοτικούς 
κανονισμούς (Πολυτομεακό πλαίσιο, οδηγίες για ενισχύσεις στο 
περιβάλλον, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, κ.ο.κ.).

^  Μείωση των καταβαλλόμενων δόσεων επιχορήγησης σε δύο με στόχο 
την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

^  Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των ενισχύσεων και η 
ανάληψη χρονικών δεσμεύσεων για τον έλεγχο και την καταβολή 
τους, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων.

^  Αλλαγή της διαδικασίας ελέγχου των επενδύσεων με την ανάληψη 
μεγαλύτερης ευθύνης από την πλευρά των επενδυτών.

^  Συστηματοποίηση του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων και 
δεσμεύσεων των επενδυτικών φορέων μετά την ολοκλήρωση των 
επενδύσεων, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση.

^  Στις περιπτώσεις επενδύσεων που πραγματοποιούνται στις γειτονικές 
χώρες μέσω του Εθνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των 
Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), θέσπιση υποχρέωσης τήρησης των θέσεων 
απασχόλησης στην Ελλάδα των διασυνδεδεμένων με αυτές 
επιχειρήσεις.
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Επιχειρηματικότητα: Οι δεσμεύσεις μας

Για την απλοποίηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας
επιχειρήσεων

V Ίδρυση νέων επιχειρήσεων μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες με μέγιστο 
κόστος € 600.

V Ριζική αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου έτσι ώστε να μην 
αποτελεί αντικίνητρο σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες: 
πτωχευτική μνήμη ενός έτους και δυνατότητα αναδιοργάνωσης

Γ ια τη βελτίωση του φορολογικού πλαισίου

V Ολοκλήρωση της τρίτης φάσης της φορολογικής μεταρρύθμισης μέσα 
στο 2003.

V Μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις έως και 5 
ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2010.

V Ριζική αναμόρφωση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

V Αντικατάσταση του σημερινού συστήματος θεώρησης φορολογικών 
στο/χείων μέχρι το 2005.

V Ολοκλήρωση του φάσματος προσφοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
για την ελαχιστοποίηση των επισκέψεων στην εφορία.

Γ ια τη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων

V Λειτουργία ΚΥΕ σε κάθε νομό μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

V Επιδότηση επενδύσεων ύψους τουλά^/στον € 6 δις μέσα στην 
επόμενη πενταετία.

V Διπλασιασμός των επενδύσεων μέσω κεφαλαίων επιχειρηματικών 
συμμετοχών ως ποσοστού του ΑΕΠ μέχρι το 2006.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Σε ένα όλο και περισσότερο ανοικτό και ανταγωνιστικό διεθνές 
περιβάλλον, τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο αντιπροσωπεύουν 
τους δύο κινητήριους μοχλούς της ανάπτυξης. Η πρόκληση σήμερα, 
συνεπώς, βρίσκεται στην εφαρμογή εκείνων των πολιτικών που να 
εκμεταλλεύονται αυτή τη δυναμική και να βοηθούν στη μετατροπή της 
Ελληνικής οικονομίας σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση.

Η τεχνολογική πρόοδος και η καινοτομία οδηγούν σε βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας, άίνουν ώθηση για δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων. Περιορίζουν τα μειονεκτήματα του μικρού μεγέθους και 
της απόστασης, διευκολύνοντας έτσι την ένταξη μικρών ή 
απομακρυσμένων επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας δημιουργούν 
το υπόβαθρο για νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες, αφού προωθούν τον 
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, 
τη δημιουργία νέων εξειδικεύσεων και θέσεων εργασίας και 
υποστηρίζουν την εκ  βάθρων αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα.

Η ψηφιακή σύγκλιση της Ελλάδας είναι συνεπώς μία από τις βασικές 
προϋποθέσεις για την πραγματική σύγκλιση. Η μείωση του ψηφιακού 
χάσματος και η ταχύτερη πρόοδος της χώρας μας προς μία οικονομία 
και κοινωνία της γνώσης συνεχίζουν να αποτελούν κεντρικές επιλογές 
πολιτικής για το άμεσο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, η 
συνεισφορά της εκπαίδευσης μπορεί να είναι σημαντικότερη από την 
επένδυση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση 
διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο διαβίωσης των ατόμων,
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ανοίγοντας έτσι νέες δυνατότητες για καταπολέμηση των ανισοτήτων, 
της φτώχειας και του αποκλεισμού.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΜΕ

Έρευνα -  καινοτομία

Η θετική σχέση ανάμεσα στις δαπάνες για Ε&Α (δημόσιες και ιδιωτικές) 
και τη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας έχει τεκμηριωθεί σε 
διεθνές επίπεδο. Ακόμη σημαντικότερη επίδραση έχουν, όμως, οι 
δαπάνες για Ε&Α που γίνονται σε άλλες χώρες και το αποτέλεσμα των 
οποίων είναι διαθέσιμο μέσω καναλιών διάχυσης της τεχνολογίας.

Βασική προϋπόθεση για να μπορεί μία χώρα να εκμεταλλευθεί την 
τεχνολογική πρόοδο που παράγεται στον υπόλοιπο κόσμο είναι να 
προβαίνει η ίδια σε ένα ελάχιστο επίπεδο δαπανών για Ε&Α (1% του 
ΑΕΠ σύμφωνα με κάποιες από τις εκτιμήσεις).

Ο τελευταίος περιορισμός φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει επηρεάσει 
την εξέλιξη της συνολικής παραγωγικότητας στην Ελλάδα στο παρελθόν 
από την άλλη πλευρά, η άρση του περιορισμού αυτού μπορεί να 
αποτελέσει πηγή ανάπτυξης στο μέλλον.

Οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα παραμένουν 
σε χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τον μέσο της ΕΕ (0,67% ως ποσοστό 
του ΑΕΠ έναντι 1,93%). Ο ρυθμός μεταβολής τους ήταν ιδιαίτερα 
υψηλός κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, δημιουργώντας 
μία σημαντική δυναμική.

Κατά την περίοδο 1991-1999, οι δαπάνες για Ε&Α σχεδόν 
διπλασιάστηκαν. Ταυτόχρονα, οι δαπάνες επιχειρήσεων για Ε&Α ως 
ποσοστό του ΑΕΠ υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ ο μέσος της ΕΕ 
παρέμεινε στάσιμος.
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Στόχοι της Στρατηγικής Μεταρρυθμίσεων για την έρευνα

Παρά την πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα ακόμη υστερεί στις 
επιδόσεις για Ε&Α και καινοτομία. Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται 
για σκοπούς έρευνας ήταν 0,67% το 1999 με χρηματοδότηση κυρίως 
από την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων, οι δαπάνες για 
έρευνα πρέπει να φθάσουν για το σύνολο της ΕΕ το 3% του ΑΕΠ μέχρι 
το 2010 και να χρηματοδοτούνται κατά τα 2/3 από τον επιχειρηματικό 
τομέα. Ο στόχος το 3% δεν μπορεί να επιτευχθεί για την Ελλάδα σε αυτό 
το χρονικό ορίζοντα- ακόμη όμως και ο πιο ρεαλιστικός στόχος του 1,5% 
απαιτεί υψηλούς ρυθμούς αύξησης δαπανών όλη την περίοδο.

Η επίτευξη αυτών των ρυθμών δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Μέσα 
στα επόμενα χρόνια, θα χρειασθεί να γίνει και ριζική αναδιάρθρωση του 
τρόπου χρηματοδότησης των δαπανών. Οι διαφορές ανάμεσα στην 
Ελλάδα και την ΕΕ είναι μεγάλες και πρέπει να ενθαρρυνθούν και να 
στηριχθούν οι δαπάνες από τον επιχειρηματικό τομέα._______________

34



Σύνθεση δαπανών για Ε&Α

τομέας Εκπαίδευση κερδοσκοπικοί
οργανισμοί

Τα τελευταία χρόνια, έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα προς την κατεύθυνση 
της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα:

ν' Θεσμοθετήθηκε η καλύτερη φορολογική μεταχείριση της έρευνας,
με αφαίρεση του 50% των σχετικών δαπανών από τα φοροΛοκητέα 
κέρδη των επιχειρήσεων (νόμος 2992/2002).

ν' Δημιουργήθηκε (Π.Δ. 17/2001) σχήμα χρηματοδοτικής στήριξης 
νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης -  τεχνοβλαστών (spin-offs).

ν' Δόθηκε προτεραιότητα στην τεχνολογική καινοτομία και έρευνα,
μέσω των χρηματοδοτήσεων του ΚΠΣ III (Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα», 
με συνολικό κόστος € 497,10 εκ. και δημόσια δαπάνη € 301,46 εκ.).

ν' Προβλέφθηκε, με τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου, η ενίσχυσ/7  
των ΜΜΕ για τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό σε επενδύσεις 
περιβάλλοντος, καινοτομίας και ποιότητας.

Μέσω του ΚΠΣ III υλοποιούμε τη νέα αντίληψη για την Ε&Α στην Ελλάδα 
και επιδιώκουμε τη μεγέθυνση αλλά ταυτόχρονα και τρνεξισορρόπηση 
του Ελληνικού ερευνητικού συστήματος. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις 
μας για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι :

ν' Η εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, είτε με τη μορφή παροχής υπηρεσιών ή άδειας 
εκμετάλλευσης, είτε με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας 
έντασης γνώσης (σύσταση εταιριών spin off).

ν' Η εντατικοποίηση της έρευνας και παρεμφερών δραστηριοτήτων 
(μεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, ενημέρωση) στις επιχειρήσεις ή στη 
σχέση επιχειρήσεων -  δημόσιων ερευνητικών φορέων.
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S Η επέκταση των συνεργασιών με επιχειρηματικούς και ερευνητικούς 
οργανισμούς στο εξωτερικό και η ένταξη σε διεθνή μόνιμα ή ειδικά 
δίκτυα συνεργασίας.

S Η υποστήριξη του παραγωγικού τομέα από τους δημόσιους 
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς μέσω της παροχής υπηρεσιών 
και τβχναγνωσίας.

S Η χρηματοδότηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και 
ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων μακροχρόνιας εμβέλειας 
τα οποία θα στοχεύουν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων / 
υπηρεσιών.

Από την υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων αναμένουμε τα
ακόλουθα αποτελέσματα:

S Αύξηση αριθμού των επιχειρήσεων με ερευνητικές δραστηριότητες σε 
τουλάχιστον 1000 (έναντι 600 το 1997).

S Αύξηση της απασχόλησης σε επαγγέλματα υψηλής έντασης γνώσης 
κατά 3000 νέες θέσεις εργασίας.

S Αύξηση της συνολικής εγχώριας δαπάνης για ΕΤΑ σε 1,5% του ΑΕΠ.

S Εντατικοποίηση των συνεργασιών ανάμεσα σε παραγωγικούς και 
ερευνητικούς φορείς.

S Ίδρυση 100 εταιρειών spin off.

S Ενίσχυση 8 - 1 0  τεχνολογικών πάρκων -  θερμοκοιτίδων, ώστε να 
εγκατασταθούν 100 εταιρίες έναντι 20 το 1999.

S Επέκταση και εξορθολογισμός της λειτουργίας 20 περίπου γραφείων 
διαμεσολάβησης, και ενθάρρυνση της συνεργασίας με τεχνοκαταλύτες 
από τον ιδιωτικό τομέα.

S 250 εγκρίσεις προτάσεων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)

s  Ενίσχυση 50 επιχειρήσεων από πρόγραμμα ΠΕΠΕΡ (Επιδεικτικά 
Προγράμματα).

S Ενίσχυση της έναρξης λειτουργίας ή επέκτασης λειτουργούντων 10 -  
15 οργανωμένων τεχνομεσιτών

S 30 Πρωτόκολλα διεθνούς επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας με μέσο αριθμό έργων 25 ανά διετία και πρωτόκολλο.
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^  Αύξηση των συμμετοχών επιχειρήσεων σε ερευνητικά έργα διεθνούς 
συνεργασίας: 50 περίπου νέα έργα, πλέον των συμμετοχών στο 
Πρόγραμμα-Πλαίσιο

^  Χρηματοδότηση 150 κοινοπραξιών με συμμετοχή 200 επιχειρήσεων 
και ερευνητικών φορέων και κατοχύρωση 70 περίπου διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας.

Οικονομία της γνώσης και κοινωνία της πληροφορίας

Η Ελληνική οικονομία σταδιακά μετασχηματίζεται, όπως και οι άλλες 
ευρωπαϊκές οικονομίες, σε μία οικονομία βασισμένη στην τεχνολογία 
και τη γνώση.

Σε αυτή τη διαδικασία, οι υπηρεσίες έντασης γνώσης (τηλεπικοινωνίες, 
χρηματοοικονομικά μεταξύ άλλων) αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βάρος 
στην παραγωγή. Υπάρχουν, όμως, σημαντικά περιθώρια προόδου, 
καθώς η Ελληνική οικονομία συνεχίζει να υστερεί στους κλάδους μεσαίας 
και υψηλής τεχνολογίας σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο.

Τα τελευταία χρόνια, σημειώνεται ταχύτατη αύξηση των επενδύσεων 
σε γνώση και σε νέες τεχνολογίες. Στο μεγαλύτερο μέρος της 
δεκαετίας του 1990, ο ρυθμός επενδύσεων στη γνώση (Ε&Α, λογισμικό, 
τριτοβάθμια εκπαίδευση) στην Ελλάδα ήταν από τους υψηλότερους στην 
ΕΕ.

Τα αποτελέσματα των επενδύσεων αυτών έχουν αρχίσει ήδη να 
φαίνονται. Σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες
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και την Κοινωνία της Πληροφορίας, στην Ελλάδα παρατηρείται ραγδαία 
επέκταση της χρήσης του διαδικτύου, καθώς και ταχύτερη διάχυση 
των τεχνολογιών πΛηροφορίας και επικοινωνίας στις επιχειρήσεις, τα 
νοικοκυριά, τη δημόσια διοίκηση και το χώρο της εκπαίδευσης.

Ταυτόχρονα, έχουμε μείωση του ψηφιακού χάσματος, σε επίπεδο 
τόσο γεωγραφικών περιφερειών όσο και κοινωνικών ομάδων.

Η χρήση Η/Υ και Internet στην Ελλάδα φαίνεται να βρίσκεται σε φάση 
απογείωσης. Ένα στα τρία νοικοκυριά κατέχει Η/Υ, ένας στους τρεις 
Έλληνες κάνει χρήση Η/Υ, ενώ ένας στους πέντε κάνει χρήση Internet. 
Το ποσοστό χρηστών του Internet αυξήθηκε στο 19,3% του πληθυσμού, 
αύξηση κατά 10 σχεδόν ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2001.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των Ελληνικών επιχειρήσεων που 
έχουν πρόσβαση στο Internet, είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της
ΕΕ (73,96% έναντι 79,46%). Σημαντική πρόοδος έχει συντελεσθεί όσον 
αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις: οι εργαζόμενοι σε πολύ μικρές 
επιχειρήσεις (1-5 άτομα προσωπικό), παρουσίασαν υψηλούς ρυθμούς 
αύξησης στη χρήση Η/Υ και διαδικτύου, μειώνοντας το χάσμα με τους 
εργαζόμενους σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Ο δημόσιος τομέας εκσυγχρονίζεται και ανοίγεται όλο και 
περισσότερο στη χρήση του διαδικτύου. Πολλές συναλλαγές με το 
δημόσιο (περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και αντίστοιχες πληρωμές, δηλώσεις 
εισοδήματος, σύντομα έναρξη και λήξη εργασιών) μπορούν να 
διεκπεραιωθούν χωρίς μετακίνηση των πολιτών. Ένας μεγάλος όγκος 
πληροφοριών είναι πλέον διαθέσιμος ηλεκτρονικά, μειώνοντας τις 
χαμένες εργατοώρες και την ταλαιπωρία για υπαλλήλους και πολίτες.

Η προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας μπορεί να αποτελέσει την 
ριζικότερη λύση για την πάταξη της γραφειοκρατίας και να συνεισφέρει 
πάρα πολλά στην απλοποίηση του περιβάλλοντος λειτουργίας για 
τις επιχειρήσεις και της καθημερινότητας για τους πολίτες.

Εκπαίδευση

Η δημιουργία μίας κοινωνίας της γνώσης στην Ελλάδα πρέπει να 
βασισθεί καταρχήν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η επένδυση σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο, με την παροχή πιο ολοκληρωμένης γενικής 
παιδείας αλλά και περισσότερων εφοδίων για την επαγγελματική ζωή, 
είναι προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας.
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Από την επένδυση αυτή εξαρτάται και η δυνατότητα εκμετάλλευσης 
καναλιών διάχυσης της τεχνολογίας: η χρήση νέων τεχνικών και 
προϊόντων προϋποθέτει στέρεο υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων σε 
ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων. Η εκπαίδευση, όμως, συνδέεται επίσης 
στενά με την κοινωνική συνοχή, την καταπολέμηση της φτώχειας, τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Να κΚείσουμε το χάσμα δεξιοτήτων
Η ανάπτυξη και διείσδυση των ΤΠΕ έχει οδηγήσει σε μια διαταραχή του 
ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης προσωπικού, που συχνά αναφέρεται 
ως «χάσμα δεξιοτήτων». Στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τις 
ελλείψεις σε 30.000 -  50.000 θέσεις εργασίας. Από αυτές, οι μισές 
περίπου (20.000), αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Για την αντιμετώπιση του «χάσματος δεξιοτήτων» χρηματοδοτούνται 
προγράμματα ενίσχυσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 
πληροφορική με στόχο την:
> Αύξηση των εισακτέων στα Τμήματα Πληροφορικής και συναφών 

γνωστικών αντικειμένων.
> Διεύρυνση της εκπαίδευσης στην πληροφορική μέσω Τίτλων 

Επανειδίκευσης (διάρκειας 3 εξαμήνων) και κύκλων Επιμόρφωσης
> Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην Πληροφορική αποφοίτους της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως επιστημονικού κλάδου.
> Ενίσχυση των ερευνητικών και αναπτυξιακών δεξιοτήτων καθώς και η 

άρτια κατάρτιση στελεχών, μέσω των Μεταπτυχιακών Σπουδών
> Δημιουργία Εργαστηρίων Πληροφορικής σε όλα τα Τμήματα 

Πανεπιστημίων
> Δημιουργία κατάλληλα εξοπλισμένων αιθουσών διδασκαλίας και 

εργαστηρίων, νέων θέσεων ΔΕΠ και προσωπικού υποστήριξης
Το κόστος (διάρκειας 4 ετών) προϋπολογίζεται σε περίπου 70 εκ. Ευρώ 
από το Γ  ΚΠΣ και σε 30 εκ. από τον προϋπολογισμό ή άλλες πηγές.
Σημαντικές είναι οι συνέργιες με άλλα προγράμματα του Γ'ΚΠΣ όπως το 
Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και στο Ε.Π. «Απασχόληση και την 
Επαγγελματική Κατάρτιση» για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 
χάσματος δεξιοτήτων:
> Προγράμματα κατάρτισης για στελέχη και επαγγελματίες σε

εξειδικευμένες δεξιότητες νέων τεχνολογιών πληροφορικής._________
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> Προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών σε τομείς προτεραιότητας 
(βασικές δεξιότητες χρήσης, ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης κλπ).

> Συγχρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης περιβαλλόντων ευέλικτων 
μορφών εκπαίδευσης με χρήση διαδικτύου (e-learning platforms).

> Προγράμματα απόκτησης εμπειρίας (Stage) για άνεργους 
πτυχιούχους, προγράμματα σύνδεσης εκπαίδευσης και απασχόλησης

> Προώθηση νέων ερευνητών (με μεταπτυχιακά) σε επιχειρήσεις για 
στήριξη ερευνητικής δραστηριότητας και επιχειρηματικής στρατηγικής.

Η πρόοδος που έχει συντελεσθεί πρόσφατα όσον αφορά την κτιριακή 
και υλικοτεχνική υποδομή, τα προγράμματα σπουδών και την 
επιμόρφωση των διδασκόντων είναι σημαντική.

Οι αίθουσες διδασκαλίας για όλες τις βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ σε εξέλιξη 
βρίσκεται το πενταετές πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων 
για την εξάλειψη της διπλής βάρδιας.

Το 65% των λυκείων της χώρας διαθέτει εργαστήρια φυσικής -  χημείας, 
ενώ το 1993 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 13%. Το ποσοστό 
εγγραφής στην προσχολική εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 5 ετών έφθασε 
το 82% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την εγγραφή στο σχολείο 
μαθητών ηλικίας 5-14 ετών αγγίζει το 100%.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν επίσης οι εγγραφές στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Ο αριθμός των Τμημάτων σε ΑΕΙ αυξήθηκε κατά 35% 
μεταξύ των ετών 1993 και 2002, ενώ τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
σχεδόν πενταπλασιάσθηκαν.

Την ίδια περίοδο, εδραιώθηκαν νέοι θεσμοί, όπως το ολοήμερο 
νηπιαγωγείο και δημοτικό, η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για τα
ενιαία λύκεια και τα ΤΕΕ καθώς και η Ενισχυτική Διδασκαλία στα 
δημοτικά και γυμνάσια.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στην εισαγωγή της 
πληροφορικής και του διαδικτύου στην εκπαίδευση, καθώς και στην 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 2.500 εκπαιδευτικοί πληροφορικής 
διορίσθηκαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά την περίοδο 2000- 
2002 ενώ παράλληλα πραγματοποιείται ένα πρωτοπόρο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα για 75.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Η εκτίμηση του ΥΠΕΠΘ ήταν ότι μέχρι το τέλος του 2002 υπήρχαν 
εργαστήρια υπολογιστών σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια της 
χώρας. Ο αριθμός μαθητών ανά Η/Υ είναι αυτή τη στιγμή 16:1 στα 
γυμνάσια, 13:1 στα ενιαία λύκεια και στα ΤΕΕ. Στα δημοτικά σχολεία, η 
αναλογία είναι σημαντικά υψηλότερη, 47:1, αλλά μέχρι το τέλος του 2006 
υπολογίζεται να φθάσει το 10:1.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν το σύνολο των 
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ο στόχος για 
της καθολικής κάλυψης για τα δημοτικά σχολεία αναμένεται να έχει 
επιτευχθεί μέχρι το 2006. Πλήρης υπολογιστική υποδομή διατίθεται και 
στις 490 σχολικές βιβλιοθήκες.

Οικονομία της γνώσης: Οι στόχοι μας

Για την ανάπτυξη της έρευνας

V Δαπάνες για Ε&Α που φθάνουν το 1,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2010.

V Χρηματοδότηση των 2/3 των δαπανών για Ε&Α από τον 
επιχειρηματικό τομέα.

V Ίδρυση 150 εταιρειών spin off μέχρι το 2008.

V Ενίσχυση 15 τεχνολογικών πάρκων.

V Διπλασιασμός των αιτήσεων για κατοχύρωση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο μέχρι το 2010.

Γ ια τη δημιουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας

V Διπλασιασμός των νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση στο Ίντβρνετ 
μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

V Εξίσωση του ποσοστού των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στο 
Ίντερνετ με τον μέσο της ΕΕ μέσα στην επόμενη διετία -  ιδιαίτερα των 
επιχειρήσεων με 1-10 εργαζόμενους.

V Επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου -  ιδιαίτερα από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος

V Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση στο 5% του ΑΕΠ
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V Αναδιάρθρωση του αριθμού εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης -  αύξηση κατά τουλάχιστον 15% του συνολικού αριθμού 
των πτυχιούχων στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.

V Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην Πληροφορική για όσο το 
δυνατόν περισσότερους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και ανεξαρτήτως επιστημονικού κλάδου.

V Ενίσχυση των ερευνητικών και αναπτυξιακών δεξιοτήτων στην 
Ελλάδα, κατάρτιση στελεχών μέσω Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική σε ένα 
διεθνές περιβάλλον όπου τα σύνορα στην οικονομική δραστηριότητα 
σταδιακά καταργούνται. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικές κατευθύνσεις 
πολιτικής είναι η συνέχιση και εμβάθυνση των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και η ολοκλήρωση των φυσικών υποδομών.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις λειτουργούν προς την κατεύθυνση 
του ανοίγματος των αγορών και της αύξησης του ανταγωνισμού, 
οδηγώντας σε αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
περισσότερες και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές.

Οι φυσικές υποδομές, από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητες για την 
απρόσκοπτη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και για 
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενώ η βελτίωση της ποιότητάς τους 
οδηγεί σε μείωση του κόστους και αύξηση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων.

Εκτός από τις φυσικές υποδομές που γίνονται στην Ελληνική επικράτεια, 
η χώρας μας πρέπει επίσης να επωφεληθεί από την ολοκλήρωση των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΔΕΔ) στις μεταφορές, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες που θα βελτιώσουν την διασύνδεσή της με τις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης.

Η δημιουργία καλύτερων υποδομών και Διευρωπαϊκών Δικτύων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματικά ελεύθερη μετακίνηση 
ατόμων και αγαθών στην Ευρώπη. Εξασφαλίζουν ότι οι 
απομακρυσμένες, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές θα μπορούν να 
επωφεληθούν εξίσου με τις υπόλοιπες από τη δημιουργία ενός χώρου 
χωρίς εσωτερικά σύνορα.
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Η διεύρυνση με την προσχώρηση χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σπουδαιότητα των ΔΕΔ, 
επεκτείνοντας την κάλυψή τους στο σύνολο της ηπείρου. Εάν η 
αναγκαία υποδομή δεν δημιουργηθεί, η ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς και η ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής της ΕΕ θα 
παραμείνουν στο επίπεδο των εξαγγελιών.

Η προώθηση των ΔΕΔ είναι πολύ σημαντική, καθώς μπορούν να 
συνεισφέρουν ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει την κύρια πύλη της ενιαίας 
αγοράς της ΕΕ προς την ευρύτερη περιοχή. Η Ελληνική οικονομία 
μπορεί έτσι να εξελιχθεί στο επιχειρηματικό, διακομιστικό, 
χρηματοοικονομικό και ενεργειακό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ανάπτυξη των υποδομών εξαρτάται τόσο από τους δημόσιους 
πόρους και τις επενδύσεις, όσο και από τη δημιουργία του κατάλληλου 
περιβάλλοντος που να ευνοεί τις ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες 
σε τομείς όπως η ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες ή οι μεταφορές. Με τις 
πρωτοβουλίες μας έχουμε κινηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Απελευθέρωση αγορών

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει για την απελευθέρωση αγορών στους 
τομείς δικτύων. Από την \ η Ιανουάριου 2001, έχει αρθεί το μονοπώλιο 
στην αγορά τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα το μέγεθος της αγοράς 
να αυξηθεί σημαντικά (από € 3,8 δις το 1999 αναμένεται να φθάσει τα € 
5,2 δις 2002, ίσο με το 2,2% του μεγέθους της αγοράς της ΕΕ).

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βελτιώθηκε σημαντικά ενώ το 
κόστος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μειώθηκε σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια Αυτή τη στιγμή, το κόστος των τοπικών και εθνικών 
κλήσεων είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.

Το κρατικό μονοπώλιο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
καταργήθηκε επισήμως στις αρχές του 2001, όταν επετράπη στους 
καταναλωτές που συνδέονται στην υψηλή ή μέση τάση (34% του 
συνόλου) να επιλέξουν προμηθευτή.
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Έχει ήδη προγραμματιστεί η διάνοιξη του εγκατεστημένου ενεργειακού 
καλωδίου από την Ιταλία, που θα φέρει νέους διαχειριστές στην αγορά. Η 
διασύνδεση με αγορές του εξωτερικού είναι ένας έμμεσος αλλά 
αποτελεσματικός τρόπος για την είσοδο νέων παικτών στην αγορά 
και την τόνωση του ανταγωνισμού.

Αυτό ισχύει και για την αγορά φυσικού αερίου. Ήδη έχει υπογράφει 
συμφωνία μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) 
και της BOTAS για τη σύνδεση των συστημάτων δικτύου φυσικού αερίου 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν απελευθερωθεί από την Ι'7 Νοεμβρίου 
2002, πριν την λήξη της εξαίρεσης που είχε πάρει η χώρα μας. Το 
υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ενισχύει τον ανταγωνισμό οδηγώντας στη 
δημιουργία νέων συνδέσεων, ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής και στη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επενδύσεις σε υποδομές

Έχουμε εξασφαλίσει για τα επόμενα χρόνια πρωτόγνωρους για την 
ιστορία της χρηματοδοτικούς πόρους για να ολοκληρώσει και να 
βελτιώσει ένα ολόκληρο πλέγμα υποδομών σε όλη την επικράτεια.

Αυτό αποτυπώνεται και στους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών 
μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων: το 2003, για 
παράδειγμα, οι δημόσιες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 
11% του ΑΕΠ. Η επίδραση των επενδύσεων σε υποδομές τόσο στην 
επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης, όσο και στην αναθέρμανση των 
ιδιωτικών επενδύσεων είναι πολύ σημαντική.

Ο κύριος μοχλός χρηματοδότησης για τις δημόσιες υποδομές στην 
Ελλάδα τα επόμενα χρόνια είναι το Γ’ΚΠΣ. Οι κύριες παρεμβάσεις στις 
μεταφορές αφορούν:

ν' στους οδικούς άξονες ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό (με τις σχετικές 
προσβάσεις και συνδέσεις)

ν' στον περιφερειακό δακτύλιο Αττικής

ν' στη ζεύξη Ρίου -  Αντιρρίου

ν' στην κατασκευή και αναβάθμιση των λοιπών κύριων οδικών αξόνων 
και συγκεκριμένα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (συνδέει 
τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό), της Ιόνιας Οδού, του Βόρειου Οδικού
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Άξονα Κρήτης (εξυπηρετεί όλη τη βόρεια παραλιακή ζώνη του νησιού 
στην οποία συγκεντρώνεται το 74% του συνολικού πληθυσμού της 
Περιφέρειας) και των Κύριων Οδικών Αξόνων Νησιωτικής Ελλάδας 
(αναβάθμιση της επικοινωνίας στο εσωτερικό νησιωτικών περιοχών 
όπως η Ρόδος, η Λέσβος, η Κέρκυρα, η Κεφαλληνία, η Λευκάδα, κά)

S στην υλοποίηση έργων Αστικής Ανάπτυξης (περιλαμβανομένων 
αστικών αυτοκινητοδρόμων και γραμμών Μετρό Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης και σταθμών μετεπιβίβασης)

S σε λιμενικές υποδομές (περιλαμβάνονται μεγάλα λιμάνια εθνικής 
σημασίας, καθώς και λιμάνια που συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση 
και αναβάθμιση της ακτοπλοΐας, όπως τα λιμάνια Πειραιά, Πάτρας, 
Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Σούδας, Ρόδου, Μυκόνου, Λαυρίου).

Επίσης από το ΚΠΣ III θα χρηματοδοτηθούν:

>4 η αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και η εφαρμογή του επιχειρησιακού του 
σχεδίου

ν' ο σιδηροδρομικός άξονας Πειραιάς - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ειδομένη

ν' ο προαστιακός σιδηρόδρομος

ν' ο εκσυγχρονισμός του ομίλου ΟΑΣΑ και η εφαρμογή του 
επιχειρησιακού του σχεδίου

ν' ο εκσυγχρονισμός των ΗΣΑΠ

ν' η ανάπτυξη του τραμ

ν' η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των 
αεροδρομίων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)

Η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί στο μέλλον από την ολοκλήρωση των 
εγχώριων αλλά και των Διευρωπαϊκών Δικτύων ενέργειας, 
μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Τα δίκτυα αυτά θα βελτιώσουν την 
διασύνδεση της χώρας με τις γειτονικές και, μέσω αυτών με τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε ό,τι αφορά στα δίκτυα μεταφορών, η σημασία της διασύνδεσης για την 
βελτίωση της πρόσβασης υφιστάμενες αγορές και το άνοιγμα νέων 
αγορών είναι προφανής. Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις
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μπορούν να επωφεληθούν από το μέγεθος της αγοράς και να 
εξασφαλίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Τα ΔΕΔ-Μ όταν αναπτυχθούν πλήρως θα περιλαμβάνουν περίπου 
18.030 χλμ δρόμων, 20.290 χλμ σιδηροδρομικών γραμμών, 38 
θαλάσσια λιμάνια και 49 λιμάνια σε ποτάμια. Η συνολική υποδομή 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2015 με το κόστος να 
υπολογίζεται σε περίπου € 90 δις. Τα δίκτυα τα οποία έχουν σημασία για 
τι7 ν χώρα μας είναι τα παρακάτω:

Δρόμοι. Από τους 10 Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους, όπως έχουν 
ορισθεί στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια στην Κρήτη (1994) και το Ελσίνκι 
(1997), πολλοί έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα γιατί βελτιώνουν 
την οδική και σιδηροδρομική σύνδεση της χώρας μας με την Βόρεια και 
Κεντρική Ευρώπη.

Σιδηρόδρομοι. Οι σιδηρόδρομοι τείνουν να γίνουν το περισσότερο 
ενδιαφέρον μέσο μεταφοράς στην Ευρώπη γιατί επιτρέπουν 
αποσυμφόρηση, καλύτερη διακίνηση εμπορευματικών μεταφορών και 
προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα αναπτύσσει σειρά έργων στο 
εσωτερικό δίκτυο και προωθεί διεθνή (διασυνδέσεις του εθνικού δικτύου 
με το Ευρωπαϊκό δίκτυο) όπως οι διασυνδέσεις με Βουλγαρία και 
Τουρκία, ή η διασύνδεση Θεσσαλονίκης-Σόφιας- Βουκουρεστίου για τη 
μεταφορά τόσο φορτίου όσο και επιβατών.

Λιμάνια. Αυτή τη στιγμή, σχεδόν το 90% των εμπορικών
δραστηριοτήτων της ΕΕ με τρίτες χώρες γίνεται μέσω λιμένων. Το ίδιο 
ισχύει για το 30% της διακίνησης αγαθών εντός της Κοινότητας. Για 
τους λόγους αυτούς, η λιμενική υποδομή αποτελεί ήδη μέρος του 
σχεδιασμού των διευρωπαϊκών δικτύων. Στην Ελλάδα, βρίσκονται σε 
εξέλιξη πολλά προγράμματα για την αναβάθμιση, επέκταση και 
εκσυγχρονισμό των βασικότερων λιμένων της χώρας: Πειραιά, 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου, Ηρακλείου και Ηγουμενίτσας.

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας

Μέσα στα επόμενα 20 με 30 χρόνια, μεγάλες ποσοτικές και ποιοτικές 
αλλαγές αναμένεται να επέλθουν στις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ οι 
οποίες θα απαιτήσουν τεράστια επένδυση στην οικοδόμηση επιπλέον 
υποδομής ενέργειας για την αύξηση της δυνατότητας μεταφοράς και 
διασύνδεσης του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Τα ισχυρά ολοκληρωμένα 
ενεργειακά δίκτυα αποτελούν το κύριο στήριγμα της εσωτερικής αγοράς 
και βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια εφοδιασμού.
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Η Ελλάδα, σε συμμόρφωση με τους Στόχους που αποτελούν 
προτεραιότητα και τέθηκαν από το Διευρωπαϊκό Δίκτυο της ΕΕ, 
υποστηρίζει σθεναρά την ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων «Κοινού 
Ενδιαφέροντος» στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ.

Για την προσέλκυση ξένων επενδυτών για την οικοδόμηση και 
λειτουργία νέων σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, η ελληνική 
πλευρά προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με πιθανούς επενδυτές και 
επιχειρηματικούς φορείς (επίδειξη ενδιαφέροντος) και διευκόλυνε τους 
μηχανισμούς συνεργασίας με ελληνικές εταιρίες.

Βασικός στόχος της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια είναι να εξελιχθεί σε 
κόμβο μετάδοσης φυσικού αερίου από την Κασπία και το Ιράν μέχρι την 
Κεντρική Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή, την 
ολοκλήρωση και τη λειτουργία των σχεδιαζόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Στόχοι της Ελλάδας που αφορούν στην ενέργεια

Η Ελλάδα προωθεί μια Κοινή Αγορά Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου
για τη ΝΑ Ευρώπη, ώστε να προσχωρήσουν οι χώρες αυτές στην Κοινή
Αγορά Ενέργειας της ΕΕ μέχρι το 2006. Οι στρατηγικοί στόχοι της
Ελλάδας στον τουέα τγκ ενέονειαο συνοψίζονται ως εξής:

• Προσαρμογή της εσωτερικής αγοράς στις Οδηγίες και Πολιτικές της 
ΕΕ για τη θέσπιση μιας ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής Αγοράς 
Ενέργειας που θα ωφελεί το μικρό καταναλωτή.

• Πολλαπλότητα των πηγών παροχής και μετάδοσης καυσίμων, για 
αύξηση της ασφάλειας.

• Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων με τη ΝΑ Ευρώπη.

• Προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων κεφαλαίου.

• Περιβαλλοντικές βελτιώσεις στην παραγωγή, διανομή και μετάδοση.

• Ανάπτυξη των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων.

• Αυξημένη προώθηση του φυσικού αερίου ως ιδιαίτερα φιλικής προς 
το περιβάλλον πηγής ενέργειας

• Οικονομία στην ενέργεια και στη χρήση των ενεργειακών πόρων.
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Αναπτυξιακό Σχέδιο της Ελλάδας για την ενέργεια

Το αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας μέχρι το 2010 επικεντρώνεται στους 
δύο ακόλουθους βασικούς στόχους:

• Στη θέσπιση νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την ενέργεια, και στην 
ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής 
δημιουργία ισχύος, ανάλογη με την αυξανόμενη ζήτηση.

• Επέκταση, αναβάθμιση και ενίσχυση των υπαρχόντων δικτύων 
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για αυξημένη ασφάλεια.

Με συσσωρευτικές επενδύσεις περίπου € 16,2 δις το χρόνο, η Ελλάδα 
υπολογίζει τη δημιουργία περίπου 55.000 θέσεων άμεσης 
απασχόλησης και περίπου 91.000 θέσεων έμμεσης απασχόλησης.
Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση 
και την έναρξη λειτουργίας όλων των σχετικών μονάδων.

Επενδυτικό Πρόγραμμα

Το πενταετές (2002-2006) επενδυτικό πρόγραμμα της Ελλάδας για τα 
ενεργειακά σχέδια στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη μπορεί να 
περιγράφει ως εξής:

Ηλεκτρισμός

• Αποκατάσταση της γραμμής της Αδριατικής στη Βοσνία (Mostar).

• Επισκευή της υδροηλεκτρικής μονάδας στο Ernestinovo (Κροατία)- 
ολοκλήρωση προγραμματισμένη για το τέλος του 2003.

• Αποκατάσταση της δυνατότητας ηλεκτρικής παραγωγής της Αλβανίας 
και της γραμμής μετάδοσης Elbasan-Tirana-Pondoritsa 
(συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΟΑΒ).

• Αναβάθμιση της γραμμής μετάδοσης Φλώρινας- Bitola (για τη 
διασύνδεση με τα ελληνικά σύνορα).

Φυσικό Αέριο

• Διασύνδεση Ιταλίας- Ελλάδας- Τουρκίας (συμπεριλαμβανομένου 
υποβρύχιου αγωγού μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας μήκους 220 χμ).
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• Ο Αγωγός Δυτικών Βαλκανίων (Θεσσαλονίκη- Αυστρία) ως μέρος των 
«Ενωμένων Ευρωπαϊκών Δικτύων» (πιθανό σχέδιο ΡΡΡ με 20% 
επιχορηγήσεις από την ΕΕ).

Ακόμα, έχουν υπογράφει ειδικές Συμφωνίες με το Ιράν και το 
Αζερμπαϊτζάν για την οικοδόμηση αγωγού μήκους 285 χμ (85 χμ από τα 
οποία θα είναι σε ελληνικά εδάφη).

Αγωγοί Πετρελαίου

Ο αγωγός Burgas-Αλεξανδρούπολης θα εκτείνεται σε μήκος μεγαλύτερο 
των 280 χμ, με ολική χωρητικότητα περίπου 35 εκατομμυρίων τόνων το 
χρόνο. Αυτό το σχέδιο (που υπολογίζεται να κοστίσει περίπου 600 εκ. 
δολάρια), έχει προταθεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως ο αγωγός Θεσσαλονίκης- Σκοπιών 
λειτουργεί ήδη, ενώ βρίσκεται καθ’ οδόν η οικοδόμηση του αγωγού 
Σκοπιών- Κοσόβου- Nis (συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΟΑΒ).

Η ΕΕ σήμερα συνδέεται και αλληλεξαρτάται όλο και περισσότερο. Η 
νέα και ισχυρή ώθηση για συμπλήρωση και βελτίωση των επιδόσεων 
της εσωτερικής αγοράς θα αποτελέσει βασικό παράγοντα στην 
περαιτέρω προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Βασική προϋπόθεση είναι η άρση των φυσικών και θεσμικών εμποδίων 
και προς αυτήν την κατεύθυνση δίνεται έμφαση, μεταξύ άλλων, στην 
συνέχιση και ολοκλήρωση των Διευρωτταϊκών Δικτύων. Η Ελλάδα 
μπορεί να επωφεληθεί από τη βελτίωση της διασύνδεσης που θα 
προσφέρουν τα δίκτυα αυτά, ενώ το πρόγραμμα με στόχο την ύπαρξη 
δημόσιων υποδομών υψηλής ποιότητας συνεχίζεται με εντατικούς 
ρυθμούς.
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ: ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την τελευταία δεκαετία το διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί 
ραγδαία. Είμαστε μπροστά σε μια διαδικασία διασύνδεσης ακόμη και 
των πιο απομακρυσμένων περιοχών του πλανήτη, καθώς γίνεται ολοένα 
και ευκολότερο να μετακινηθούν ιδέες, πληροφορίες, προϊόντα, κεφάλαια 
και άνθρωποι. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μία πρόκληση για όλες τις 
οικονομίες και, φυσικά, για την Ελλάδα.

Πρέπει να εκμεταλλευθούμε τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνει η 
ενοποίηση των αγορών παγκοσμίως, και η εσωστρέφεια να 
αποτελέσει μία νέα πηγή ανάπτυξης.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες αγορές που 
ανοίγονται είτε για πώληση των προϊόντων τους είτε για διενέργεια 
επενδύσεων. Παράλληλα, η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης 
ξένων επενδύσεων, που συντελούν τόσο στην αύξηση της παραγωγής 
και της απασχόλησης όσο και στη διάχυση της τεχνολογίας.

Εάν παραμείνουμε προσκολλημένοι σε δόγματα προστατευτισμού από 
το παρελθόν, θα βρεθούμε μακριά από το παγκόσμιο οικονομικό 
γίγνεσθαι. Η οικονομία μας δεν μπορεί να είναι προσανατολισμένη 
αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά ή τις αγορές των γειτονικών χωρών.

Είναι σαφές ότι οι εξωστρεφείς οικονομίες αναπτύσσονται ταχύτερα.
Έτσι, τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, αλλά 
και των διμερών περιφερειακών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, 
οι επίσημοι φραγμοί στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αλλά και στις 
ξένες επενδύσεις έχουν μειωθεί σημαντικά.

Η Ελληνική οικονομία έχει ήδη επωφεληθεί από την σταδιακή 
ολοκλήρωσή της στο διεθνές σύστημα - μπορεί όμως να κερδίσει 
ακόμη περισσότερα από το ταχύτερο «άνοιγμά» της.

51



ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Ελληνική οικονομία χαρακτηρίστηκε στο παρελθόν και σε ένα βαθμό 
μέχρι σήμερα από μία εσωστρέφεια. Η γεωγραφική θέση της χώρας 
έτεινε, ειδικά στο παρελθόν, να αυξήσει το κόστος μεταφοράς. Η 
σημασία του παράγοντα αυτού έχει αποδυναμωθεί σήμερα σε ένα βαθμό 
με την αναδιάρθρωση των εξαγωγών και την ισχυρή επενδυτική 
δραστηριότητα σε έργα υποδομών στις μεταφορές.
Άλλοι παράγοντες που έτειναν στην εσωστρέφεια είναι χαμηλή 
παραγωγικότητα εργασίας, η έλλειψη ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών 
στα Ελληνικά προϊόντα, διαρθρωτικά προβλήματα στην αγορά εργασίας, 
προϊόντος και κεφαλαίου, το χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα, η έλλειψη επαρκών επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Σήμερα πολλοί από αυτούς τους παράγοντες έχουν μεταβληθεί ριζικά. 
Το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε στα 
μέσα της δεκαετίας του 1990 βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επιτάχυνση και 
εμβάθυνσή του μπορεί οδηγεί στη μείωση των εμποδίων στο εμπόριο και 
στην διευκόλυνση της πραγματοποίησης ξένων επενδύσεων.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ όπου αξιολογούνται οι 30 
χώρες μέλη του Οργανισμού ως προς την ύπαρξη εμποδίων για άμεσες 
ξένες επενδύσεις, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 9η καλύτερη θέση.

Περιορισμοί ξένων άμεσων επενδύσεων σε χώρες ΟΟΣΑ
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□ Περιορισμοί στην χρήση αλλοδαπού προσωπικού και 
λειτουργικοί περιορισμοί

□  Διαδικασίες προεπιλογής και έγκρισης

□ Περιορισμοί αλλοδαπής ιδιοκτησίας
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Η ορθολογική οργάνωση και ομαλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης 
συσχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη μίας δυναμικής εξωστρέφειας. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό 
της δημόσιας διοίκησης και η προσπάθεια συνεχίζεται, με υψηλό βαθμό 
προτεραιότητας στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων.

Μία πολύ συγκεκριμένη όψη των σχέσεων κράτους με τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις είναι η φορολογική πολιτική. Η απλοποίηση του 
φορολογικού συστήματος, η υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων, η 
σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών αναμένεται να οδηγήσουν 
σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και να αποτελέσουν κίνητρα για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων.

Πρόσφατη μελέτη της Ε.Ε. επισημαίνει τις διαφορές στην φορολογία των 
επιχειρήσεων ανάμεσα στα κράτη και την ανάγκη για φορολογική 
σύγκλιση. Οι ονομαστικοί φορολογικοί συντελεστές επιχειρήσεων, 
δηλαδή οι συντελεστές που εφαρμόζονται στα προ φόρων αποτελέσματα 
των εταιρειών, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ χωρών μελών. Η Ιταλία 
εφαρμόζει τον μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή (40,25%) και η 
Ιρλανδία τον μικρότερο (10%). Η Ελλάδα, με ονομαστικό φορολογικό 
συντελεστή επιχειρήσεων 35%, κατέχει την θ'7 θέση μαζί με την Ισπανία.
Η μελέτη όμως επισημαίνει ότι το πραγματικό φορολογικό βάρος για τις 
επιχειρήσεις προκύπτει από τους πραγματικούς φορολογικούς 
συντελεστές της κάθε χώρας. Αυτοί υπολογίζονται με βάση την 
συνδυασμένη επίπτωση της ονομαστικής φορολογίας των επιχειρήσεων 
και των αφορολόγητων αποθεμάτων, εξαιρέσεων και άλλων 
φορολογικών ρυθμίσεων που ισχύουν σε κάθε χώρα και που 
διαμορφώνουν τα προς φορολόγηση αποτελέσματα των εταιρειών.

Ονομαστική και Πραγματική Φορολογία Επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
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Οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές είναι μικρότεροι των 
ονομαστικών (μέσος όρος Ε.Ε. 27,9%) και η σύγκριση της πραγματικής 
φορολογίας που προκύπτει για κάθε χώρα αναδεικνύει σημαντικές 
διαφορές. Σύμφωνα με την κατάταξη της μελέτης της Ε.Ε., η Ελλάδα 
έχει τον τρίτο μικρότερο πραγματικό φορολογικό συντελεστή στην 
Ε.Ε. με 26,3%, μετά την Ιρλανδία (10,4%) και την Σουηδία (22,9%).

Πέρα, όμως, από την θεσμική υποδομή της χώρας, και η φυσική 
υποδομή αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της 
εξωστρέφειας μίας οικονομίας. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 
δεκαετιών, η υποδομή στην Ελλάδα χαρακτηριζόταν από σημαντικές 
ελλείψεις, χαμηλή ποιότητα και καθυστέρηση. Το εκτεταμένο 
πρόγραμμα αναβάθμισης και συμπλήρωσής της, που συνεχίζεται 
ακόμη, έχει οδηγήσει στην άρση αυτού του περιοριστικού παράγοντα.

Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ικανοποιητική σύγκλιση ως προς το 
επίπεδο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990. Υπάρχει, όμως, σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω 
αύξηση των εισροών και εκροών επενδυτικών κεφαλαίων. Το απόλυτο 
μέγεθος των ΑΞΕ για τις χώρες αυτές παραμένει πολλαπλάσιο από το 
αντίστοιχο της Ελλάδας.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Η περιορισμένη σήμερα εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί 
μία από τις μεγάλες διαρθρωτικές αδυναμίες της. Δεν εξάγουμε αρκετά 
προϊόντα αιχμής σε αναπτυσσόμενες αγορές, δεν έχουμε ακόμα 
προσελκύσει σημαντικό κύμα ξένων επενδύσεων.
Για τη βελτίωση των επιδόσεών μας, εφαρμόζουμε ήδη συγκεκριμένο 
Πρόγραμμα Δράσης για την εξωστρέφεια.
Στόχος μας είναι η υποκατάσταση μέχρι το 2006 σημαντικού 
τμήματος των κοινοτικών ροών προς την χώρα με εγχώριες και 
άμεσες ξένες επενδύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο ρυθμός αύξησης των 
επενδύσεων θα συνεχίσει να διατηρείται στα σημερινά υψηλά επίπεδα 
παραμένοντας ο ισχυρός τροφοδότης της ανάπτυξης.
Για την προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων έχει δημιουργηθεί και ήδη 
λειτουργεί με καλά αποτελέσματα η Επιτροπή Ταχείας Προώθησης 
Επενδύσεων. Η απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη προθεσμία απάντησης σε αίτηση παροχής αδείας για 
επένδυση, μετά την οποία θεωρείται ως δοθείσα.
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Το ΕΛΚΕ έγινε ο μοναδικός σταθμός εξυπηρέτηση των επενδυτών,
ενώ παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες και μετά την επένδυση. 
Γίνεται συστηματική και άμεση πληροφόρηση ξένων επενδυτών με το 
Διαδίκτυο.
Για τις εξαγωγές, στόχος είναι η αύξησή τους σε διψήφιο μερίδιο 
ποσοστό του ΑΕΠ από το τρέχον έτος.
Για την προώθηση των εξαγωγών, το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει 
τη δημιουργία δικτύου παροχής εξαγωγικών υπηρεσιών, 
αναδιοργάνωση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών, ενιαία 
προβολή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, 
αξιολόγηση των εξαγωγικών προϊόντων και υποστήριξη στους 
εξαγωγείς για ενδυνάμωση εξαγωγών και κατάκτηση νέων αγορών ή 
ενίσχυση υφισταμένων και λειτουργία του Συμβουλίου Εξαγωγών.
Με τις πολιτικές αυτές, στηρίζεται ο στόχος η Ελλάδα να αναδειχθεί 
αξιόπιστα και συστηματικά σε μία ηγετική περιφερειακή δύναμη, η 
οποία να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή ανήκοντας 
ταυτόχρονα και στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μας δίνεται μία μεγάλη ιστορική ευκαιρία να γίνει η Ελλάδα 
Περιφερειακό Χρηματοπιστωτικό Κέντρο και βάση για την παρουσία 
ξένων επιχειρήσεων στην ευρύτερη αγορά της περιοχής.
Η πολιτική της εξωστρέφειας είναι, βέβαια, αμφίδρομη. Οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις θα δυναμώνουν την παρουσία τους στο εξωτερικό, αλλά θα 
πρέπει να προσαρμοσθούν ώστε να αντέξουν και τον ανταγωνισμό στην 
Ελλάδα από τις ξένες επενδύσεις και τις εξαγορές ελληνικών 
επιχειρήσεων.

Η εξωστρέφεια μπορεί να αποτελέσει, σε συνθήκες 
παγκοσμιοποίησης των αγορών, πηγή ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας. Βασικές συνιστώσες της εξωστρέφειας αποτελούν το 
διεθνές εμπόριο, οι ξένες άμεσες επενδύσεις και η δραστηριότητα των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Μέσα από την ενίσχυση του εμπορίου και των ξένων άμεσων 
επενδύσεων αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις και ενθαρρύνεται η 
υιοθέτηση νέας τεχνολογίας και η καινοτομία, με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η σχέση όμως μεταξύ εμπορίου και καινοτομίας είναι αμφίδρομη: οι νέες 
τεχνολογίες, μέσα από την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας, οδηγούν σε αύξηση των εξαγωγικών επιδόσεων.
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Είναι, επομένως, αναγκαίο να στηριχθούν ερευνητικές προσπάθειες, 
τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και δημόσιων ερευνητικών 
οργανισμών, καθώς επίσης και να εντατικοποιηθούν οι διασυνδέσεις 
μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων ερευνητικών κέντρων.

Επιπλέον, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι ένα σημαντικό όχημα για τη 
μεταφορά τεχνολογίας και ένα ερέθισμα για καινοτόμο
δραστηριότητα. Μέσω όλων αυτών των καναλιών (ανταγωνισμός, 
μεταφορά τεχνολογίας), το εμπόριο και οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι 
σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης.

Ανάπτυξη της εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας: Οι στόχοι
μας

Για την ανάπτυξη των εξαγωγών και του διεθνούς εμπορίου

V Αύξηση της συμμετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ κατά δύο 
ποσοστιαίες μονάδες μέσα στην επόμενη τριετία.

V Δημιουργία ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας και διάχυσης 
πληροφοριών ανάμεσα στους φορείς και επιχειρήσεις που 
ενεργοποιούνται στις εξαγωγές μέχρι το τέλος του 2004.

V Δημιουργία Διυπουργικού Οργάνου Προώθησης Εξαγωγών και 
επανασύσταση του Συμβουλίου Εξαγωγών (με συμμετοχή 
παραγωγικών φορέων) μέσα στο 2003.

Γ ια την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

V Μετατροπή μέχρι το 2006 σημαντικού τμήματος των κοινοτικών ροών 
προς την χώρα με άμεσες ξένες επενδύσεις.

V Άμεση απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις με βάση 
τις προτάσεις της Επιτροπής Προώθησης Επενδύσεων.

V Άμεση υλοποίηση της απόφασης για μετατροπή του ΕΛΚΕ σε one-
stop-shop και δημιουργία after care service._____________________
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο στόχος της δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
εργασίας είναι αυτονόητος για την πολιτική μας.

Ο στόχος αυτός βρίσκεται πολύ ψηλά και στην ατζέντα προτεραιοτήτων 
όλων των χωρών της ΕΕ. Η αύξηση της απασχόλησης συνδέεται στενά 
και αμφίδρομα με την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δημιουργεί απασχόληση, 
αλλά και η αύξηση της απασχόλησης είναι από τις βασικές πηγές 
οικονομικής μεγέθυνσης. Ταυτόχρονα, η απασχόληση σχετίζεται με την 
αύξηση της κοινωνικής συνοχής, την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού 
και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1990, η 
ανάπτυξη της Ευρώπης βασίσθηκε σε σημαντικό βαθμό στην αύξηση 
της απασχόλησης. Στο διάστημα 1995-2001, δημιουργήθηκαν 12 εκατ. 
νέες θέσεις εργασίας και το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 
τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 4 
εκατ. και το ποσοστό ανεργίας έφθασε το 7,4% (από 10,2% το 1995).

Ακόμη και μέσα στο 2002, χρονιά ύφεσης για την Ευρώπη, 
όμμ/ουργήθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας, έστω και εάν το ποσοστό 
ανεργίας παρουσίασε οριακή άνοδο. Εξίσου σημαντικές εξελίξεις είναι η 
σημαντική μείωση του μακροχρόνιου ποσοστού ανεργίας και η μείωση 
του ποσοστού ανεργίας των νέων και των γυναικών.

Από την άλλη πλευρά, η κινητικότητα της εργασίας παραμένει 
περιορισμένη, ενώ οι διαφορές μεταξύ των φύλων σε αρκετούς τομείς 
διατηρούνται σε αξιοσημείωτο βαθμό.

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο δείχνουν συγκριτικά 
μικρότερη προσαρμογή της αγοράς εργασίας. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης 
ήταν υψηλοί, αλλά η αύξηση της απασχόλησης αναλογικά
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μικρότερη, με αποτέλεσμα η συνεισφορά της στην αναπτυξιακή 
διαδικασία να είναι σχετικά μικρή.

Με δεδομένο ότι οι δείκτες της αγοράς εργασίας έχουν αρχίσει ήδη να 
δείχνουν βελτίωση, στο άμεσο μέλλον η απασχόληση μπορεί να 
αποτελέσει μία πρόσθετη πηγή ανάπτυξης αλλά και ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι χώρες για τις 
οποίες καταγράφηκε η μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα της 
απασχόλησης, ήταν αυτές που προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις 
ευρείας κλίμακας (Δανία, Ιρλανδία και Ολλανδία κυρίως). Υπάρχουν, 
επομένως, πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα πολιτικών και βέλτιστων 
πρακτικών που μπορούν να σηματοδοτήσουν την πορεία μας.

Οι Μεταρρυθμίσεις στην Αγορά Εργασίας: οι κατευθύνσεις της ΕΕ

Ο εκσυγχρονισμός της αγοράς εργασίας υποστηρίζει την δημιουργία
θέσεων εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ζήτησε να ενταθούν οι προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών της
αγοράς εργασίας σε οχέση με\

• Τα φορολογικά μέτρα με σκοπό την αύξηση της ζήτησης εργασίας
• Τα συστήματα παροχών που θα καταστήσουν ελκυστικότερη την 

εργασία και θα προωθήσουν τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας
• Τα συστήματα διαμόρφωσης μισθών λαμβάνοντας υπόψη την 

εξέλιξη της παραγωγικότητας και τη διαφοροποίηση των 
επαγγελματικών προσόντων

• Τη βελτίωση τη αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας με
προσαρμογή της προσφοράς στην ζήτηση μέσω της αύξησης της 
κινητικότητας των εργαζομένων, επέκταση της αναγνώρισης μεταξύ 
συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και με ενίσχυση των 
δεξιοτήτων στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης

• Την παράταση του ενεργού της ηλικίας, με αποθάρρυνση 
συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης και θεσμοθέτηση 
συστημάτων μερικής συνταξιοδότησης

• Την άρση των φραγμών και αντικινήτρων για την εργασία των 
γυναικών μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των υποδομών μέριμνας για 
τα παιδιά

• Τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας με στόχο τον συγκερασμό
ευελιξίας και κοινωνικής προστασίας___________________________
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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην περίοδο 1996-2001 η απασχόληση του ενεργού πληθυσμού 
αυξήθηκε κατά 70.000 περίπου άτομα, με το ποσοστό απασχόλησης 
να σημειώνει μικρή αύξηση και να διαμορφώνεται στο 55,4%. Η μεγάλη 
διαφορά με τις χώρες της ΕΕ εντοπίζεται στο ποσοστό απασχόλησης 
των γυναικών, το οποίο πάντως σημείωσε αύξηση μεγαλύτερη των δύο 
ποσοστιαίων μονάδων (από το 38,7% στο 40,9%).

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε από το 9,6% (1996) στο 11,6% το 1999, 
για να αρχίσει κατόπιν η αποκλιμάκωσή του μέχρι το 9,7% για το τέταρτο 
τρίμηνο του 2002. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση των 
θέσεων απασχόλησης (124.000 νέες θέσεις ή αύξηση 2,7%).

Το ποσοστό ανεργίας των ανδρών είναι σχετικά χαμηλό,
χαμηλότερο από αρκετές χώρες της ΕΕ, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις 
γυναίκες. Περισσότερο, όμως, από τα συγκεκριμένα ποσοστά (6,4% και 
14,6%) αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίζει είναι ότι περίπου οι 
μισοί άνεργοι δεν εργάζονται για πάνω από 12 μήνες ενώ σχεδόν 
το 1/3 για πάνω από 24 μήνες.

Σημαντικά ζητήματα είναι επίσης η ανεργία των νέων (σχεδόν ένας 
στους τρεις νέους 15-24 χρόνων που ανήκει στο εργατικό δυναμικό δεν 
μπορεί να βρει απασχόληση) αλλά και η αρχική ενσωμάτωση στην 
αγορά εργασίας (40% των ανέργων δεν έχει εργασθεί στο παρελθόν).

Η εξέλιξη των ποσοστών απασχόλησης δεν οφείλεται τόσο πολύ στο ότι 
δεν δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης. Η Ελλάδα δεν είναι 
παράδειγμα χώρας που να χαρακτηρίζεται από «μεγέθυνση χωρίς 
απασχόληση». Όπως δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για τις αναγγελίες 
προσλήψεων, η ανάπτυξη συνοδεύθηκε από αύξηση της ζήτησης 
εργασίας από τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, όμως, είχαμε σημαντική αύξηση του πληθυσμού και του 
εργατικού δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση τόσο 
του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό (ιδιαίτερα των 
γυναικών -  ως αποτέλεσμα μεταβολών και στο κοινωνικό πρότυπο) όσο 
και εισροή μεταναστών.
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Το τελευταίο ζήτημα σχετίζεται ενδεχομένως και με προβλήματα στην 
μέτρηση της απασχόλησης, καθώς αρκετοί από τους μετανάστες 
εργάσθηκαν για μεγάλο διάστημα στην ανεπίσημη αγορά εργασίας 
εντείνοντας το πρόβλημα της «δυαδικότητας» της αγοράς.

Το μέγεθος της ανεπίσημης αγοράς είναι σημαντικό και τείνει να αυξάνει 
την ευελιξία του συστήματος απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, 
όμως, εμποδίζει την κοινωνική ενσωμάτωση και δημιουργεί προβλήματα 
για τα άτομα (π.χ., έλλειψη περίθαλψης και συνταξιοδοτικής κάλυψης) 
αλλά και για τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι 
διαδικασίες νομιμοποίησης των μεταναστών που βρίσκονται σε εξέλιξη 
ανοίγουν όλο και περισσότερο το δρόμο για ενσωμάτωσής τους στην 
επίσημη αγορά εργασίας αλλά και στον κοινωνικό ιστό.

Υπάρχει όμως και μία άλλη μορφή «δυαδικότητας» στην αγορά 
εργασίας. Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη ευελιξία (ελαστικότητα ως προς τα ωράρια, τις υπερωριακή 
απασχόληση, τις αυξήσεις των αμοιβών) σε σχέση με το δημόσιο τομέα 
ανεξάρτητα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς στον επιχειρηματικό τομέα 
μας δείχνει ίσως και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να 
στραφούμε μελλοντικά: την επανεξέταση για απλοποίηση του 
«επίσημου» θεσμικού πλαισίου με ταυτόχρονη αυστηρότερη 
τήρηση των κανονισμών που θα παραμείνουν σε ισχύ.

Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

• Σχετικά υψηλό για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα ποσοστό απασχόλησης 
στον πρωτογενή τομέα που όμως μειώνεται (15,8% το 2002 έναντι 
20% το 1996). Οι εξελίξεις στην απασχόληση του πρωτογενούς τομέα 
εξηγούν, σε ένα βαθμό, και την μικρή αύξηση της συνολικής 
απασχόλησης: το γεγονός ότι το σύνολο των απασχολουμένων 
παρουσιάζει σχετική στασιμότητα οφείλεται κυρίως στον 
πρωτογενή τομέα ενώ η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο 
δευτερογενή και (κυρίως) τον τριτογενή τομέα ήταν ταχύτερη.

Το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα αναμένεται να 
μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, καθώς θα ολοκληρώνεται η 
διαδικασία μεταβολής στη διάρθρωση της οικονομίας (αύξηση της 
σημασίας του τομέα των υπηρεσιών). Η μεταβολή αυτή μπορεί να 
αποτελέσει πηγή αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας,
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καθώς έχουμε μετακίνηση εργατικού δυναμικού από τομείς με χαμηλή 
παραγωγικότητα σε άλλους με υψηλότερη.

• Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων παραμένει σχετικά υψηλό 
(31,6%), παρά την τάση μείωσης τα τελευταία χρόνια.

• Η μερική απασχόληση δεν είναι διαδεδομένη (4,5% στο τέλος του 
2002). Περίπου ένας στους τρεις μερικώς απασχολούμενους έχουν 
επιλέξει αυτού του είδους την απασχόληση, ενώ 42% από αυτούς 
επιθυμούσε αλλά δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση.

• Η προσωρινή απασχόληση ανέρχεται περίπου στο 13% της
συνολικής, ποσοστό που είναι περίπου ίσο με τον κοινοτικό μέσο όρο.

• Η περιφερειακή διάσταση της ανεργίας, παρά τις διαφορές που 
παραμένουν, είναι λιγότερο σημαντική στην Ελλάδα από τις άλλες 
χώρες της ΕΕ.

Θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής αγοράς εργασίας 
παρουσιάζει ορισμένα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά.

Το σύστημα διαπραγματεύσεων και διαμόρφωσης των μισθών είναι 
αρκετά συγκεντρωτικό. Σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει μία τάση για 
μεγαλύτερη διαφοροποίηση των αυξήσεων ανά κλάδο, ώστε να 
αντανακλώνται καλύτερα οι συνθήκες ζήτησης και προσφοράς εργασίας 
σε κάθε έναν από αυτούς.

Υπάρχει σχετικά μικρή διαφοροποίηση των επιπέδων των μισθών,
δηλαδή μία σχετικά «συμπιεσμένη» μισθολογική κλίμακα. Για 
παράδειγμα, ο ελάχιστος μισθός του ανειδίκευτου εργάτη ισούται 
περίπου με το 60% των μέσων αποδοχών στη μεταποίηση. Η 
μισθολογική κλίμακα είναι ακόμη πιο άκαμπτη στο δημόσιο τομέα, αλλά 
το νέο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να 
αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα και να συνδέσει την αμοιβή με 
την παραγωγικότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, η νομοθεσία για την προστασία της 
απασχόλησης στην Ελλάδα είναι σχετικά αυστηρή -  ιδιαίτερα στο τομέα 
της προσωρινής απασχόλησης. Η επίδραση της νομοθεσίας αυτής στην 
απασχόληση είναι αμφιλεγόμενη: αποθαρρύνει τους εργοδότες να 
κάνουν προσλήψεις, ιδιαίτερα ανθρώπων που δεν έχουν προηγούμενη 
προϋπηρεσία, αλλά αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων και
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τον βαθμό «ττρόσδεσης» στην επιχείρηση, και αυτό μπορεί να 
λειτουργήσει θετικά για την παραγωγικότητα. Επίσης, οι εργοδότες έχουν 
μεγαλύτερο κίνητρο για την παροχή επιμόρφωσης στους εργαζόμενους.

Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, πάντως, έχουν οδηγήσει σε 
χαλάρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου ενώ η σημασία του 
τελευταίου μειώνεται αν λάβουμε υπόψιν μας τον αριθμό 
αυτοαπασχολουμένων αλλά και τη μονιμότητα στον δημόσιο τομέα.

Το σύστημα των επιδομάτων ανεργίας παρέχει σχετικά χαμηλές 
καλύψεις για περιορισμένο διάστημα. Αυτό δεν είναι θετικό από την 
άποψη της κοινωνικής συνοχής, αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν 
αντικίνητρα για αναζήτηση απασχόλησης όπως σε άλλες χώρες. Σε 
κάθε περίπτωση, αντικίνητρο δεν αποτελεί ούτε η φορολογική 
επιβάρυνση (περιλαμβάνει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης): η Ελλάδα 
έχει να επιδείξει τη δεύτερη χαμηλότερη επιβάρυνση της εργασίας 
ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ ενώ χαμηλή είναι και η φορολόγηση των 
χαμηλόμισθων.

Πηγή: Eurostat.

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με τις μικρότερες δαπάνες για Ενεργά 
Προγράμματα Απασχόλησης με την εξαίρεση τα προγράμματα για 
νέους στα οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια. Η
εμπειρία από τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ έχει δείξει ότι τα 
προγράμματα αυτά είναι αποτελεσματικά για την καταπολέμηση της 
ανεργίας -  ιδιαίτερα της μακροχρόνιας. Το περιθώριο για αύξηση των 
σχετικών δαπανών και χρήση αυτών των προγραμμάτων στο άμεσο 
μέλλον είναι μεγάλο και προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται ήδη η 
τρέχουσα πολιτική απασχόλησης.
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Τα τελευταία χρόνια και με βάση δύο νομοσχέδια για την απασχόληση 
(2639/98 και 2874/2000) η κατάσταση έχει αρχίσει να διαφοροποιείται. 
Οι πρόσφατες ευνοϊκές εξελίξεις για την απασχόληση οφείλονται 
και στην ωρίμανση των αποτελεσμάτων αυτών των παρεμβάσεων.

Μεταρρυθμίσεις για περισσότερη απασχόληση

Δύο νέοι νόμοι (2639/98 και 2874/2000) εισήγαγαν αλλαγές που έδωσαν
ώθηση στην ελληνική αγορά εργασίας:

> Διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση με στόχο τη 
μείωση της υπερωριακής απασχόλησης και διευκόλυνση της 
εποχιακής απασχόλησης

> Ρυθμίσεις για τους όρους εξαίρεσης από τις συλλογικές 
συβάσεις εργασίας των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης σε 
προκαθορισμένες γεωγραφικές περιοχές με υψηλή ανεργία

> Προώθηση της μερικής απασχόλησης με μείωση των εμποδίων 
στην εφαρμογή της

> Προώθηση των ιδιωτικών γραφείων συμβούλων εργασίας
> Θεσμοθέτηση των άτυπων μορφών απασχόλησης
> Μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης από 48 σε 43

ώρες, με ευχίς>ζ\α για υπερωριακή απασχόληση. Μισθωτοί 
απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα ιδιόρρυθμης 
υπερωριακής απασχόλησης και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης 
μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το 
καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%

> Ορθολογικοποίηση των διατάξεων για τις απολύσεις
> Εισαγωγή κινήτρου επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην 

αγορά εργασίας
> Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της υπέρ του κλάδου 

κύριας σύνταξης του ΙΚΑ, εισφοράς του εργοδότη, για τους 
μισθωτούς πλήρους απασχόλησης

> Προσαύξηση της αμοιβής των μερικώς απασχολούμενων 
μισθωτών κατά 7,5%, εφόσον αμείβονται με το κατώτατο όριο 
αποδοχών και το ωράριο απασχόλησής τους είναι μικρότερο των 4 
ωρών ημερησίως

> Καταβολή από το κράτος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
των μακροχρόνια ανέργων για τους οποίους υπολείπονται πέντε 
έτη για τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης
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> Μείωση του χρόνου συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους σε 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Εκπαιδευτικό σύστημα και αγορά εργασίας

Για τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας στην Ελλάδα είναι σημαντική η 
μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχει αναντιστοιχία 
σήμερα ανάμεσα στις ζητούμενες από την αγορά και τις προσφερόμενες 
από τους αποφοίτους ειδικότητες, όπως φαίνεται και από το υψηλό 
ποσοστό ανεργίας των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

Για πολλά χρόνια, κυρίως σε προηγούμενες δεκαετίες, ο βασικός 
προσανατολισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν η παροχή 
εργατικού δυναμικού στο δημόσιο τομέα. Έτσι, σε αρκετές ειδικότητες 
δεν υπήρχε ενδιαφέρον για ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και 
σύνδεσή τους και με τις ανάγκες των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Επίσης, η κοινωνική αναγνώριση του πανεπιστημιακού πτυχίου 
δημιουργούσε πίεση για αύξηση των θέσεων στα πανεπιστήμια, χωρίς 
πάντα να εξασφαλίζεται η ανάλογη υποδομή και η σωστή αναλογία 
διδασκόντων προς διδασκομένους. Είναι αμφίβολο, ταυτόχρονα, το εάν 
γινόταν η καλύτερη δυνατή κατανομή των νέων θέσεων μεταξύ των 
ειδικοτήτων σε σχέση με τις προοπτικές μελλοντικής απορρόφησης.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές όψεις αυτής της κατάστασης έχουν αλλάξει: 
καταρχήν, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν μπει 
σοβαροί περιορισμοί στις προσλήψεις στο δημόσιο. Παράλληλα, έγινε 
σαφής η ανάγκη επαναπροσανατολισμού του εκπαιδευτικού 
συστήματος (όχι μόνο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και της φιλοσοφίας 
του ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες μίας οικονομίας πιο 
ανοικτής στο διεθνές περιβάλλον και τον ανταγωνισμό.

Οι επενδύσε/ς για την εκπαίδευση αυξάνονται συνεχώς, αυξάνοντας τη 
διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων και υλικών υποδομών για την 
παροχή ικανοποιητικού εκπαιδευτικού έργου. Αυτό που παραμένει 
αμφίβολο είναι το κατά πόσον η κατανομή θέσεων μεταξύ ειδικοτήτων 
είναι έχει ορθολογικοποιηθεί. Στην περίπτωση που αυτό δεν έχει συμβεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό, για κάποιες από τις ειδικότητες το πανεπιστήμιο 
είναι προθάλαμος για την ανεργία ή την ετεροαπασχόληση.
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ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στόχος μας για την περίοδο μέχρι το 2010 είναι η αύξηση της 
απασχόλησης, του ποσοστού απασχόλησης και η μείωση της 
ανεργίας τόσο για το σύνολο του εργατικού δυναμικού όσο και για τις 
επιμέρους κατηγορίες του.

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων, αλλά και των συγκεκριμένων 
που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων, 
προϋποθέτει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις -  τόσο στην ίδια την αγορά 
εργασίας όσο και στις αγορές προϊόντων και κεφαλαίου αλλά και τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι γενικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι οι παρακάτω:

ν' Αντιμετώπιση του προβλήματος της αρχικής ενσωμάτωσης, που 
σχετίζεται τόσο με το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και το σύστημα 
διαπραγματεύσεων και διαμόρφωσης των μισθών. Θα πρέπει να 
διερευνηθούν τρόποι για μεγαλύτερη ευελιξία του κατώτατου μισθού 
στις περιπτώσεις ατόμων χωρίς προϋπηρεσία.

S Μείωση του μη μισθολογικό κόστος της εργασίας το οποίο είναι 
σχετικά υψηλό. Ο νόμος 2874/2000 θεσμοθέτησε το πρώτο “in work 
benefit” με τη μορφή πληρωμής της εισφοράς των εργαζομένων στο 
ΙΚΑ για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Επίσης, με τον 
προϋπολογισμό του 2002 δόθηκαν φορολογικά κίνητρα στις 
επιχειρήσεις για αύξηση της απασχόλησης. Περισσότερα μέτρα προς 
την κατεύθυνση της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης.

ν' Βελτίωσή της νομοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης.
Μία πρόσφατη συγκριτική μελέτη αναφέρει ότι η σχετική νομοθεσία 
και το σύστημα παροχών είχαν ως συνέπεια μία διαφορά της τάξης 
της 1,5 ποσοστιαίας μονάδας από το μέσο των χωρών του ΟΟΣΑ σε 
όρους ποσοστού απασχόλησης. Σε πολλές χώρες έχουν γίνει αλλαγές 
στα όρια αποζημιώσεων για τις απολύσεις ώστε να αυξηθεί η 
κινητικότητα της εργασίας. Μία παρόμοια συζήτηση θα μπορούσε να 
ξεκινήσει και στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τις μεγάλες διαφορές στις 
αποζημιώσεις μεταξύ μισθωτών και ημερομισθίων.

ν' Περαιτέρω ενθάρρυνση της μερικής απασχόλησης, η οποία 
αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην απασχόληση των 
γυναικών. Η καθιέρωσή της στο δημόσιο τομέα είναι ένα πρώτο βήμα
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σε αυτήν την κατεύθυνση και θα συμπληρωθεί με παρεμβάσεις στις 
ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Οι εργοδοτικές εισφορές, για παράδειγμα, 
είναι δυσανάλογα υψηλές για εργασία που ξεπερνάει τις 4 ώρες την 
ημέρα. Επίσης, το ύψος της σύνταξης καθορίζεται με τρόπο που η 
μερική απασχόληση να μην είναι ελκυστική για τους μεγαλύτερους σε 
ηλικία εργαζόμενους.

^  Συμπλήρωση του θεσμικού πΛσισίου γιο προσωρινή απασχόληση. 
Στον τομέα των υπηρεσιών γίνεται σημαντική χρήση προσωρινής 
απασχόλησης, λόγω κυρίως των αναγκών στον τουριστικό κλάδο. Η 
πλήρης εξασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων είναι μία προτεραιότητα, στο πνεύμα της κοινοτικής 
νομοθεσίας που τώρα ετοιμάζεται.

ν' Βελτίωση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων. Αυτό, 
σε ένα βαθμό, οφείλεται στο υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης (80%) 
αλλά και στις δυσκολίες της συστηματικής μετακίνησης των 
εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, η κατάσταση γίνεται πιο 
δύσκολη λόγω ατελειών στο σύστημα διαδοχικής ασφάλισης και 
ανισοτήτων στις παροχές των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων. Η 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση έκανε την αρχή για τη λύση του 
προβλήματος, ενώ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Απασχόληση περιέχει κάποια επιπλέον κίνητρα για την αύξηση 
της γεωγραφικής κινητικότητας.

ν' Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ προς μία κατεύθυνση διοικητικής και 
λειτουργικής ευελιξίας. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει (ήδη έχουν 
δημιουργηθεί 50 Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης). Η αύξηση 
της αποτελεσματικότητας του ΟΑΕΔ θα διευκολύνει σημαντικά την 
επιτυχή εφαρμογή ενεργών πολιτικών απασχόλησης, με έμφαση στην 
εξατομικευμένη -  προσωποποιημένη προσέγγιση των ανέργων. Η 
εμπειρία από άλλες χώρες έχει δείξει ότι μία τέτοια προσέγγιση σε 
πρώιμο στάδιο της ανεργίας μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο νόμος 2956/2001. εισήγαγε στην Ελλάδα τον θεσμό της προσωρινής 
απασχόλησης, μέσω των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). 
Οι διατάξεις του νόμου αυτού αποτρέπουν την άνιση μεταχείριση των 
προσωρινώς ασχολούμενων σε έμμεσο εργοδότη σε σχέση με το τακτικό 
προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρησή του.
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Οι ΕΠΑ, λειτουργώντας ως ενδιάμεσες μονάδες παροχής εργασίας, 
μπορούν να ικανοποιήσουν περισσότερο άμεσα και αποτελεσματικά τη 
ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων, συνδέοντας το διαθέσιμο εργατικό 
δυναμικό με την ισχύουσα προσφορά θέσεων εργασίας. Η 
εδραίωση του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης μπορεί να 
συμβάλλει αποφασιστικά στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, 
αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της αρχικής ενσωμάτωσης.

Προς την ίδια κατεύθυνση μπορεί να λειτουργήσει και η ενθάρρυνση της 
μερικής απασχόλησης -  ιδιαίτερα η αύξηση της απασχόλησης των 
γυναικών και των νέων. Η μερική απασχόληση στο δημόσιο μέσω 
συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου προωθείται ήδη και οι διαδικασίες των 
προσλήψεων έχουν ήδη επιταχυνθεί. Ειδικά για τις γυναίκες, αυτή η 
πρωτοβουλία συνδυάζεται με την επέκταση του δικτύου βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών με επιμήκυνση του ωραρίου λειτουργίας τους. Θα 
μπορούσε επίσης να συζητηθεί η χορήγηση κουπονιών για τη χρήση των 
υπηρεσιών αυτών.

Για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας, ένα μέτρο πολιτικής 
είναι η διατήρηση του 50% του επιδόματος ανεργίας για δύο χρόνια για 
όσους μακροχρόνια άνεργους βρίσκουν δουλειά, με παράλληλη μείωση 
για τους εργοδότες των εισφορών για τις σχετικές προσλήψεις κατά το 
υπόλοιπο 50% του επιδόματος ανεργίας την ίδια περίοδο. Με τον τρόπο 
αυτό, μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας για τους 
εργοδότες ενώ δίνεται κίνητρο στους ανέργους για πιο ενεργή αναζήτηση 
εργασίας ή αποδοχή θέσης απασχόλησης με μικρότερο μισθό.

Μέτρα χρειάζονται και για την νομιμοποίηση της αδήλωτης εργασίας,
καθώς παρατηρείται το φαινόμενο ανέργων που βρίσκουν εργασία αλλά 
δεν το δηλώνουν ούτε φαίνονται στις καταστάσεις των εργοδοτών τους.

Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά το ποσό του επιδόματος 
ανεργίας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα θα έδινε κίνητρα στους 
εργοδότες να δηλώνουν όλους τους εργαζόμενους και θα μπορούσε να 
συνδυασθεί με την αύξηση των προστίμων για παράνομη απασχόληση. 
Με την εφαρμογή αυτού του μέτρου, οι εργαζόμενοι χάνουν το επίδομα 
ανεργίας αλλά αποκτούν ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη.

Ένα μέτρο για το οποίο η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους πρέπει 
να ανοίξει άμεσα είναι η ελαστικοποίηση και διεύρυνση του ωραρίου 
των καταστημάτων. Μία τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να συνδυασθεί με 
αύξηση των προστίμων για την παράνομη υπερωριακή απασχόληση 
ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά νέες θέσεις εργασίας και να 
προστατευθούν οι εργαζόμενοι.

68



Τέλος, σε ό,τι αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πρέπει να 
ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης των αμοιβών με την 
παραγωγικότητα. Η σχετική μελέτη για το δημόσιο τομέα έχει ξεκινήσει 
ήδη και θα έπρεπε να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα ώστε να υπάρξει 
μεγαλύτερη διαφοροποίηση των αμοιβών αλλά και καλύτερη 
ανταπόκριση της αγοράς εργασίας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
οικονομικές συνθήκες.

Απασχόληση: Οι δεσμεύσεις μας 

Για τη μείωση της ανεργίας

V Μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 7% μέχρι το 2006, στο 6,5% 
μέχρι το 2008 και στο 6% μέχρι το 2010.

V Κάθε άνεργος νεαρής ηλικίας να έχει προσφορά θέσης ή 
επιμόρφωσης εντός 6 μηνών και κάθε ενήλικος άνεργος μέσα σε 12.

V Προσφορά προσωποποιημένων υπηρεσιών μέχρι τον τέταρτο 
μήνα ανεργίας σε όλους τους ανέργους μέχρι το 2008.

V 30% των μακροχρόνια ανέργων να συμμετέχει σε ενεργά 
προγράμματα απασχόλησης (επιμόρφωση ή απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας).

Γ ια την απασχόληση και το ποσοστό απασχόλησης μέχρι το 2010

V Αύξηση της απασχόλησης κατά 1,5% κάθε χρόνο.

V Αύξηση συνολικού ποσοστού απασχόλησης στο 63% το 2010.

V Αύξηση της απασχόλησης των γυναικών κατά 2% κάθε χρόνο.

V Προσέγγιση του 50% για το ποσοστό απασχόλησης των 
γυναικών το 2010.

V Αύξηση του πραγματικής μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 5 
χρόνια μέχρι το 2010.

V Μείωση της διαφοράς των αμοιβών ανδρών -  γυναικών στο μισό 
μέχρι το 2008.

V Κάλυψη του 33% του πληθυσμού με παιδιά 0-3 ετών από υπηρεσίες
βρεφονηπιακών σταθμών.__________________________________
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V Κάλυψη του 90% του πληθυσμού με παιδιά 3-6 ετών από 
υπηρεσίες παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων.

V Διπλασιασμός των δαπανών για Ενεργές Πολιτικές Απασχόλησης
ως ποσοστού του ΑΕΠ μέχρι το 2008.

V Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τους χαμηλόμισθους
στο 20% μέχρι το 2006 (από 34,3% το 2001).

Για την ποιότητα εργασίας

V Μείωση των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας κατά 15%.

V Μείωση ατυχημάτων σε επαγγέλματα υψηλής επικινδυνότητας
κατά 25%.

Γ ια την αναβάθμιση των δεξιοτήτων

V 80% του πληθυσμού 25-64 χρονών να έχει τελειώσει το λύκειο.

V Μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στο 
μισό μέχρι το 2006.

V Συμμετοχή του 10% του πληθυσμού 25-64 σε προγράμματα 
επιμόρφωσης.

V Φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις επιχειρήσεων στην 
επιμόρφωση εργαζομένων (5% του συνολικού κόστους εργασίας).
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι πολιτικές μας και οι μεταρρυθμίσεις που προωθούμε δεν αφορούν 
μόνο την ανταγωνιστικότητα και την επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολής 
του δυνητικού προϊόντος. Μας ενδιαφέρει η άνοδος στο βιοτικό επίπεδο 
να αφορά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, 
Πιστεύουμε ότι η ανισότητα στην κατανομή του εισοδήματος εν μέρει 
ακυρώνει τα οφέλη της ανάπτυξης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος 
είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, του αποκλεισμού, της ανεργίας και η 
βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης των ατόμων. Αυτό που μας 
ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο, όμως, είναι το κατά πόσον η επιδίωξη 
της κοινωνικής συνοχής μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και μία 
επιπλέον πηγή ανάπτυξης.

Πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει μία σχέση αντίθεσης ανάμεσα σε κοινωνική 
προστασία και ανάπτυξη: αφού επιτευχθούν κάποιοι αναπτυξιακοί 
στόχοι, γίνεται μία προσπάθεια αναδιανομής εισοδήματος. Ότι σε κάθε 
χρονική στιγμή υπάρχει ένα διαζευκτικό δίλημμα ανάμεσα σε δαπάνες, 
για παράδειγμα, για παραγωγικές επενδύσεις ή δαπάνες κοινωνικής 
προστασίας. Οι τελευταίες θεωρούνται συχνά σαν «αναγκαίο κακό» ώστε 
να διατηρείται στοιχειωδώς η κοινωνική συνοχή και να μην υπάρχει 
έξαρση φαινόμενων κοινωνικού εκφυλισμού (πχ, εγκληματικότητα).

Εμείς ξεκινάμε από μία διαφορετική αφετηρία. Θεωρούμε την αύξηση 
της κοινωνικής συνοχής και την κοινωνική προστασία αυτοσκοπό.

Η βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος είναι ισότιμος στόχος με την 
βελτίωση του «μέσου» επιπέδου του εισοδήματος. Οι στόχοι της 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μπορεί να είναι συμπληρωματικοί 
και όχι αντιθετικοί. Η επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής δεν αποτελεί 
εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά, αντίθετα, μπορεί να 
συνεισφέρει σε αυτήν.
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Δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως % του ΑΕΠ 
στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου

□  1991 □  2000

Ισπανία Πορτογαλία Ιταλία Ελλάδα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής με βάση τις αρχές της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης είναι μία από τις προτεραιότητες 
της ΕΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων. Παρά τις 
διαφορετικές αντιλήψεις των διαφόρων χωρών-μελών ως προς το 
κοινωνικό κράτος, η Κοινωνική Ατζέντα που συμφωνήθηκε στη Νίκαια 
αποτελεί τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή για την ενίσχυση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.

Η Ελλάδα δαπανά για πολιτική κοινωνικής προστασίας 
περισσότερο από το 27% του ΑΕΠ ετησίως, έχοντας ουσιαστικά 
συγκλίνει με το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ (28%). Ταυτόχρονα, η 
Ελλάδα κατέχει σήμερα ως προς τις δαπάνες για κοινωνική προστασία 
την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού νότου.
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Κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή: 
το Νέο Ευρωπαϊκό Μοντέλο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προαγάγει ένα υψηλό 
επίπεδο κοινωνικής συνοχής, βασισμένο στις αρχές της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής ένταξης. Χρειάζεται 
ισχυρή και αμοιβαία ενισχυτική αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών 
απασχόλησης και των πολιτικών κοινωνικής προστασίας.

Μέσα από τις νέες κατευθύνσεις στοχεύουμε:

• Σε επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις και στην ανάγκη 
χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας για να εξασφαλιστούν επαρκείς 
συνταξιοδοτικές παροχές σε μια εποχή όπου ο πληθυσμός γερνά

• Στην υλοποίηση περαιτέρω μεταρρυθμίσεων των συνταξιοδοτικών 
συστημάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση της 
απασχόλησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας,

• Στη βελτίωση και απλοποίηση των προϋποθέσεων για την 
ά/ασυνοριακή κυκλοφορία των Ευρωπαίων εργαζομένων, με την
αναγνώριση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων,

• Στη βελτίωση του γενικότερου πλαισίου των πολιτικών κοινωνικής 
προστασίας μέσω μεγαλύτερης έμφασης στην αποτελεσματικότητα 
των κινήτρων (π.χ. συστήματα παροχών, αρμονική συνύπαρξη 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, μέτρα υπέρ των ατόμων 
μεγαλύτερης ηλικίας) και εντοπισμού ορθών πρακτικών.

• Στην εθνική επιδίωξη μέσω των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την 
Κοινωνική Ενσωμάτωση για την ουσιαστική μείωση μέχρι το 2010 
του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν να περιπέσουν σε 
ένδεια και κοινωνικό αποκλεισμό

• Στην αμοιβαία γνωστοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης και βοήθεια στις υποεκπροσωπούμενες 
και μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι μετανάστες.

Τα στοιχεία της Eurostat για την φτώχεια δείχνουν ότι 21% του 
πληθυσμού της Ελλάδας αντιμετώπιζε τον κίνδυνο της φτώχειας {με τη 
φτώχεια να ορίζεται ως το 60% της διαμέσου του εθνικού εισοδήματος 
ανά ισοδύναμο ενήλικο) το 1999.

Υπάρχουν, όμως, σοβαρές ενδείξεις ότι, στην προσπάθεια εύρεσης μίας 
κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση της φτώχειας σε ευρωπαϊκό
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επίπεδο, η φτώχεια στην Ελλάδα υπερεκτιμάται. Τα στοιχεία, για 
παράδειγμα, αγνοούν αυτούς που έχουν περιουσιακά στοιχεία, την 
κατανάλωση εκτός αγοράς, και ιδιαίτερα την ιδιοκατοίκηση -  80% 
συνολικά, 97% στις αγροτικές περιοχές, την κατανάλωση ιδίων 
προϊόντων και τις συναλλαγές εκτός αγοράς μεταξύ των νοικοκυριών. 
Επίσης, αγνοούν την οικογενειακή αλληλεγγύη και τις συνέπειες της 
σύνθεσης του νοικοκυριού ως μηχανισμού αλληλεγγύης (πχ, ηλικιωμένοι 
που ζουν με τα παιδιά τους).

Εφαρμόζουμε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Κοινωνική 
Ένταξη 2001-2003 ήδη νέα μέτρα κατά της φτώχειας. Τα μέτρα αυτά 
αφορούν σε:

^  Φτωχά νοικοκυριά μονίμων κατοίκων σε ορεινές και μειονεκτικές 
περιοχές.

ν' Μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 45-65 ετών.

ν' Φτωχά νοικοκυριά και μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

ν' Ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (άτομα με ειδικές ανάγκες, 
παλιννοστούντες, μετανάστες, Τσιγγάνους κ.λπ.).

Η πολιτική για την κοινωνική συνοχή έχει δύο συνιστώσες: η πρώτη είναι 
η γενική πολιτική που προωθεί την κοινωνική ένταξη:
μακροοικονομική, δημοσιονομική, πολιτική απασχόλησης, πολιτική 
εκπαίδευσης, εισοδηματική πολιτική και συντάξεις, περιφερειακή 
πολιτική (το 80% του Ρ ΚΠΣ κατευθύνεται στην περιφέρεια).

Η δεύτερη είναι η ειδική πολιτική για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
της φτώχειας. Προβλέπει την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης σε 
πόρους, δικαιώματα, αγαθά και υπηρεσίες, την προώθηση της 
συμμετοχής στην απασχόληση, την πρόληψη του κινδύνου κοινωνικού 
αποκλεισμού καθώς και δράσεις προς όφελος μειονεκτούν των ατόμων 
και ευπαθών ομάδων.

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αλληλεγγύης που 
χρηματοδοτείται με πόρους ύψους 900 εκ. Ευρώ περίπου ετησίως για 
την περίοδο μέχρι το 2006, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 30% για 
πληρωμή ΕΚΑΣ, 20% για νέες δράσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς 
πόρους και, τέλος, 50% για δράσεις που αφορούν ευπαθείς ομάδες, 
μακροχρόνια ανέργους -  γυναίκες.
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Βασικό στοιχείο της ποιότητας των δημόσιων συντάξεων είναι η 
διατήρηση της αγοραστικής τους αξίας, δεδομένου ότι εκτεταμένες 
απώλειες υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη προς το σύστημα. Από το 
1994 οι χορηγηθείσες συντάξεις κάλυπταν τις αυξήσεις του τιμαρίθμου, 
ενώ τα τελευταία χρόνια τον ξεπερνούσαν, δίδοντας έτσι μερίδιο 
ευημερίας και στους παλαιότερους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα 
συνταξιούχος των κατωτάτων ορίων σήμερα εισπράττει χωρίς 
ΕΚΑΣ 8% περισσότερο σε πραγματικούς όρους από το 1995.

Η πολιτική ως προς τα κατώτατα όρια τα τελευταία χρόνια έχει δύο 
σκέλη: Πρώτον, την χορήγηση αυξήσεων στο ΙΚΑ που καλύπτουν τον 
πληθωρισμό για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των 
συντάξεων. Δεύτερον, την χορήγηση υψηλότερων αυξήσεων στα 
κατώτατα όρια σύνταξης ταμείων τα οποία υπολείπονται του ΙΚΑ (κυρίως 
ΤΕΒΕ, ΤΣΑ), με στόχο την σταδιακή εξίσωσή τους των κατωτάτων ορίων 
για κύριες συντάξεις. Σήμερα οι κατώτατες συντάξεις του ΤΕΒΕ σε 
σχέση με το ΙΚΑ, φθάνουν σήμερα στο 85% σε σχέση με το 62% 
που ήταν το 1991.

Από το 1996 που πρωτοεφαρμόστηκε το ΕΚΑΣ έχει σηκώσει το 
μεγαλύτερο βάρος της κοινωνικής πολιτικής απέναντι σε
χαμηλοσυνταξιούχους, αφού επιτρέπει την απόδοση πολύ μεγαλύτερων 
αυξήσεων στους 300.000 περίπου δικαιούχους. Δικαιούχος ΕΚΑΣ, ο 
οποίος το 1995 εισέπραττε μόνο την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, σήμερα 
εισπράττει ποσό υψηλότερο σε αγοραστική αξία κατά 37%.

Το σύνολο των μέτρων αυτών έχει δημιουργήσει στην πράξη ένα δίχτυ 
προστασίας για τους ηλικιωμένους άνω των 65, που αποτελείται από 
την προστασία του ΟΓΑ (για τους ανασφάλιστους) και τις κατώτατες 
συντάξεις συν ΕΚΑΣ για τον αστικό τομέα. Με δεδομένο ότι, η βασική 
σύνταξη του ΟΓΑ, όσο και το ΕΚΑΣ δεν σχετίζονται με την πληρωμή 
εισφορών, το ποσό του ΕΚΑΣ αποτελεί την ελάχιστη συνδρομή του 
κράτους προς όλους τους συνταξιούχους του συστήματος.

Η συνδρομή αυτή παρέχεται επιπλέον της συνδρομής που παρέχεται 
από τα επιμέρους Ταμεία μέσω των κατωτάτων ορίων του καθενός. Η 
πολιτική προς τους χαμηλοσυνταξιούχους έχει ήδη αρχίσει να 
αποδίδει στην καταπολέμηση του κινδύνου φτώχειας.

ΕΚΑΣ: Η πραγματική στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων
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Ένα σημαντικό ζήτημα, όμως, είναι η αττοτελεσματικότητα των 
κοινωνικών δαπανών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που 
αναφέραμε πιο πάνω, οι κοινωνικές δαπάνες στην Ελλάδα μειώνουν το 
ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας από το 22% μόλις στο 
21%. Στην ΕΕ σαν σύνολο, η μείωση είναι από το 24% στο 15%.

Θα κινηθούμε λοιπόν σε μία καλύτερη στόχευση των κοινωνικών 
δαπανών ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Επίσης, πρέπει 
να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην «επιλεκτικότητα» των δαπανών έναντι 
της «οικουμενικότητας». Έχει αποδειχθεί σε διεθνές επίπεδο ότι οι 
επιλεκτικές δαπάνες (όπως το ΕΚΑΣ) είναι περισσότερο 
αποτελεσματικές από τις οικουμενικές και προς αυτήν την κατεύθυνση 
θα στραφούμε στο μέλλον.

ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τις Συντάξεις, παρά το ότι 
δαπανάται άνω του 12% του ΑΕΠ σε συντάξεις, ο κίνδυνος της φτώχειας 
παραμένει εστιασμένος στους ηλικιωμένους. Το γεγονός αυτό θέτει 
πιεστικά το ζήτημα της επάρκειας των συντάξεων, ενώ από την άλλη 
πλευρά, οι προβολές για τις δημογραφικές εξελίξεις υπογραμμίζουν την 
ανάγκη βιωσιμότητας του συστήματος μακροχρόνια.

Θα μπορούσε κανείς εδώ να διακρίνει μία δίλημμα ανάμεσα στην 
περαιτέρω αύξηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης (ώστε να 
καταπολεμηθεί η φτώχεια) και στην αύξηση των δαπανών για άλλη 
χρήση - π.χ. χρηματοδότηση έργων υποδομής ως μοχλό ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση, όμως, θεώρησε ότι δεν υπάρχει αυτό το δίλημμα. Επέλεξε 
την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης του ασφαλιστικού 
συστήματος μέχρι το 2030, με την πεποίθηση ότι η επάρκεια και η 
βιωσιμότητα συνδέονται στενά.

Το κομβικό σημείο είναι η αυξημένη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, μετά την οικοδόμηση μίας σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στην κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους. Τα άτομα θα επιλέξουν 
να συμμετάσχουν στην επίσημη αγορά εργασίας εάν έχουν την 
πεποίθηση ότι οι εισφορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου τους θα 
τους εξασφαλίσουν στην συνέχεια επαρκείς συντάξεις.
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Συντάξεις: Η Μεταρρύθμιση

Η μεταρρύθμιση προετοιμάζει το συνταξιοδοτικό σύστημα για να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της γήρανσης και εδραιώνει ένα αίσθημα 
εμπιστοσύνης στο σύστημα και στο μέλλον των συντάξεων:

^  Δίνοντας έμφαση στην καταλληλότητα των συντάξεων τόσο για την 
πρόληψη της φτώχειας στην τρίτη ηλικία όσο και για την προστασία 
της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων. Οι δράσεις υποστηρίζονται 
με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών απευθείας στους 
ηλικιωμένους όπως π.χ το Πρόγραμμα Υγείας και Στέγασης.

^  Προάγοντας την ίση μεταχείριση για όλους και την κοινωνική 
δικαιοσύνη απαγορεύοντας τον κατακερματισμό του συστήματος και 
απαλείφοντας τη διακριτική μεταχείριση έναντι των νεότερων 
εργαζόμενων (εκείνων που άρχισαν να εργάζονται μετά τις 1.1.1993).

Διασφαλίζοντας κατηγορηματικά την οικονομική αυτονομία του ΙΚΑ
μέχρι το 2030. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία αποθεματικού 
ταμείου του οποίου ο ρόλος είναι να εκμεταλλευθεί αυτή τη δεκαετία 
για να διασφαλισθεί η πληρωμή των συντάξεων μετά το 2015.

^  Διευκολύνοντας την εισαγωγή νέων εργαλείων που προσδίδουν 
αξιοπιστία και ευελιξία στο σύστημα, όπως για παράδειγμα οι 
επαγγελματικές συντάξεις.

Διαχωρίζοντας τις βοηθητικές από τις κύριες συντάξεις με τη 
δημιουργία επικουρικών Ταμείων τα οποία με την πάροδο του 
χρόνου να τείνουν να μετατραπούν σε χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Επιτυγχάνοντας ικανοποιητική ισορροπία μεταξύ των βασικών αρχών 
της κοινωνικής ασφάλισης μέσω της διαδικασίας του κοινωνικού 
διαλόγου με τους εκπροσώπους των δύο πλευρών.

Απελευθερώνοντας τα Ταμεία από τους περιορισμούς του 
Κυβερνητικού τομέα προβλέποντας ξεχωριστές εφάπαξ πληρωμές.

<=> Δημιουργώντας τη δυνατότητα οικειοθελούς σύζευξης της 
επικουρικής με την επαγγελματική ασφάλιση.

Θεσμοθετώντας την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η οποία θα 
δ/εξάγει έρευνες σε συγκεκριμένα θέματα, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε 
θέματα οικονομικής κατάστασης και βιωσιμότητας όλων των 
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης.____________________________
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Ταυτόχρονα, η αύξηση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του 
θεσμικού πλαισίου, αίρει την αβεβαιότητα για το θεσμικό πλαίσιο η
οποία είχε σαν συνέπεια την επιλογή της πρόωρης συνταξιοδότησης, 
αφού αρκετοί εργαζόμενοι προτιμούσαν να αποφύγουν το ρίσκο μίας 
ενδεχόμενης μελλοντικής αναμόρφωσης του συστήματος.

Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση των δαπανών κοινωνικής προστασίας, 
όχι μόνο καταπολεμά την φτώχεια και αυξάνει την κοινωνική συνοχή, 
αλλά εξασφαλίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα: βραχυπρόθεσμα μέσω της 
αύξησης της εισροής εργασίας (αυξημένη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό και παράταση του εργασιακού βίου) αλλά και μακροχρόνια 
μέσω της διασφάλισης της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης και της φερεγγυότητας επιτρέπουν 
στο σύστημα για μια ακόμη φορά να παίξει το ρόλο του στον 
"χρηστό-κύκλο" ανάμεσα στην κοινωνική βελτίωση και την 
οικονομική πρόοδο. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιου είδους ασφαλιστικό 
σύστημα, με κυρίαρχες τις προσδοκίες μιας επαρκούς συντάξεως, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας οι οποίες, με τη σειρά τους, 
επιτρέπουν την πραγμάτωση αυτών των προσδοκιών.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Η σταδιακή διαμόρφωση και στην Ελλάδα μίας κοινωνίας βασισμένης 
στη γνώση δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για το κοινωνικό μας 
μοντέλο. Είναι ορατός ο κίνδυνος δημιουργίας ενός νέου τύπου 
αποκλεισμού, που θα αφορά στους «ψηφιακά αναλφάβητους», στους 
ανθρώπους με μειωμένη ικανότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Παρά την πρόοδο ως σήμερα, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση 
των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω του επίσημου 
συστήματος, εμπλουτισμό του προγράμματος, επιμόρφωση των 
διδασκόντων και αναβάθμιση του διδακτικού υλικού. Ακόμη πιο 
σημαντικό, όμως, είναι να βελτιώσουμε το σύστημα δια βίου μάθησης 
και να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτό.

Η Ελλάδα παρουσιάζει μικρό ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού σε 
τέτοιου είδους προγράμματα (1,2% για το 2002, έναντι 8,4% που είναι ο 
μέσος για την ΕΕ). Τα τελευταία χρόνια, πάντως, έχουν γίνει βήματα για 
την προώθηση της δια βίου μάθησης. Το θεσμικό πλαίσιο για την
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λειτουργία Ινστιτούτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια 
είναι έτοιμο, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο λειτουργεί ήδη και το πρόγραμμά 
του εμπλουτίζεται συνεχώς, πολλαπλασιάζοντσ/ το «σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας» για ενηλίκους.

Υπάρχει, όμως, σημαντικό περιθώριο για αύξηση της σημασίας 
προγραμμάτων δια βίου μάθησης που μπορούν να αποτελέσουν μία 
πηγή ανάπτυξης. Δίνουν τη δυνατότητα καταπολέμησης αποκλεισμού 
συγκεκριμένων ομάδων από την αγορά εργασίας, και γενικότερα, 
οδηγούν σε αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, αύξηση της 
κινητικότητας των εργαζομένων, αναβάθμιση της συνεισφοράς του 
ανθρωπίνου κεφαλαίου στην παραγωγική διαδικασία και βελτίωση της 
παραγωγικότητας.

Στην Ελλάδα η ανεργία έχει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και η 
μακροχρόνια ανεργία αποτελεί περίπου το μισό της συνολικής ανεργίας. 
Τα προγράμματα δια βίου μάθησης μπορούν να εξασφαλίσουν βελτίωση 
της οικονομικής και κοινωνικής θέσης μεμονωμένων ατόμων, όσο και 
αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας της προσφοράς εργασίας.

Περιφερειακές Ανισότητες
Η Ελλάδα έχει το μικρότερο δείκτη ανισοτήτων ανάμεσα στις χώρες 
της ΕΕ. Αυτό ισχύει είτε πάρουμε ως κριτήριο το κατά κεφαλήν εισόδημα 
είτε τα ποσοστά ανεργίας.

Τα τελευταία χρόνια (1995-2000), σημειώνεται επίσης σημαντική 
βελτίωση του επιπέδου ανάπτυξης και του βιοτικού επιπέδου στη μεγάλη 
πλειοψηφία των περιφερειών, ιδιαίτερα σε πολλές που υστερούν. 
Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η περαιτέρω σύγκλιση του 
επιπέδου ανάπτυξης ανάμεσα στις περιοχές της χώρας. Είναι ακόμη 
σημαντικό ότι, σε μεγάλο βαθμό, οι παραμένουσες ανισότητες οφείλονται 
περισσότερο σε ανισότητες εντός παρά μεταξύ των περιφερειών.
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ΥΓΕΙΑ

Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας είναι βασική προτεραιότητα 
μίας καλά σχεδιασμένης πολιτικής κοινωνικής προστασίας. Οι δαπάνες 
για την υγεία έχουν σχεδόν διπλασιασθεί στην Ελλάδα από το 1995 
μέχρι και φέτος, απορροφώντας πλέον το 8,4% του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Οι δαπάνες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για δημιουργία νέων 
νοσοκομείων, ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, δημιουργία νέων 
μονάδων εντατικής θεραπείας αλλά και για επενδύσεις σε μέσα και 
εξοπλισμό (αξονικούς και μαγνητικούς τομογράφους, μονάδες τεχνητού 
νεφρού, κινητές μονάδες ΕΚΑΒ).

Μέσα στη δεκαετία 1993-2003, παραδόθηκαν προς χρήση 970.000 τμ 
υποδομών νοσοκομείων -  αύξηση κατά 70% σε σχέση με την 
προϋπάρχουσα υποδομή. Είναι πολύ σημαντικό ότι δημιουργήθηκαν 
νέες υποδομές στην περιφέρεια, μειώνοντας τις ανισότητες, τις ανάγκες 
και τις δαπάνες μετακίνησης προς την Αθήνα ή τις μεγαλύτερες πόλεις.

Σημαντική αύξηση παρουσιάσθηκε και στον αριθμό των κλινών στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) που είναι καθοριστικής σημασίας 
για τη λειτουργία των σύγχρονων νοσοκομείων. Μαζί με τις ΜΕΘ έχουν 
σχεδιασθεί και αναπτύσσονται και οι Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας 
(ΜΑΦ), στις οποίες μπορεί να φιλοξενηθεί το 30% των περιστατικών που 
σήμερα εξυπηρετείται από τις ΜΕΘ. Μέχρι το τέλος του 2003, θα 
λειτουργούν 550 κλίνες σε ΜΕΘ και ΜΑΦ έναντι μόλις 182 το 1993.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 121 Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, έναντι 77 το 
1993. Επιπλέον, τα περισσότερα από τα μηχανήματα λειτουργούν σε 
16ωρη βάση, αυξάνοντας έτσι τις διαθέσιμες κλίνες για την εξυπηρέτηση 
των ασθενών. Οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ έχουν υπερτριπλασιασθεί.
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Μέσα στην ίδια περίοδο, οι γιατροί στα νοσοκομεία της χώρας 
αυξήθηκαν κατά 25% και το νοσηλευτικό προσωπικό κατά 18%. Στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΕΣΥ, το προσωπικό δεν έχει 
μεταβληθεί σημαντικά. Εξαίρεση αποτελούν, όμως, τα Κέντρα Υγείας και 
τα Περιφερειακά Ιατρεία των νησιών και των απομακρυσμένων 
περιοχών που ενισχύθηκαν με Επίκουρους Γιατρούς που κάλυψαν σε 
σημαντικό βαθμό τις ανάγκες τους.

Η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών οδήγησε σε σημαντική 
μείωση τόσο της μέσης διάρκειας νοσηλείας όσο και του αριθμού των 
ασθενών που καταφεύγουν στο εξωτερικό για νοσηλεία.

Το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιήθηκε μία μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ 
που αποσκοπούσε στη βελτίωση της διοικητικής δομής και της 
αποτελεσματικότητάς του. Τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης αυτής 
αλλά και νέων θεσμών, όπως τα απογευματινά ιατρεία και τα Τμήματα 
Επειγόντων Περιστατικών, αναμένεται να φανούν στο άμεσο μέλλον με 
την παροχή αρτιότερων υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες χωρίς 
διακρίσεις.

Κοινωνική συνοχή: Οι δεσμεύσεις μας

Για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

V Δραστική μείωση του αριθμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισμού μέχρι το 2008.

V Αύξηση της αποτελεσματικότητας των μεταβιβάσεων για την
καταπολέμηση της φτώχειας.

V Μείωση του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας στο 2% μέχρι το 2008.

V Μείωση του ποσοστού πολύ μακροχρόνιας ανεργίας στο 1 % μέχρι το 
2008.

V Δραστική μείωση του ποσοστού των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά 
χωρίς απασχόληση μέχρι το 2008.
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V 30% των μακροχρόνια ανέργων να συμμετέχει σε ενεργά 
προγράμματα απασχόλησης (επιμόρφωση/ απόκτηση εμπειρίας).

V Μείωση στο μισό του ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν το 
σχολείο.

V Αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού 25-64 χρονών που συμμετέχει 
σε προγράμματα δια βίου μάθησης στο 5% μέχρι το 2008.

Για την επάρκεια και τη βιωσιμότητα των συντάξεων

V Ολοκλήρωση της αναδιάταξης των επικουρικών ταμείων και των 
ταμείων των τραπεζών μέχρι το 2006.

V Ολοκλήρωση του θεσμικού και ελεγκτικού πλαισίου για τα 
επαγγελματικά ταμεία μέσα στο 2004.

V Μείωση της διάρκειας και απλοποίηση της διαδικασίας απονομής 
σύνταξης.

Γ ια τη βελτίωση της περίθαλψης

V Αύξηση κατά 30% του προσωπικού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας του ΕΣΥ μέχρ/ το 2010.

λ/ Κάλυψη του συνόλου του πληθυσμού από τον θεσμό του 
οικογενειακού γιατρού μέχρι το 2008.

V Δραστική μείωση των λιστών αναμονής.

V Λειτουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και Γραφείων 
Υποδοχής Ασθενών σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μέχρι 
το 2008. '
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ότι οι 
υψηλοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης δεν είναι διατηρήσιμοι 
μακροχρόνια, εάν δεν γίνεται προσπάθεια για εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων και για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Δίνεται έμφαση στην ποιότητα ζωής σήμερα, αλλά και στην διασφάλιση 
της ευημερίας των επόμενων γενεών που διακυβεύεται από την 
αλόγιστη χρήση των πόρων.

Η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης δεν έρχεται σε αντίθεση με την 
προσπάθεια για επίτευξη των υψηλότερων δυνατών ρυθμών 
οικονομικής μεγέθυνσης. Απλώς βασίζεται στην ιδέα ότι δεν έχει νόημα 
να προσπαθήσουμε να μεγιστοποιήσουμε την σημερινή μας ευημερία 
εάν αυτό μειώνει τις προοπτικές μας για υψηλότερο επίπεδο ευημερίας 
αύριο. Αυτό σημαίνει ότι εάν επιδιώκουμε ένα υψηλότερο επίπεδο 
ευημερίας σε ένα ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, πρέπει να λαμβάνουμε 
υπόψιν μας τις συνέπειες των σημερινών μας επιλογών.

Η επιδίωξη των στόχων της βιωσιμότητας όχι μόνο δεν υπονομεύει την 
οικονομική ανάπτυξη αλλά μπορεί να αποτελέσει και μία πρόσθετη 
πηγή αύξησης του παραγόμενου προϊόντος. Παραδείγματα για το 
πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό αποτελούν:

• Η ανάπτυξη και χρήση νέων, φιλικών για το περιβάλλον, τεχνολογιών.

• Οι επενδύσεις για την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.

• Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών ώστε να μειωθεί η 
σημασία των οδικών μεταφορών.
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• Η προσπάθεια για μείωση της σπατάλης ενέργειας και της 
ενεργειακής έντασης. Η καθιέρωση προδιαγραφών για την ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για το 
πώς μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας με μικρό κόστος.

• Η προσπάθεια για μείωση του όγκου των απορριμμάτων και η 
ανάπτυξη τεχνολογίας για την καλύτερη και με μικρότερο κόστος 
διαχείρισή τους.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει συντελεσθεί σημαντική πρόοδος προς την 
κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα. Στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, και ειδικά στην Αθήνα, έχει ανακοπεί η τάση 
χειροτέρευσης του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η 
εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων, όπως το «Αττική-βΟΘ» και 
η επιβράδυνση της αστικοποίησης έχουν οδηγήσει σε βελτίωση του 
περιβάλλοντος.

Φυσικά, δεν έχουν βρεθεί λύσεις σε πολλά από τα προβλήματα, αλλά σε 
κάποιες περιπτώσεις (κυκλοφοριακό, έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων 
χώρων, αισθητική υποβάθμιση) η εφαρμογή μίας στρατηγικής έχει ορατά 
αποτελέσματα μόνο μεσοπρόθεσμα.

Πολλά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Αυτή τη στιγμή, λειτουργούν 290 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων (ΕΕΑΛ) έναντι μόλις 49 το 1993. Εάν λάβουμε υπόψη και την 
ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στην Ψυτάλλεια, το ποσοστό του 
πληθυσμού που εξυπηρετείται από ΕΕΑΛ υπερβαίνει το 75% μεταξύ των 
οποίων και όλοι οι κάτοικοι πόλεων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 
50.000 κατοίκων.

Επίσης, από το 1993 έως σήμερα έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν 
33 χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), 2 εργοστάσια 
ανακύκλωσης, 9 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων και ένα 
εργοστάσιο Οοπιροεϋης. Παράλληλα, γίνονται έργα αποκατάστασης και 
αισθητικής αναβάθμισης των χώρων.

Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην διαχείριση των επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η 
συνολική παραγωγή αποβλήτων αυτής της κατηγορίας μειώθηκε κατά
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30%, με το 76% να αποτίθεται πλέον σε ασφαλείς ελεγχόμενους χώρους, 
το 23% να ανακυκλώνεται και το 1% να υφίσταται επεξεργασία με 
σταθεροποίηση.

Το πρόγραμμα για την χωροθέτηση των ΧΥΤΑ συνεχίζεται, με στόχο να 
εκλείψουν οι ανεξέλεγκτες χωματερές. Ο αριθμός τους έχει μειωθεί 
σημαντικά (από 6500 το 1997 σε 1445 σήμερα) και με την υλοποίηση 
του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων το φαινόμενο 
των ανεξέλεγκτων χωματερών θα εκλείψει μέχρι το τέλος του 2008.

Η συνολική αποτίμηση της ποιότητας των επιφανειακών και
υπόγειων υδάτων είναι θετική. Στην Ελλάδα υπάρχει επάρκεια υδατικού 
δυναμικού, με ανομοιόμορφη όμως κατανομή αποθεμάτων και 
βροχοπτώσεων που οδηγεί σε προβλήματα ανεπάρκειας για ορισμένες 
περιοχές. Το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται από τη μη ορθολογική χρήση 
σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επίσης, σε κάποιες περιοχές εμφανίζονται προβλήματα ρύπανσης (από 
νιτρικά λιπάσματα) και υποβάθμισης του υδροφορέα (από υπεράντληση 
και υφαλμύρωση). Η κατάσταση για όλα αυτά τα προβλήματα έχει 
βελτιωθεί σημαντικά, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής 
Στρατηγικής για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και της εναρμόνισης 
με την Οδηγία-Πλαίσιο 2Θ00/60/ΕΟ.

Οι ελληνικές ακτές θεωρούνται από τις περισσότερο καθαρές στην 
Ευρώπη. Το 98% των δειγμάτων είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές 
της σχετικής οδηγίας της ΕΕ, ενώ τα φαινόμενα ρύπανσης κοντά σε 
μεγάλα αστικά κέντρα υποχωρούν με την ολοκλήρωση και επέκταση των 
μονάδων επεξεργασίας λυμάτων. Εκτός από την διαφύλαξη της 
ποιότητας ζωής, οι καθαρές ακτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα μας.

Μελλοντικές Προκλήσεις

Παρά την πρόοδο σε όλα αυτά τα μέτωπα, σημαντικές είναι οι 
προκλήσεις που παραμένουν για τα επόμενα χρόνια. Οι μεγαλύτερες 
πιέσεις στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, 
προέρχονται από την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Η κατά 
κεφαλήν ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη 
από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά η συνεχής βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου ωθεί προς συνεχώς μεγαλύτερες ενεργειακές καταναλώσεις.
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Η μείωση της ενεργειακής έντασης (κατανάλωση ενέργειας / ΑΕΠ) είναι 
επιβεβλημένη, καθώς σήμερα είναι η υψηλότερη μεταξύ των χωρών της 
ΕΕ. Αυτό συμβαίνει, καθώς δεν έχει επιτευχθεί ως τώρα η αποσύνδεση 
μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ενεργειακής κατανάλωσης. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στη διάρθρωση του ελληνικού ενεργειακού 
συστήματος αλλά και στην ανεπαρκή προώθηση μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού 
συστήματος, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη συμμετοχή του ηλεκτρισμού 
στο ενεργειακό ισοζύγιο (που συνεπάγεται υψηλά ποσοστά απωλειών) 
αλλά και αύξηση της ζήτησης ενέργειας σε μη παραγωγικούς τομείς.

Η αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας καλύπτεται σε ποσοστό περίπου 94% 
από συμβατικά καύσιμα, ενώ η ηλεκτροπαραγωγή στηρίζεται σε 
ποσοστό 70% στην εκμετάλλευση των εγχώριων αποθεμάτων λιγνίτη. 
Με την εξάπλωση, πάντως, του φυσικού αερίου αναμένεται να 
διαφοροποιηθεί αισθητά το ενεργειακό μίγμα και να αυξηθεί η συνολική 
αποδοτικότητα του ενεργειακού τομέα.

Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα εμφανίζουν 
σταθερά ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, ακολουθώντας το ρυθμό 
αύξησης του ΑΕΠ. Η παραγωγή και χρήση ενέργειας είναι η 
σημαντικότερη πηγή αερίων του θερμοκηπίου (ιδιαίτερα διοξειδίου του 
άνθρακα), ενώ η διάθεση των απορριμμάτων και ο αγροτικός τομέας 
έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την παραγωγή μεθανίου.

Προτεραιότητες πολιτικής

Οι βασικές προτεραιότητες της πολιτικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
όπως αποτυπώθηκαν στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
είναι οι παρακάτω:

✓  Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

ν' Μείωση αέριων ρύπων

ν ' Μείωση και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

ν ' Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων 

ν ' Πρόληψη της ερημοποίησης

ν ' Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
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Μέτρα Πολιτικής

Οι βασικοί άξονες δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για το Περιβάλλον
περιλαμβάνουν μέτρα όπως:

ν' Επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας.

ν' Προώθηση των τεχνολογιών ανάκτησης ενέργειας, αλλά και νέων 
αποδοτικών συσκευών και εξοπλισμού.

ν' Προώθηση της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμηση ενέργειας στον 
κτιριακό τομέα μέσω του Προγράμματος «Ενέργεια 2000».

ν' Ενθάρρυνση της ανανέωσης του στόλου των οχημάτων, προώθηση 
της αεριοκίνησης, συνεχής βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων, 
ενίσχυση των μαζικών μέσων μεταφοράς.

ν' Ενθάρρυνση και στήριξη της υποκατάστασης πετρελαίου με φυσικό 
αέριο στη βιομηχανία.

ν' Ανάκτηση και επαναφορά των οικιακών απορριμμάτων στο 
οικονομικό κύκλωμα μέσω της επέκτασης των συστημάτων 
συλλογής/επεξεργασίας στην πηγή.

ν' Αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών για αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των υδατικών πόρων.

ν' Εκσυγχρονισμό των αρδευτικών συστημάτων και εφαρμογή της 
αρδευόμενης γεωργίας μόνο σε περιπτώσεις εξασφαλισμένης 
βιώσιμης επάρκειας υδατικών πόρων.

ν' Προστασία των αγροτικών γαιών και βοσκοτόπων από την εντατική 
εκμετάλλευση.

ν' Ολοκλήρωση της δασικής νομοθεσίας με τη δημιουργία ενός νέου 
δασικού κώδικα.

ν' Δημιουργία εθνικού χάρτη χρήσεων γης.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η έννοια της περιβαλλοντικής τεχνολογίας περιλαμβάνει τόσο τις 
ολοκληρωμένες τεχνολογίες που εμποδίζουν τη δημιουργία ρύπων κατά 
την παραγωγική διαδικασία, όσο και τις τεχνολογίες αντιμετώπισης των 
τελικών επιπτώσεων, δηλαδή αυτές που μειώνουν την έκλυση των 
παραγόμενων ρύπων στο περιβάλλον. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει 
νέα υλικά, διαδικασίες αποτελεσματικής αξιοποίησης ενέργειας καθώς 
και περιβαλλοντική τεχνογνωσία και νέες μεθόδους εργασίας.

Οι νέες καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνολογίες μπορούν να 
συμβάλουν σημαντικά στη διαδικασία ανάπτυξης. Στο μέτρο που 
μειώνουν το κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος, μας επιτρέπουν 
είτε να εξασφαλίζουμε υψηλότερη περιβαλλοντική προστασία με την ίδια 
δαπάνη είτε να ανταποκρινόμαστε στα υφιστάμενα πρότυπα με 
χαμηλότερο κόστος.

Με τον τρόπο αυτό έχουμε εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν παραγωγικότερα στην οικονομία. Ταυτόχρονα, οι 
τεχνολογίες αυτές είναι ο βασικός μοχλός για την αποσύνδεση της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της χρήσης των πόρων από 
την οικονομική μεγέθυνση, δημιουργώντας μεγαλύτερα περιθώρια 
ανάπτυξης στο μέλλον.

Από την άλλη πλευρά, ένας καινοτόμος τομέας περιβαλλοντικής 
τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία, εάν είναι 
σε θέση να εκμεταλλευθεί τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εξαγωγικές 
αγορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το μέγεθος της παγκόσμιας 
αγοράς σε € 180 δις αυτή την στιγμή, ενώ άλλες εκτιμήσεις το ανεβάζουν 
σε € 550 δις {με ευρύτερο ορισμό των περιβαλλοντικών τεχνολογιών).

Η άρση των εμποδίων για την υιοθέτηση τεχνολογιών φιλικών για 
το περιβάλλον είναι ζήτημα προτεραιότητας για όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι το τέλος του 2003 αναμένεται να 
οριστικοποιηθεί το σχετικό Πρόγραμμα Δράσης, ώστε να διευκολυνθεί 
και να επιταχυνθεί η συμμετοχή Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην 
συνεχώς διευρυνόμενη αυτή αγορά.
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Ο χρηματοοικονομικός τομέας της οικονομίας μπορεί να διαδραματίσει 
ένα κεντρικό ρόλο στην προώθηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών 
και της βιωσιμότητας γενικότερα. Τα οικονομικά εργαλεία μπορούν να 
δώσουν ένα πλαίσιο κατεύθυνσης για το τι είναι «σωστό» να γίνεται και 
τι όχι από περιβαλλοντικής άποψης.

Ένα παράδειγμα χρήσης φορολογικών εργαλείων αποτελούν οι 
ρυθμίσεις της Ολλανδικής κυβέρνησης πριν από λίγα χρόνια: σύμφωνα 
με αυτές, ένας αποταμιευτής που έχει καταθέσεις σε ένα «Πράσινο 
Ταμείο» δεν πληρώνει φόρο για τους τόκους που εισπράττει.

Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί η επένδυση σε 
αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν μόνο σε τίτλους 
περιβαλλοντικά ορθών ή κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων.

Σε διεθνές επίπεδο, οι αποδόσεις αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων δεν 
διαφέρουν σχεδόν καθόλου από των υπολοίπων που έχουν μεγαλύτερη 
ευχέρεια επιλογών. Η παροχή φορολογικών κινήτρων θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε σημαντική συσσώρευση κεφαλαίων για επενδύσεις με 
περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία.

Τα «Πράσινα» Αμοιβαία Κεφάλαια

Η σημασία του κλάδου των περιβαλλοντικών τεχνολογιών για την 
Ελλάδα είναι ακόμη σχετικά μικρή: εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο κύκλος 
εργασιών των σχετικών επιχειρήσεων ανέρχεται περίπου στο 1,6% του 
ΑΕΠ (2,3% για το σύνολο των χωρών της ΕΕ) και η απασχόληση (άμεση 
και έμμεση) στους 53.000 εργαζόμενους.

Στη χώρα μας, όμως, η ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα 
βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια ενώ υπάρχουν χρονίζοντα 
προβλήματα που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι 
προοπτικές ζήτησης για τα προϊόντα του κλάδου είναι ευνοϊκές και είναι 
ευκαιρία η ζήτηση αυτή να καλυφθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από 
την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής.
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Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αύξηση της χρήσης ΑΠΕ είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς η 
οικονομική ανάπτυξη μπορεί να συνδυασθεί με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την 
εγκατάσταση των σχετικών μονάδων είναι πηγές ανάπτυξης, ενώ 
μειώνονται ταυτόχρονα και οι βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μέσω του Β' ΚΠΣ, διατέθηκαν € 60 εκ. για την κατασκευή 18 αιολικών 
πάρκων. Μόνο κατά την περίοδο 1999-2002, 17 αιολικά πάρκα 
δημιουργήθηκαν στη χώρα μας επενδύοντας € 150 εκ. {με 
συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενέργεια»).

Η συνολική παραγωγή ισχύος από τα πάρκα αυτά φθάνει τα 360Θ1ι το 
χρόνο, που αντιστοιχεί σε 31.020 ισοδύναμους τόνους πετρελαίου και 
οδηγούν σε εξοικονόμηση 306.232 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (0Ο2). 
Το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» του Γ' ΚΠΣ προβλέπει την κατασκευή 38 
επιπλέον αιολικών πάρκων, με επενδύσεις ύψους € 645 εκατ.

Εκτιμήσεις του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναφέρουν ότι η 
δημιουργία 4 αιολικών πάρκων στην Αττική μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση των εκπομπών 0Ο2 κατά 255.000 τόνους και των εκπομπών 
διοξειδίου του θείου (502) κατά 4.800 τόνους.

Παράλληλα, θα επιτυγχανόταν εξοικονόμηση 420.000 τόνων λιγνίτη το 
χρόνο και 15 ιπη Νγπ3 εισαγόμενου φυσικού αερίου. Η αιολική ενέργεια 
θα μπορούσε να καλύψει το 15% των συνολικών αναγκών σε ηλεκτρική 
ενέργεια και, εκμεταλλευόμενοι αυτό το δυναμικό, θα είχαμε μία μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά περίπου 8%.

Η μεγάλη πρόκληση για την Ελλάδα, όμως, δεν είναι μόνο η 
εγκατάσταση αιολικών πάρκων αλλά η εγχώρια παραγωγή 
γεννητριών αιολικής ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, οι γεννήτριες 
εισάγονται, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι μία βιομηχανία παραγωγής 
ισχύος 100 -  150 Ν\\Ν θα μπορούσε να οδηγήσει σε δημιουργήσει 
αρκετές νέες θέσεις απασχόλησης (1200 άμεσα και 600 έμμεσα).

Μία άλλη εναλλακτική πηγή ενέργειας για την Ελλάδα είναι το βιοαέριο. 
Και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να έχουμε διπλό κέρδος: από τη μία 
πλευρά παραγωγή ενέργειας με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον και, από 
την άλλη, καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων.
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Υπολογίζεται ότι 1 εκατ. τόνοι απορριμμάτων μπορούν να δώσουν ικανή 
ποσότητα βιοαερίου για την παραγωγή 1 Μ\Λ/ ηλεκτρικής ενέργειας κάθε 
χρόνο και για 10 χρόνια. Επίσης, ένα κυβικό μέτρο βιοαερίου μπορεί να 
υποκαταστήσει 0,661 κυβικά μέτρα ντίζελ, ή 0,751 κυβικά μέτρα 
πετρελαίου, ή 0,85 κιλά κάρβουνου. Αυτή τη στιγμή, παράγονται στην 
Ελλάδα περίπου 250.000 κυβικά μέτρα βιοαερίου ενώ όλο και 
περισσότερες αιτήσεις υποβάλλονται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 
Άλλες 10 από αυτές τις αιτήσεις, που αφορούν σε εγκατεστημένη ισχύ 
της τάξεως των 48 Μ\Λ/, έχουν ήδη εγκριθεί.

Μία άλλη εναλλακτική πηγή ενέργειας είναι τα ηλιακά συστήματα. Η 
εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στην Ελλάδα ξεκίνησε στα μέσα της 
δεκαετίας του 1970 και η τάση επέκτασης της αγοράς ήταν ανοδική μέχρι 
το 1987. Σε αυτό συνετέλεσαν τόσο η διαφημιστική εκστρατεία της 
κυβέρνησης, όσο και τα οικονομικά κίνητρα. Η διείσδυση στον οικιακό 
τομέα βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τη 
μεταποίηση και τον τριτογενή τομέα παραγωγής.

Το ΕΠ «Ενέργεια» χρηματοδότησε μέχρι το 50% του κόστους 
εγκατάστασης συστημάτων ηλιακής ενέργειας στην βιομηχανία. Το 2001, 
υπήρχαν στην Ελλάδα 45 κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων, με 
παραγωγή περισσότερων από 300.000 πι2 συλλεκτών ετησίως.

Η ηλιακή ενέργεια που παραγόταν το 2000 αντιστοιχούσε στο 8% της 
οικιακής κατανάλωσης. Μία έρευνα της ΕΣΥΕ το 1997, εκτίμησε ότι 
880.00 νοικοκυριά (22% του συνόλου) διέθεταν ηλιακά συστήματα. 
Λαμβάνοντας υπόψιν τις πωλήσεις συστημάτων από τότε και μέχρι το 
2001, εκτιμάται ότι ο αριθμός των νοικοκυριών έχει ξεπεράσει το 1 εκατ.

Η χρήση ηλιακών συστημάτων μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας, αλλά οδηγεί και σε μείωση της εκπομπής καυσαερίων: εάν 
υποθέσουμε ότι από την παραγωγή 1 Κ\Λ/ίΐ εκπέμπεται 1,1 κυβικό μέτρο 
0 0 2, κατά το έτος 2000 η εξοικονόμηση εκπομπών 0Ο2 ήταν της τάξης 
των 1,26 Μίοπηθε -  σχεδόν 1,2% των συνολικών εκπομπών.

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό δυναμικό για την παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας. Η επέκταση της χρήσης των ηλιακών συστημάτων είναι μία 
στρατηγική επιλογή για το ενεργειακό σύστημα της χώρας και, ειδικά, το 
σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η επιλογή αυτή μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα επωφελής και για την εθνική οικονομία, καθώς ένας 
δυναμικός και ανταγωνιστικός κλάδος παραγωγής ηλιακών συστημάτων 
έχει ήδη αναπτυχθεί και έχει προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη.
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ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ: ΕΝΑ ΦΙΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο όγκος του μεταφορικού έργου (επιβάτες και εμπορεύματα) αυξάνεται 
με ταχύτατους ρυθμούς, υψηλότερους από αυτούς του ΑΕΠ, 
προκαλώντας σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η κατάσταση 
γίνεται ακόμη χειρότερη, από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
επίγειων μεταφορών διενεργείται οδικώς. Οι οδικές μεταφορές έχουν 
μεγάλο κόστος, σε όρους ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και υψηλού επιπέδου θορύβου.

Για τους λόγους αυτούς, δίνουμε όλο και μεγαλύτερη σημασία στην 
ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. Οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές έχουν πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μέσων μαζικής 
μεταφοράς και αποτελούν σημαντικό τομέα επενδύσεων για την 
μακροπρόθεσμη κάλυψη της σχετικής μεταφορικής ζήτησης, ιδίως σε 
περίπτωση μελλοντικής στενότητας ή/και έλλειψης των κλασικών πηγών 
ενέργειας.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο που βρίσκεται σήμερα σε λειτουργία στην 
Ελλάδα έχει συνολικό μήκος περίπου 2.503 χιλιόμετρα από τα οποία το 
65% περίπου είναι κανονικού και το 35% μετρικού πλάτους. Η 
πυκνότητα του ανέρχεται μόλις σε 1,90 χλμ. σιδηροδρομικής γραμμής 
ανά 100 τετραγωνικά χλμ., ενώ υπολογίζεται ότι 25,3 χλμ. γραμμής 
αναλογούν σε κάθε 100.000 κατοίκους.

Οι τιμές των παραπάνω δεικτών είναι ιδιαίτερα χαμηλές αν αναλογιστεί 
κανείς ότι ο μέσος όρος αυτών για τις υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής 
ένωσης κυμαίνεται σε 6,65 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής ανά 100 
τετραγωνικά χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής ανά 
100.000 κατοίκους.

Στις εμπορευματικές μεταφορές, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει 
έλλειψη σύνδεσης σχεδόν όλων των κύριων εμπορευματικών λιμένων με 
το σιδηροδρομικό δίκτυο. Επιπρόσθετα, ο όγκος των διεθνών 
εμπορευματικών μεταφορών μειώθηκε σημαντικά μετά το 1993, τόσο με 
τον αποκλεισμό της σιδηροδρομικής διαδρομής μέσω των χωρών της 
πρώην Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, όσο και μβ το 
εμπάργκο που επιβλήθηκε από την Ελλάδα στην ΓΊΓΔΜ.
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Στα πλαίσια του ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής και του προγράμματος 
Ιη ίθπ ^ II των κοινοτικών πρωτοβουλιών καταβάλλεται τα τελευταία 
χρόνια, μια σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού της υποδομής 
του δικτύου, του τροχαίου υλικού και του Οργανισμού με στόχο την 
αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών και την αύξηση του 
μεταφορικού έργου του σιδηροδρόμου.

Η αναβάθμιση τόσο της υποδομής όσο και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών θα βοηθήσει την ισόρροπη ανάπτυξη οδικών και 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιτρέποντας τη βέλτιστη εκμετάλλευση του 
ολοκληρωμένου πλέον μεταφορικού δικτύου της χώρας.

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη: Οι δεσμεύσεις μας

V Πλήρης εξάλειψη των ανεξέλεγκτων χωματερών μέχρι το 2008.

V Περιορισμός της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κάτω από το 25% (σε σχέση με το 1990) που προβλέπει το 
Πρωτόκολλο του Κυότο.

V Αυστηρή εφαρμογή και τήρηση των ορίων που προκύπτουν για την 
Ελλάδα από τις Οδηγίες 2001/81/ΕΟ και 1999/30/ΕΟ για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση.

V Συγκράτηση της κατά κεφαλήν ποσότητας στερεών αποβλήτων στα 
σημερινά επίπεδα.

V Επίτευξη υψηλής ποιότητας όλων των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων μέχρι το 2015.

V Άμεση προώθηση και εφαρμογή της διαδικασίας Εκτίμησης των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως εκφράζεται με τη νέα Οδηγία 
για τη Στρατηγική Εκτίμηση Επιπτώσεων.

V Παραγωγή του 12% της συνολικής ενέργειας και του 25% της 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 
2010 .

V Προσέγγιση του μέσου της ΕΕ για την ενεργειακή ένταση μέχρι το 
2010 .

V Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα κατά 20%
μέχρι το 2010._____________________________________________
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Η πολιτική μας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας βρίσκεται στο 
κέντρο της οικονομικής και κοινωνικής μας πολιτικής και αποτελεί 
το βασικό της συστατικό στοιχείο. Οι επιδιώξεις της ισόρροπης 
ανάπτυξης και της άμβλυνσης των κοινωνικών και οικονομικών 
ανισοτήτων στην Περιφέρεια συνδέονται άμεσα με την επίτευξη των 
οικονομικών στόχων.

Η πολιτική μας για την περιφέρεια δεν εστιάζει στις περιοχές που 
υστερούν, ή στις φτωχότερες περιοχές, όπως, λανθασμένα, πολλές 
φορές συνέβαινε στο παρελθόν. Αφορά όλες τις περιοχές. Γιατί όλες 
ανεξαιρέτως οι περιοχές διαθέτουν σημαντικές ανεκμετάλλευτες 
δυνατότητες παραγωγής και απασχόλησης. Παράλληλα, με την πολιτική 
μας στηρίζουμε περισσότερο τις περιοχές εκείνες που αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερες αδυναμίες.

Το πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη της περιφέρειας βασίζεται στην 
αποκέντρωση και την μεταφορά αρμοδιοτήτων ώστε οι περιφέρειες 
να έχουν την ευελιξία και τους πόρους για να προωθούν τοπικές λύσεις 
που προέρχονται την περιφέρεια, σε ένα πλαίσιο που να εγγυάται τη 
λογοδοσία και τη διαφάνεια.

Απευθυνόμαστε στην κοινωνία της Περιφέρειας, που είναι και ο τελικός 
αποδέκτης της οικονομικής και κοινωνικής μας πολιτικής.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική διαμορφώνεται και αξιολογείται από την 
κοινωνική οπτική. Από την πλευρά των πολιτών. Αυτό που ενδιαφέρει 
είναι να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πολίτες της 
Περιφέρειας, οι εργαζόμενοι, οι πολίτες της υπαίθρου, οι επιχειρηματίες, 
οι καταναλωτές. Και οι υπηρεσίες που προσφέρονται διαφέρουν ανάλογα 
με τις ανάγκες του κάθε πολίτη, αλλά και με την επαγγελματική, την 
κοινωνική θέση του και τον τόπο διαμονής.
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Ο στρατηγικός στόχος της μεγιστοποίησης της ευημερίας των πολιτών 
στην κάθε Περιφέρεια συνδέεται άμεσα με το στόχο της πραγματικής 
σύγκλισης.

Η πραγματική σύγκλιση αφορά τη σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου (του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος) των πολιτών της κάθε Περιφέρειας προς το 
μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφορά, επίσης, την επίτευξη κοινωνικών και 
οικονομικών στόχων, που αφορούν στην ποιοτική βελτίωση της ζωής 
των πολιτών.

Επιπλέον, ο στόχος της πραγματικής σύγκλισης των Περιφερειών αφορά 
τόσο στη διαπεριφερειακή όσο και κυρίως στην ενδοπεριφερειακή 
σύγκλιση.

Η διαπεριφερειακή σύγκλιση αναφέρεται στη σύγκλιση του βιοτικού 
επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών ανάμεσα στις 
Περιφέρειες. Η ενδοπεριφερειακή σύγκλιση έχει μεγαλύτερη σημασία 
γιατί αφορά στις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν 
εντός της κάθε Περιφέρειας, οι οποίες πρέπει να περιορισθούν.

Η πραγματική σύγκλιση των Περιφερειών θα προέλθει μέσα από:

■ τη δημιουργία εισοδημάτων και την ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης,

■ την αύξηση της απασχόλησης και της δυνατότητας εύρεσης εργασίας

■ τη βελτίωση της ποιότητα ζωής και της κοινωνικής συνοχής.

Στο Πρόγραμμά μας, η επίτευξη του στρατηγικού στόχου της 
πραγματικής σύγκλισης εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους ειδικούς 
στόχους για την κάθε Περιφέρεια. Η επίτευξη των ειδικών στόχων θα 
οδηγήσει στην πραγματική σύγκλιση των Περιφερειών.

Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος γισ κάθε Περιφέρεια είναι οι εξής:

■ η διευκόλυνση της διασύνδεσης-δικτύωσης της Περιφέρειας.

■ η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας,

■ η αναβίωση και η ανάπτυξη της υπαίθρου,

■ η βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών,

■ η ανάδειξη του περιβάλλοντος-πολιτισμού.

Ο στρατηγικός στόχος της πραγματικής σύγκλισης επιτυγχάνεται με τη 
στήριξη των παραγόντων εκείνων που προωθούν την παραγωγικότητα
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και την απασχόληση. Οι παράγοντες αυτοί λειτουργούν ως καταλύτες 
στην αναπτυξιακή διαδικασία. Οι καταλύτες αυτοί είναι:

■ η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδυτικών 
πρωτοβουλιών,

■ η διάχυση και η χρήση των τεχνολογικών καινοτομιών,

■ η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου,

■ η δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και υποδομών 
ανάπτυξης,

■ οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Η πολιτική μας για την Περιφέρεια έχει αναπτυξιακούς στόχους που 
επιτυγχάνονται με την ενεργοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής 
δυναμικής και διευκολύνονται μέσα από διαρθρωτικές παρεμβάσεις που 
ενσωματώνουν στοιχεία αγοράς. Ωστόσο, πολλές φορές, οι παρεμβάσεις 
αυτές συνοδεύονται από γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες.

Για την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης των περιοχών η περιφερειακή 
μας πολιτική έχει σαφείς αναδιανεμητικούς στόχους και συνοδεύεται 
από αναδιανεμητικές πολιτικές. Δηλαδή, αποβλέπει στη σύζευξη του 
στόχου της ανταγωνιστικότητας με το στόχο της περιφερειακής ισότητας 
στα εισοδήματα, στην απασχόληση στον κοινωνικό αποκλεισμό και στις 
ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιφέρεια.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις του Προγράμματος για κάθε Περιφέρεια 
περιλαμβάνουν:

V Οριζόντιες θεσμικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο 
άσκησης πολιτικής για την Περιφέρεια, μέτρα που διαμορφώνουν ένα 
σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο και οριζόντια διαρθρωτικά μέτρα 
που δίνουν ώθηση στην οικονομική και κοινωνική δυναμική.

V Παρεμβάσεις που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία, όπως οι δράσεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του Ταμείου Συνοχής, των
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Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, αλλά και την περιφερειακή συνιστώσα των 
Τομεακών Προγραμμάτων.

V Έργα της κεντρικής διοίκησης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά 
από εθνικούς πόρους και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.

V Έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά 
από πόρους του ΕΠΤΑ.

V Τη χρηματοδότηση της γεωργίας από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο-εγγυήσεις.

V Την περιφερειακή συνιστώσα των μέτρων πολιτικής εθνικής εμβέλειας 
που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (π./ 
φορολογικά μέτρα, πολιτική κινήτρων, κοινωνική πολιτική, 
εισοδηματική πολιτική) που επηρεάζουν την οικονομική πορεία των 
Περιφερειών και την κοινωνική συνοχή.

V Τις αναμενόμενες πρωτοβουλίες (επενδύσεις) που αναλαμβάνονται 
από ιδιώτες και ΔΕΚΟ, που προκαλούνται από την πολιτική που 
ακολουθείται.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο: αποκέντρωση, ευελιξία, λογοδοσία, 
διαφάνεια

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος 
αποτελεί η ύπαρξη του κατάλληλου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου για 
την άσκηση πολιτικής για την Περιφέρεια.

Αναμορφώσαμε εκ βάθρων το συνολικό θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο 
της χώρας που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας, 
αλλά και να μπορεί να ενσωματώνει τις τάσεις που διαμορφώνονται κατά 
τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, της οποίας αποτελούμε 
μέρος της.

Διαμορφώσαμε, και συνεχίζουμε να το κάνουμε, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο 
που στηρίζεται στην αποκέντρωση των εξουσιών της κεντρικής 
διοίκησης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην τοπική και περιφερειακή 
διοίκηση. Ο ρόλος του κράτους και των κεντρικών λειτουργιών 
ανασυντίθεται αποκτώντας χαρακτήρα λιγότερο παρεμβατικό και 
περισσότερο ρυθμιστικό. Οι κεντρικές διοικήσεις χάνουν το ειδικό τους 
βάρος, ενώ αναδύεται και αναδεικνύεται ο ρόλος των Περιφερειών.
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Η ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστά διεύρυνση της 
δημοκρατίας και ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας. Ανταποκρίνεται, επίσης, στις τάσεις που διαγράφονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με την ενίσχυση της πολιτικής εξουσίας των 
υπερεθνικών οργάνων. Τάσεις που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για 
την πολιτική ενοποίηση της Ένωσης.

Στο νέο πλαίσιο της αποκέντρωσης και της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, προωθούνται μεταρρυθμίσεις που να 
προσδίδουν την απαραίτητη ευελιξία, να προάγουν τη διαφάνεια και να 
υπάρχει λογοδοσία στο εκλογικό σώμα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποκτά το κρίσιμο μέγεθος ώστε να μπορεί να 
διαχειρίζεται ορθολογικά τους διαθέσιμους πόρους και ο 
φορολογούμενος να έχει τη μεγαλύτερη ωφέλεια από τη χρήση των 
πόρων.

Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης και της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στην περιφέρεια ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ευέλικτων αναπτυξιακών 
φορέων που λειτουργούν ως καταλύτες για την ανάπτυξη και αναβίωση 
της τοπικής οικονομίας.

Οι αναπτυξιακοί φορείς έχουν την ευχέρεια να διαμορφώνουν “κοινωνικά 
συμβόλαια διακυβέρνησης”, στα οποία να συνδυάζονται διάφορες 
μορφές συνεργασίας ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους 
κεντρικούς κρατικούς φορείς, κοινωνικούς εταίρους και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις (π.χ. επιχειρήσεις, επιμελητήρια, συνδικάτα, πανεπιστήμια).

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Εισόδημα- προϊό ν

Τα τελευταία χρόνια (1995-2001), σημειώνεται σημαντική βελτίωση του 
επιπέδου ανάπτυξης και του βιοτικού επιπέδου στην μεγάλη 
πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η 
βελτίωση αυτή σε πολλές περιφέρειες που υστερούν, όπως είναι το 
Βόρειο Αιγαίο (μέση ετήσια αύξηση κατά κεφαλή ΑΕΠ 1995-99, 5.2%), η 
Πελοπόννησος (4.8%), η Δυτική Μακεδονία (4.4%), η Ήπειρος (4.3%) 
και η Θεσσαλία (4.2%). Σε αυτό συνέβαλε και η ενεργοποίηση των 
μηχανισμών ενδογενούς ανάπτυξης στις Περιφέρειες αυτές, δηλαδή η 
δημιουργία εξωτερικών οικονομιών, μέσω της κρατικής παρέμβασης.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
Μέση ετήσια μεταβολή 1995-2001

Το γεγονός αυτό από μόνο του καταγράφει σύγκλιση των Περιφερειών 
της χώρας (διαπεριφερειακτ\ σύγκλιση), όπου οι υστερούσες σε επίπεδο 
ανάπτυξης πλησιάζουν τις περισσότερο αναπτυγμένες. Εξάλλου, με 
βάση το δείκτη σύγκλισης, ο οποίος μετρά τη μεταβολή στις 
διαπεριφερειακές αποκλίσεις, διαπιστώνεται ότι κατά την εξαετία 1995- 
2001 οι αποκλίσεις του κατά κεφαλήν προϊόντος ανάμεσα στις 
Περιφέρειες μειώθηκαν κατά 11.5%.

Το 2001 τρεις Περιφέρειες (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) 
βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης που ξεπερνά σε σημαντικό βαθμό όχι 
μόνο τον μέσο επίπεδο ανάπτυξης της χώρας, αλλά και το 75% του 
μέσου επιπέδου ανάπτυξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αντίθετα, τρεις Περιφέρειες (Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα και Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη) εξακολουθούν να υστερούν. Οι υπόλοιπες επτά 
Περιφέρειες, βρίσκονται σε επίπεδα ανάπτυξης πλησίον του μέσου 
επιπέδου της χώρας.

Η τάση πραγματικής σύγκλισης των Περιφερειών, δηλαδή του επιπέδου 
διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των πολιτών στην ελληνική 
περιφέρεια σε σχέση με το κέντρο προκύπτει, επίσης, και από άλλους 
δείκτες που εξετάζονται παρακάτω, όπως το ύψος των καταθέσεων, οι 
κατασκευές ιδιωτικών κατοικιών, ο αριθμός των ιατρών, ο αριθμός των IX 
αυτοκινήτων, κ.ά.

Βιοτικό επίπεδο

Τα τελευταία χρόνια διαγράφεται μία σημαντική βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου των κατοίκων στην περιφέρεια, όπως αυτή αντανακλάτα/ σε 
ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες. Πολύ σημαντική είναι η αύξηση 
των επενδύσεων σε ιδιωτικές κατοικίες. Ο όγκος των νέων κατοικιών
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αυξάνει με μέσο ετήσιο ρυθμό 3.5%, ενώ σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες 
η αύξηση αυτή προσθέτει περισσότερα από 3 κυβικά μέτρα νέας 
κατοικίας ανά κάτοικο ετησίως
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Η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση των συνθηκών διαμονής των πολιτών, 
ιδιαίτερα στις υστερούσες Περιφέρειες, συνέβαλε σε σύγκλιση του 
βιοτικού επιπέδου κατά 39%, σύμφωνα με το δείκτη σύγκλισης.

Ανάλογη σημαντική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού 
καταγράφεται και από την αύξηση του ποσοστού των νοικοκυριών που 
κατέχουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία από 10.8% το 1994 σε 14.9% 
το 1999.

Εντυπωσιακή είναι, επίσης, η ανανέωση και η αύξηση της κυκλοφορίας 
των IX αυτοκινήτων, που εκτός των άλλων οφείλεται στη σημαντική 
μείωση των τιμών, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στους έλληνες πολίτες να 
προσεγγίσουν τα καταναλωτικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην περίοδο 1994-2001 διαπιστώνεται σύγκλιση του πρότυπου χρήσης 
του IX ανάμεσα στις ελληνικές Περιφέρειες που φτάνει το 11.5%.

Σε αντίθεση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται μια σχεδόν ομοιόμορφη εικόνα στη χρήση IX αυτοκινήτων 
στην περιφέρεια (περίπου 20 IX ανά 1000 κατοίκους το 2001), αλλά στην 
Αττική η χρήση IX είναι υπερδιπλάσια (48) με αποτέλεσμα πρόσθετα 
κυκλοφοριακά προβλήματα που χειροτερεύουν αντί να βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η κατά κεφαλήν καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε σε 
πραγματικούς όρους, τα τελευταία χρόνια (1994-99) με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 4.6%. Μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Στερεά Ελλάδα και
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την Αττική (πάνω από 5%) που συνδέεται με ανάλογη αύξηση του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών.

Οι τραπεζικές καταθέσεις αποτελούν το παραδοσιακό μέσον 
τοποθέτησης των αποταμιευτικών πλεονασμάτων των πολιτών στην 
ελληνική περιφέρεια. Η ταχεία αύξηση των καταθέσεων σε όλες τις 
Περιφέρειες, τα τελευταία χρόνια (1994-2001), ερμηνεύεται από την 
άνοδο των εισοδημάτων και της αποταμίευσης. Ωστόσο, στις 
776/ο/σσότερες Περιφέρειες το ύψος των καταθέσεων ανά κάτοικο 
υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της χώρας, σε αντίθεση με την 
Αττική η οποία συγκεντρώνει σχεδόν διπλάσιες καταθέσεις ανά κάτοικο 
από ότι η περιφέρεια.

Επενδύσεις-επιχειρηματικό τη τα

Τα τελευταία χρόνια (1995-2001), οι συνολικές Ακαθάριστες 
Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου αυξάνονται σε πραγματικούς όρους με 
εντυπωσιακό ρυθμό σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες. Σε επτά μάλιστα 
από αυτές ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των επενδύσεων ξεπερνά 
το 10% (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Κρήτη).

Ο λόγος των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ βελτιώθηκε σε σημαντικό 
βαθμό στις περισσότερες Περιφέρειες και σχεδόν σε όλες ξεπερνά το 
20%. Η συμβολή των επενδύσεων στο προϊόν είναι ομοιόμορφη: αφορά 
σε όλη την ελληνική περιφέρεια και όχι μόνον το κέντρο, όπως συνέβαινε 
στο παρελθόν.

Στο πλαίσιο του εκτεταμένου αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας 
που χρηματοδοτείται μερικώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δημόσιες 
επενδύσεις κατέγραψαν εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου σε όλες 
σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση μέσα από το τρίτο 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δόθηκε στις Περιφέρειες που υστερούν.

Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος κινητοποιεί τις αποταμιεύσεις 
και ό/7μ/ουργεί τις προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση 
της οικονομίας και των επενδυτικών πρωτοβουλιών. Η βελτίωση της 
τραπεζικής υποδομής και των υπηρεσιών, αντανακλάται στην αύξηση 
του αριθμού των τραπεζικών υποκαταστημάτων, που διευκολύνει τη 
χρηματοδότηση και τις συναλλαγές των επιχειρήσεων και των ιδιωτών.

Ιδιαίτερα ταχεία άνοδο του αριθμού των υποκαταστημάτων παρατηρείται 
τα τελευταία χρόνια (1995-2000) στην Κρήτη (αύξηση 7.7% ετησίως), την
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Αττική (6.9%) και στα νησιά του Αιγαίου (5.5%), ενώ είναι περιορισμένη 
στα Ιόνια (1.5%), την Πελοπόννησο (2.6%) και τη Στερεά (2.8%).

Ανθρώπινο κεφάλαιο

Κατά την τελευταία τριετία (1999-2002) μεγαλύτερη αύξηση της 
απασχόλησης καταγράφεται στο Βόρειο Αιγαίο (μέση ετήσια μεταβολή 
6.3%), στην Ήπειρο (2.8%) και στην Πελοπόννησο (2.5%) και μείωση 
κυρίως στα Ιόνια Νησιά (-4.7%), την Κεντρική Μακεδονία (-1.7%) και την 
Κρήτη (-1.3%).

Με βάση την τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης (2002), ο 
πρωτογενής τομέας έχει αξιόλογη αλλά φθίνουσα παρουσία (25-30% της 
απασχόλησης) σε επτά Περιφέρειες (ιδιαίτερα Ανατολική Μακεδονία- 
Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, αλλά και στην Ήπειρο, 
Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα).

Ο δευτερογενής τομέας έχει αξιόλογη (περίπου 30% της απασχόλησης), 
αλλά ελαφρά φθίνουσα παρουσία σε δύο Περιφέρειες (Δυτική 
Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα) και ιδιαίτερα περιορισμένη στα Ιόνια Νησιά 
και την Κρήτη (12-15%). Στον τομέα των υπηρεσιών δραστηριοποιείται 
το 60% και πλέον των απασχολουμένων στην περιφέρεια της Αττικής, 
και στις τουριστικές Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων 
Νήσων.

Η συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση είναι μεγαλύτερη σε 
σχέση με το σύνολο της χώρας σε τέσσερις Περιφέρειες (Κρήτη, Αττική, 
Ιόνια Νησιά, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη) και ιδιαίτερα περιορισμένη 
στη Στερεά Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο.

Το 2002, το πρόβλημα της ανεργίας ήταν ιδιαίτερα οξύ σε τρεις 
Περιφέρειες (Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο) και 
περισσότερο αμβλυμμένο σε δύο Περιφέρειες (Πελοπόννησος, Κρήτη). 
Στις υπόλοιπες Περιφέρειες, το ποσοστό ανεργίας κυμαίνεται περίπου 
στον μέσο όρο της χώρας (10% περίπου).

Η κάμψη της ανεργίας από το 1999 έως τέλος του 2002 αφορούσε 
σχεδόν όλες τις Περιφέρειες, αλλά δεν ήταν ομοιόμορφη. Ιδιαίτερα 
σημαντική μείωση (περίπου 3.5 ποσοστιαίες μονάδες) επιτεύχθηκε σε 
τρεις Περιφέρειες (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος), ενώ σε άλλες τρεις 
Περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο) η 
μείωση της ανεργίας ήταν 2 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, όσο δηλαδή 
και στο σύνολο της χώρας.
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Η παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώθηκε με ταχύτατο ρυθμό 
(10.2% το χρόνο) τα τελευταία χρόνια (1995-2001), ιδιαίτερα δε στις 
Περιφέρειες που εμφάνιζαν σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα (Δυτική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Πελοπόννησος). Μόνο σε τέσσερις Περιφέρειες 
(Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Κρήτη και Αττική) η βελτίωση της 
παραγωγικότητας ήταν μικρότερη σε σχέση με το σύνολο της χώρας.

Η παραγωγικότητα της εργασίας υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της 
χώρας σε τρεις κυρίως Περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία 
και στα Νησιά του Αιγαίου), ενώ υπολείπεται του μέσου όρου σε δύο 
(Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Ιόνια νησιά). Ωστόσο, τα τελευταία 
χρόνια (1995-2002) παρατηρείται σύγκλιση του επιπέδου 
παραγωγικότητας ανάμεσα στις Περιφέρειες κατά 6% περίπου.

Η συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας απαιτεί 
την καταγραφή και σαφή επίγνωση των χαρακτηριστικών της. Η ανεργία 
πλήττει κυρίως την ομάδα των γυναικών. Το ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών στο σύνολο των απασχολουμένων δεν ξεπερνά για το σύνολο 
της χώρας το 38% (2002). Το ποσοστό αυτό είναι πιο σημαντικό στην 
Κρήτη, στα Ιόνια Νησιά, στην Αττική και στην Ανατολική Μακεδονία- 
Θράκη. Σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες το ποσοστό ανεργίας των 
γυναικών είναι υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου ποσοστού των ανδρών.

Ο μακροχρόνιος χαρακτήρας της ανεργίας εντείνει τις κοινωνικές 
διαστάσεις του προβλήματος. Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 
(2002) το 53% των ανέργων της χώρας παραμένει άνεργο για 
περισσότερο από 12 μήνες. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 4 περίπου 
μονάδες ακόμα μεγαλύτερο στις γυναίκες. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το 
ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων στην Ήπειρο, στη Δυτική Ελλάδα 
και την Δυτική Μακεδονία και σχετικά μικρό στο Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη 
και τα Ιόνια Νησιά.

Κοινωνικές υπηρεσίες

Η βελτίωση των υποδομών αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση των 
ί/πηρεσιών υγείας, αλλά η εξυπηρέτηση των πολιτών συναρτάται και με 
άλλους πολύ σημαντικούς παράγοντες, όπως το επίπεδο οργάνωσης, η 
συνολική απόδοση του συστήματος υγείας-πρόνοιας, η συμπεριφορά 
του νοσηλευτικού προσωπικού, η προσβασιμότητα στο σύστημα υγείας 
κλπ.

Ο αριθμός των γιατρών ανά κάτοικο (1999), μόνο στις δυο κεντρικές 
Περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία) ξεπερνά τον μέσο όρο της

103



χώρας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια (1994-99), ο αριθμός των γιατρών 
υπερδιττλασιάσθηκε σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες, αλλά όχι στα δύο 
μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική, Κεντρική Μακεδονία) στα οποία οι γιατροί 
ανά κάτοικο ξεπερνούν το μέσο όρο της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη αύξηση ιατρών καταγράφεται στις 
Περιφέρειες εκείνες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες, γεγονός που 
αντανακλά την θετική επίδραση της πολιτικής υγείας στην Περιφέρεια.

Σημαντική είναι και η βελτίωση στη νοσοκομειακή υποδομή, με βάση την 
αύξηση των νοσοκομειακών κλινών, ιδιαίτερα στις υστερούσες 
Περιφέρειες (Δυτική και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική 
Ελλάδα). Ωστόσο, παρατηρείται μείωση των νοσοκομειακών κλινών στο 
Νότιο Αιγαίο και στην Στερεά Ελλάδα.

Ανισότητες

Η ανισότητα στην κατανομή του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα 
βρίσκεται σε επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο άλλων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ην. 
Βασίλειο). Οι εισοδηματικές ανισότητες, είναι μικρότερες στην 
Περιφέρεια από ότι στο κέντρο (Αττική).

Σε σχέση με το σύνολο της χώρας, η κατανομή των εισοδημάτων είναι 
δικαιότερη (λιγότερο άνιση) στις μισές και πλέον ελληνικές 
Περιφέρειες (Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Νότιο Αιγαίο, 
Δυτική και Στερεά Ελλάδα). Στις Περιφέρειες αυτές η εισοδηματική 
ανισότητα βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το επίπεδο κοινωνικής 
ευημερίας του πληθυσμού γνώρισε αξιόλογη βελτίωση από το 1994. 
Αυτό προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από την συνεχή βελτίωση του μέσου 
βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού καθώς το επίπεδο της ανισότητας 
παρέμεινε στην περίοδο αυτή μάλλον σταθερό ή και αυξήθηκε ελαφρά.

Οι παρατηρούμενες οικονομικές ανισότητες κατά κύριο λόγο οφείλονται 
σε ανισότητες που υπάρχουν εντός των Περιφερειών της χώρας 
(ενδοπεριφερειακές) παρά ανάμεσα σε αυτές (διαπεριφερειακές).

Από τους παράγοντες στους οποίους μπορεί να αποδοθεί η ανισότητα, 
δηλαδή παράγοντες περιφερειακοί (περιφέρεια και μέγεθος δήμου ή 
κοινότητας διαμονής του νοικοκυριού), δημογραφικοί (φύλλο, μέγεθος 
νοικοκυριού, ομάδα ηλικίας), κοινωνικοοικονομικοί (ασφαλιστικός
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φορέας, επάγγελμα, θέση στο επάγγελμα και κλάδος δραστηριότητας) 
και εκπαιδευτικοί (επίπεδο εκπαίδευσης του αρχηγού του νοικοκυριού ή 
των μελών του), προκύπτει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης (και σβ 
μικρότερο βαθμό το επάγγελμα) μπορεί να ερμηνεύσει σχετικά μεγάλο 
τμήμα της συνολικής ανισότητας.
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απασχόλησης

Κατά κεφαλήν 
εισόδημα

□ Ελλάδα ■ ΕΕ

Ανεργία

Οι διαστάσεις της φτώχειας

Το ποσοστό φτώχειας ή "ο κίνδυνος φτώχειας" ορίζεται συνήθως σε 
σχετικούς όρους ως το ποσοστό των μελών ενός πληθυσμού με 
εισόδημα μικρότερο από το 60% της διαμέσου του εισοδήματος ή της 
δαπάνης ολόκληρου του πληθυσμού (ορισμός Eurostat).

Με βάση τον ορισμό αυτό, το ποσοστό των φτωχών, με βάση την 
κατανομή της καταναλωτικής δαπάνης το τέλος της προηγούμενης 
δεκαετίας ανέρχεται σε 18% περίπου. Η εκτίμηση αυτή διαφέρει από της 
Eurostat (21%) γιατί συνυπολογίζει και τις τεκμαρτές δαπάνες των 
νοικοκυριών οι οποίες έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τη χώρα μας, όπως 
είναι η ιδιοκατοίκηση, η αυτοκατανάλωση αγροτικών προϊόντων κ.λπ.

Τόσο η κατανομή του εισοδήματος όσο και η κατανομή της δαπάνης 
καταγράφουν μια σαφή ένδειξη μείωσης της φτώχειας στην περίοδο 
1994-99. Το ποσοστό των φτωχών μειώθηκε σε όρους απόλυτης 
φτώχειας κατά έξι περίπου ποσοστιαίες μονάδες ενώ ιδιαίτερα σημαντική 
είναι και η μείωση του χάσματος της φτώχειας (δηλ. την απόσταση των 
φτωχών από την γραμμή φτώχειας).

Με βάση τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, το ποσοστό φτώχειας φαίνεται 
ότι βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια (1999-2001) και διαμορφώνεται 
πλέον στο 19.6% ακόμα και με βάση τα Ευρωπαϊκά δεδομένα που δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους τα τεκμαρτά εισοδήματα των νοικοκυριών.
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Μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνυπολογισμός των τεκμαρτών αυτών 
εισοδημάτων περιορίζει τον κίνδυνο φτώχειας κατά 3 περίπου μονάδες.

Τα τελευταία χρόνια η φτώχεια μειώνεται σημαντικά στις πιο πολλές 
Περιφέρειες. Άρα, διαπιστώνεται διαχρονικά μια τάση διαπεριφερειακής 
σύγκλισης ως προς το ποσοστό φτώχειας.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου της πραγματικής σύγκλισης θα 
προέλθει από την άνοδο του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών 
χωρίς αποκλεισμούς, στον αστικό χώρο και στην ύπαιθρο. Θα προέλθει, 
επίσης, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και από 
την επίτευξη κοινωνικής συνοχής.

Στόχος 1: Διασύνδεση-δικτύωση της Περιφέρειας

Η ενδοπεριφερειακή και διαπεριφερειακή βελτίωση της διασύνδεσης- 
δικτύωσης της Περιφέρειας αποτελεί βασικό καταλύτη για την προώθηση 
της παραγωγικότητας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν το στόχο 
επειδή αποτελεί, επίσης, βασικό παράγοντα στην ανάδειξη των 
ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων της κάθε Περιφέρειας.

Μεγάλα διαπεριφερειακά έργα

Τα μεγάλα έργα υποδομής δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 
καλύτερη πρόσβαση στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Προωθούν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και βελτιώνουν την 
παραγωγικότητα του συνόλου των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας. 
Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
Περιφέρειας, ενώ βελτιώνουν την ευημερία των πολιτών.

Η αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος μεταφορών της χώρας 
συνδέεται με το πρόγραμμα των μεγάλων οδικών έργων συνολικού 
προϋπολογισμού 9.5 δισεκ. € περίπου και το πρόγραμμα των 
σιδηροδρομικών έργων ύψους 3 δισεκ. € περίπου.

Η ολοκλήρωση των διαπεριφερειακών έργων θα δημιουργήσει 
σημαντικές οικονομίες κλίμακος, αυξάνοντας αυτόματα την 
παραγωγικότητα των επενδύσεων και του κεφαλαίου. Με τα έργα αυτά,
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που και έχουν μεγάλη συνέργια και συμπληρωματικότητα μεταξύ τους, η 
οικονομική ανάπτυξη διαχέεται στην Περιφέρεια, βελτιώνονται οι 
συνθήκες οδικής ασφαλείας και στηρίζεται η κοινωνική συνοχή.

Τα διαπεριφερειακά έργα με τη μείωση της χρονοαπόστασης που 
επιφέρουν, θα αλλάξουν την αναπτυξιακή δυναμική των αστικών 
κέντρων και των Περιφερειών από τις οποίες διέρχονται, και τελικά θα 
αλλάξουν τη συνολική εικόνα της χώρας.

Έτσι, η ολοκλήρωση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα- 
Θεσσαλονίκη-Ευζωνοι) επηρεάζει άμεσα τις Περιφέρειες της Δυτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Στερεός Ελλάδας, Θεσσαλίας και 
Κεντρικής Μακεδονίας. Η Εγνατία οδός επηρεάζει άμεσα τη Μακεδονία- 
Θράκη και την Ήπειρο.

Ο εγκάρσιος άξονας σύνδεσης Εγνατίας-ΠΑΘΕ αλλάζει το ρόλο της 
ενδοχώρας της Κεντρικής Ελλάδας (Τρίκαλα-Καρδίτσα) αλλά και το ρόλο 
και τις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας που αναπτύχθηκε 
μέχρι σήμερα στραμμένη προς τον ΠΑΘΕ. Η ζεύξη του Ρίου-Αντιρρίου, 
σε συνδυασμό με την Ιόνια οδό, θα επηρεάσει άμεσα τη σχέση των 
Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεός Ελλάδας αλλά και 
Ηπείρου.

Έργα με περιφερειακό χαρακτήρα αφορούν τις Περιφέρειες της Αττικής 
και Στερεός Ελλάδας (σιδηροδρομικό δίκτυο), της Κεντρικής Μακεδονίας 
(αεροδρόμιο και μετρό) και της Κρήτης (αεροδρόμιο Ηρακλείου και 
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης). Επίσης, σημαντικές παρεμβάσεις 
περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας 
(στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Νότιου Αιγαίου, Θεσσαλίας, 
Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κρήτης).

Η αναβάθμιση των υποδομών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά δεν είναι επαρκής. 
Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 
μέσων μεταφοράς ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις 
που να πολλαπλασιάζουν συνεχώς την αναπτυξιακή δυναμική και να 
καλύπτουν τις σημερινές ανάγκες των ελλήνων πολιτών.

Προχωρήσαμε στην απελευθέρωση των θαλάσσιων μεταφορών (άρση 
cabotage) ενωρίτερα από ότι αρχικά προβλέπονταν για τη βελτίωση των 
θαλάσσιων μεταφορών, που οδήγησε στη δρομολόγηση 
υπερσύγχρονων επιβατηγών πλοίων που μείωσαν την χρονοαπόσταση 
στη νησιωτική χώρα, ενώ προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
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Επίσης, εκσυχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των χερσαίων 
μεταφορικών εταιρειών. Προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
λειτουργίας των υπεραστικών συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ), που αποτελούν το 
βασικό μέσω μεταφοράς των πολιτών στην ελληνική Περιφέρεια. 
Δίδουμε κίνητρα και παρέχουμε οικονομικές ενισχύσεις για τη δημιουργία 
σύγχρονων και υγιών επιχειρήσεων που να καλύπτουν την Περιφέρεια 
και όχι το Νομό. Προχωρούμε και στην ουσιαστική αναβάθμιση των 
αστικών συγκοινωνιών και στην ενοποίηση των διαφόρων 
μεταφορικών μέσων σε δίκτυα μεταφορών.

Στόχος 2: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η 
σύγκλισή της με τις οικονομίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
αποτελούν τα κεντρικά θέματα της οικονομικής και της αναπτυξιακής μας 
πολιτικής και συνδέονται με την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για 
ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και σεβασμό στο περιβάλλον.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η τόνωση της επιχειρηματικότητας.
Συνδέεται με την αναβάθμιση των υποδομών, τη βελτίωση της ποιότητας 
της παραγωγής, τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη της 
δραστηριότητας σε νέες αγορές και προϊόντα, στην προώθηση δικτύων 
συνεργασίας, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκρίνονται με 
επιτυχία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Παράλληλα προωθούμε την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των 
εμποδίων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην αξιοποίηση των 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, στην ταχύτερη ανταπόκριση σε νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών. Ιδιαίτερα 
σημασία δίνουμε στην προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων οι οποίες 
τονώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και έχουν πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα (πχ ταμείο εγγυοδοσίας).

Προωθούμε, τέλος, το θεσμό της αριστείας, τον οποίο για πρώτη φορά 
εισάγουμε στην Ελλάδα, επιβραβεύοντας και ενθαρρύνοντας την 
αξιόλογη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ανταγωνιστικότητα του μη γεωργικού τομέα της οικονομίας ενισχύεται 
μέσω των παραπάνω παρεμβάσεων με το ποσό των 6.000 εκατ. € 
περίπου (να προστεθούν από τα ΠΕΠ).
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Τα μέτρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων απορροφούν κάτι λιγότερο 
από τα 2/3 περίπου της συνολικής χρηματοδότησης και η πολιτική μας 
έχει έντονα περιφερειακό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, σε επτά Περιφέρειες 
(Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Αν. Μακεδονία-Θράκη, Νότιο 
Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος) διατίθενται ποσά αναλογικά 
υψηλότερα από τον μέσο όρο της χώρας. Οι υπόλοιπες κινούνται στο 
μέσο όρο της χώρας, ενώ η Αττική βρίσκεται χαμηλότερα.

Στις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος διατίθεται το 1/3 περίπου των πόρων, μεγάλο μέρος των 
οποίων αφορά την ενεργειακή πολιτική.

Η πολιτική μας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας αγκαλιάζει όλους τους 
τομείς επιχειρηματικότητας, αλλά δίδουμε έμφαση στις μικρές 
επιχειρήσεις και στους τομείς που έχουν την δυνατότητα να αναδείξουν 
τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και να ενσωματώσουν νέες 
σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης. Οι ενισχύσεις κατανέμονται σε όλες τις 
Περιφέρειες, αλλά ενθαρρύνονται ιδιαίτερα πέντε Περιφέρειες (Κρήτη, 
Στερεά Ελλάδα, Αν. Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, και Ιόνια Νησιά).

Στηρίζουμε ενεργά την παραγωγική ανασυγκρότηση και την τεχνολογική 
αναβάθμιση στο χώρο της μεταποίησης και των υπηρεσιών μέσω της 
ενίσχυσης των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων. 
Προωθούμε τη δημιουργία-αναβάθμιση βιομηχανικών και τεχνολογικών 
υποδομών (ΒΙΠΕ, τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου, κλπ.), την ανάπτυξη 
συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας (Εθνικό Σύστημα Ποιότητας, 
ενίσχυση υποδομής ΕΛΥΝΥΑΕ, οικολογικό σήμα για επιχειρήσεις, κλπ).

Η πολιτική μας αποβλέπει στη διεύρυνση του μεριδίου της χώρας στη 
διεθνή τουριστική αγορά. Δίνουμε έμφαση στην αύξηση των 
τουριστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα, αλλά ιδιαίτερα στην 
οικοδόμηση νέων πλεονεκτημάτων. Οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούνται με 
την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, την προώθηση του πολιτιστικού 
τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τη δημιουργία 
περιοχών ολοκληρωμένης ανάπτυξης και με τη διαφοροποίηση του 
ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
το σχηματισμό νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Προωθούμε τη 
δημιουργία θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης, 
επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και ερευνητικών κέντρων με τη 
συμμετοχή των ίδιων των επιχειρήσεων (πρόγραμμα ΕΛΕΥΘΩ, 
ερευνητικά κέντρα με συμμετοχή χρηστών, εργαστήρια που 
συ εργάζονται με επιχειρήσεις, γραφεία διαμεσολάβησης, την ανάπτυξη
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και δικτύωση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών σε θέματα 
μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας-τεχνομεσιτεία κλπ).

Ενέργεια-φυσικοί πόροι

Στόχος μας είναι η συνεισφοράς τους ως εργαλείων στήριξης της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με ταυτόχρονο σεβασμό των 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της χώρας. Οι στόχοι αυτοί 
εξυπηρετούνται με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας (φυσικό αέριο), την ενίσχυση της ευελιξίας, της 
ευστάθειας και της αξιοπιστίας του συστήματος ενέργειας, τη στήριξη της 
ενεργειακής υποδομής στα νησιά για την προώθηση των αιολικών 
πάρκων, τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας κλπ. Η 
πολιτική μας για την ενέργεια, αφορά:

V Την προσπάθεια της χώρας να αποτελέσει κόμβο της Ν.Α Ευρώπης
για δίκτυα μεταφοράς ενέργειας (αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς- 
Αλεξανδρούπολη), και μεταφοράς φυσικού αερίου από τις χώρες της 
Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Χωρών μέσω Τουρκίας προς τις χώρες 
της Δ. Ευρώπης. Για τη διάδοση του φυσικού αερίου στη χώρα μας, 
προωθείται επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου προς τις
Περιφέρειες μέχρι την Πάτρα.

V Την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και τη δημιουργία 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης.

V Την πράσινη ενέργεια (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), με την
αξιοποίηση του αιολικού και υδάτινου δυναμικού συγκεκριμένων 
περιοχών (Λακωνία, Θράκη, Εύβοια, Ήπειρος, Αιγαίο) και τη στήριξη 
σημαντικών επενδύσεων αιολικών πάρκων και μικρών
υδροηλεκτρικών έργων.

Το ύψος των ενισχύσεων των Περιφερειών συνδέεται με την πολιτική 
μας στον τομέα της ενέργειας. Έτσι, επωφελούνται επτά Περιφέρειες, 
ιδιαίτερα η Ήπειρος και η Αν. Μακεδονία-Θράκη, αλλά και η Στερεά 
Ελλάδα, η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης, η Δυτική 
Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο.

Η περιφερειακή διάσταση της πολιτικής μας για την ανταγωνιστικότητα

Η αξιοποίηση των νέων ευκαιριών, των νέων τεχνολογιών και των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής αποτελούν συστατικά 
στοιχεία της αναπτυξιακής μας πολιτικής που στοχεύει στην άρση των
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διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Οι χρηματοδοτικές παρεμβάσεις ενισχύουν ιδιαίτερα την περιφερειακή 
ανάπτυξη και τη σύγκλιση μέσω συστηματικής προσπάθειας ώστε οι 
πόροι να διαχέονται σε όλες τις ελληνικές Περιφέρειες. Πάνω από το 
75% του συνολικού προϋπολογισμού των προκηρύξεων μέχρι 
σήμερα κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις εκτός Αττικής.

Στην κατεύθυνση της αποκέντρωσης, δημιουργούνται νέοι φορείς 
επιτόπιας υποστήριξης των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα 
(Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών, Κέντρα 
Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εκπαιδευτικές
Κοινοπραξίες του «Δικτυωθείτε»),

Η διάθεση ενός σημαντικού ποσού για τη λειτουργία τους προσβλέπει 
στη δημιουργία βιώσιμων σχημάτων-εργαλείων στήριξης της τοπικής 
ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βάση και όχι φορέων μιας χρήσης με 
σκοπό την απορρόφηση των πόρων. Η συμμετοχή των τοπικών 
επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων (Επιμελητηρίων,
Πανεπιστημίων, Αναπτυξιακών Εταιρειών, Συνδέσμων Επιχειρηματιών 
κλπ) στη δημιουργία αυτών των δομών, αποτελεί εγγύηση για την 
επίτευξη των στόχων τους.

Οι πόροι (εθνικοί και ευρωπαϊκοί), διατίθενται για την ενίσχυση κυρίως 
των επιχειρήσεων της Περιφέρειας με γνώμονα την ενίσχυση εκείνων 
των Περ/φερειών που παρουσιάζουν οικονομική υστέρηση έναντι άλλων 
προκειμένου να πετύχουμε όχι μόνο την Περιφερειακή σύγκλιση αλλά και 
την μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Στο σύνολο των μέτρων του πογράμματος «Ανταγωνιστικότητα» η 
κατανομή των πόρων στις Περιφέρειες έχει ως εξής: Αν. Μακεδονία- 
Θράκη 11%, Κεντρική Μακεδονία 12,6%, Δυτ. Μακεδονία 2,5%, Ήπειρος 
10,4%, Θεσσαλία 5,2%, Ιόνιο 1,5%, Δυτ. Ελλάδα 4,6%, Στερεά Ελλάδα 
8,5%, Πελοπόννησος 6,4%, Β. Αιγαίο 2,6%, Κρήτη 5,7%, Αττική 26,4%. 
Οι Περιφέρειες που έχουν μικρό ποσοστό (Δυτ. Μακεδονία, Θεσσαλία, 
Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αιγαίο) ενισχύονται μέσω άλλων 
παρεμβάσεων (π.χ Αναπτυξιακός Νόμος) ή επενδύσεων (π.χ επενδύσεις 
της ΔΕΗ στην Δυτ. Μακεδονία)

Στόχος 3: Ανάπτυξη της υπαίθρου

Η πολιτική μας για την αναβίωση και την ανάπτυξη της υπαίθρου 
στηρίζεται στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου πλούτου και των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής. Καθοριστικής
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σημασίας είναι η δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων για τον περιορισμό της υποαπασχόλησης και τη 
διεύρυνση των δυνατοτήτων απασχόλησης στη γεωργία.

Στηρίζουμε ενεργά τη δημιουργία ευκαιριών για εναλλακτικές 
συμπληρωματικές δραστηριότητες στο χώρο της υπαίθρου. Δίνουμε 
ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στην 
παροχή των αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών, που αποτελούν 
προϋπόθεση για να επιλέξουν οι κάτοικοι της υπαίθρου να μείνουν και να 
εργασθούν στον τόπο τους.

Στήριξη της γεωργίας

Βασικό στοιχείο για τη στήριξη της γεωργίας αποτελεί η βελτίωση των 
¿/σρθρωτικών της μεγεθών, η οποία επιτυγχάνεται με τον εκσυγχρονισμό 
των εκμεταλλεύσεων και την προσέλκυση ηλικιακά νέων αγροτών, όπως 
επίσης και με τη βελτίωση των βασικών τοπικών υποδομών (αγροτική 
οδοποιία, εξηλεκτρισμός, αρδευτικά δίκτυα, έγγειες βελτιώσεις, κλπ.).

Η δημιουργία βιώσιμης γεωργίας συνδέεται με την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας και τη λειτουργία ανταγωνιστικών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας επιτυγχάνεται με 
την ενεργό στήριξη επενδύσεων και δραστηριοτήτων στη μεταποίηση και 
την εμπορία γεωργικών προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που ήδη παράγονται.

Για τη βελτίωση των διαρθρωτικών της μεγεθών της γεωργίας διατίθενται 
1.500 εκατ. €, δηλαδή οι μισοί πόροι της συνολικής χρηματοδότησης για 
την ανάπτυξη της γεωργίας-αλιείας (περίπου 3.000 εκατ. €). Οι πόροι 
αυτοί κατευθύνονται στην ελληνική περιφέρεια.

Από τη συνολική χρηματοδότηση της γεωργίας-κτηνοτροφίας-αλιείας, 
στηρίζονται ιδιαίτερα πέντε Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, 
Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος) με μέση κατά κεφαλή ενίσχυση 
(550 €) διπλάσια του μέσου όρου της χώρας, ενώ άλλες πέντε 
Περιφέρειες (Πελοπόννησος, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Αν. Μακεδονία-Θράκη 
και Κεντρική Μακεδονία) λαμβάνουν μιάμιση φορά τον μέσο όρο της 
χώρας.

Η βελτίωση της ποιότητας έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η πολιτική 
μας για την αναβάθμιση και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων 
υποστηρίζεται από τη λειτουργία αξιόπιστων θεσμών ελέγχου και 
πιστοποίησης. Ενισχύονται, επίσης, μηχανισμοί κατάρτισης και τεχνικής
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στήριξης του παραγωγού και διασφαλίζεται η πρόσβαση των μικρών 
νοικοκυριών σε προγράμματα ενημέρωσης-κατάρτισης. Ενισχύονται, 
τέλος οι μηχανισμοί οργάνωσης και προβολής των προϊόντων στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καινοτόμο πτυχή του Προγράμματος μας αποτελεί η ενίσχυση, με 100 
εκ. € περίπου, διαφόρων δομών και θεσμών και η γενίκευση της 
προώθησης μεθόδων παραγωγής προς την αναβάθμιση της ποιότητας 
και ασφάλειας των προϊόντων. Είναι μια αποφασιστική τροπή προς τον 
αποκαλούμενο “δεύτερο πυλώνα” της ΚΑΠ (πολιτική ποιότητας, 
προστασία περιβάλλοντος). Τέλος, πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
αναμένονται να υπάρξουν από την προβλεπόμενη διάχυση και χρήση 
νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Στο πλαίσιο δημιουργίας συνθηκών για τη συγκράτηση του τοπικού 
πληθυσμού και την προσέλκυση νέων από τον αστικό χώρο για μόνιμη 
εγκατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο, που αναμένεται να βελτιώσει την 
ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού, προβλέπονται πόροι 
ύψους 22 εκατ. € (το 10% περίπου των συνολικών πόρων για την 
ανάπτυξη της γεωργίας).

Η ανασυγκρότηση του αγροτικού χώρου και η αναβίωση της υπαίθρου 
απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο και σε
περιοχές με ενιαία μορφολογικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά. Απαιτεί επιλογή καινοτόμων δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τοπικές συνθήκες και συγκεκριμένα προϊόντα.

Καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των μικρών οικογενειακών 
εκμεταλλεύσεων είναι η στήριξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων (κατά 
προτίμηση γεωργικών) που θα συμπληρώνουν το εισόδημα από τη 
γεωργία και θα καταπολεμάται η υποαπασχόληση, ώστε να περιορίζεται 
η έξοδος από τη γεωργία.

Προωθούμε ιδιαίτερα την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
αγροτουρισμού, όπως επίσης και βιοτεχνικές ή χειροτεχνικές 
δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να προσελκύσουν εξειδικευμένη 
εργασία. Προωθούμε, επίσης, δραστηριότητες για την ανάδειξη και 
προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς που 
συνδέονται με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του ενδογενούς 
ανεκμετάλλευτου δυναμικού της κάθε περιοχής.

Αναβίωση της υπαίθρου

Για την αναβίωση και τη διατήρηση της ζωτικότητας της υπαίθρου, 
στηρίζουμε δράσεις για τη δημιουργία υπηρεσιών μικρής κλίμακας,
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όπως βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα ψυχαγωγίας, κινητές ιατρικές 
μονάδες, για τους κατοίκους, αλλά και υπηρεσίες τεχνικής στήριξης, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, info kiosks, κλπ, για τους αγρότες.

Συστατικό στοιχείο της πολιτικής μας είναι η διασύνδεση των τοπικών 
δραστηριοτήτων με την τοπική παραγωγή, ιδιαίτερα δε των 
παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας και υψηλής τιμής (ονομασία 
προέλευσης). Για παράδειγμα, η κατανάλωση τοπικών προϊόντων στους 
ξενώνες και στους χώρους εστίασης, η χρησιμοποίηση τοπικών υλικών 
(πέτρα, ξύλο) στις κατασκευές. Έτσι, τα τοπικά προϊόντα λειτουργούν ως 
καταλύτες για την τοπική ανάπτυξη και η προστιθέμενη αξία της τοπικής 
παραγωγής πολλαπλασιάζεται.

Το 50% περίπου των πόρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου διατίθεται 
για την προώθηση δραστηριοτήτων, όπως οι εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού, η ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών και η προστασία και 
διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς, που δίνουν σημαντική διέξοδο 
στους κατοίκους της υπαίθρου με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής τους.

Η τοπική ανάπτυξη και η αναβίωση της υπαίθρου βασίζονται στην 
κο/νωνική συναίνεση με τη συγκρότηση εταιρικής σχέσης από
φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της οικονομικής και κοινωνικής 
ζωής. Η διαμόρφωση των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων 
ακολουθεί την προσέγγιση εκ των κάτω με κοινωνική διαβούλευση, ικανή 
να συσπβφώνει και να κινητοποιεί μεγάλο μέρος του τοπικού 
πληθυσμού.

Η πλέον προωθημένη μορφή ανάπτυξης της υπαίθρου ενσωματώνεται 
στα προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, ενώ 
παράλληλα σημαντική συμβολή επιτυγχάνεται με τα ολοκληρωμένα 
προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου.

Για την ανάπτυξη της υπαίθρου διατίθενται (από το Γ' ΚΠΣ) συνολικά 
1.700 εκατ. € περίπου. Το ποσό αυτό κατανέμεται στις Περιφέρειες της 
χώρας ανάλογα με τον πληθυσμό και την ύπαρξη ορεινών ή 
απομακρυσμένων μειονεκτικών περιοχών. Ιδιαίτερα ευνοημένες είναι 
πέντε Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Δυτική Μακεδονία, Κρήτη, 
Ήπειρος) με προβλεπόμενη μέση κατά κεφαλή δαπάνη τριπλάσια του 
μέσου όρου της χώρας (περίπου 465 €).

Ακολουθούν άλλες πέντε Περιφέρειες (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Νότ/ο 
Αιγαίο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος) στις οποίες 
διατίθενται ποσά μιάμιση φορά υψηλότερα από τη μέση δαπάνη της 
χώρας.
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Παράλληλα ενισχύονται οι Δομές Στήριξης στην ύπαιθρο για την 
κινητοποίηση και ενημέρωση των επενδυτών με την δημιουργία 
εταιρικών σχέσεων διαφόρων κοινωνικών εταίρων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Έχουν ήδη δημιουργηθεί 13 Δομές Στήριξης σε 
Περιφερειακό επίπεδο (45 εκατ. €) και επιπλέον 40 σε τοπικό επίπεδο 
(38 €κοτ. €).

Στόχος 4: Βελτίωση κοινωνικών υπηρεσιών

Η επίτευξη του στόχου της πραγματικής σύγκλισης, επιτυγχάνεται με τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών στην 
ελληνική Περιφέρεια. Και η ποιότητα ζωής σε μεγάλο βαθμό 
προσδιορίζεται από την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών που 
απολαμβάνουν οι πολίτες.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν, ιδιαίτερα τα τελευταία 
χρόνια, το επίπεδο των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών 
εξακολουθεί να μην ικανοποιεί τις σημερινές απαιτήσεις των πολιτών. Η 
ουσιαστική αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί 
προϋπόθεση για την προώθηση του στόχου της πραγματικής σύγκλισης.

Στις κοινωνικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες υγείας- 
πρόνοιας και οι δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρονται καθημερινά στον 
πολίτη. Περιλαμβάνονται, επίσης, οι κοινωνικές υπηρεσίες που 
εντάσσουν το ανθρώπινο δυναμικό στην κοινωνία της γνώσης, δηλαδή οι 
υπηρεσίες που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα στη απόκτηση 
γνώσης, αλλά και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες ώστε 
να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

Υγεία-πρόνοια

Η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βελτίωσε σε σημαντικό 
βαθμό την υποδομή του υγειονομικού τομέα σε κτίρια, εξοπλισμό και σε 
ανθρώπινο δυναμικό. Υπήρξε, επίσης, μέριμνα ώστε η προσφορά των 
υπηρεσιών υγείας να είναι ισότιμη και δίκαιη για όλους τους πολίτες και 
σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες.

Ωστόσο, οι υπάρχουσες περιφερειακές ανισότητες του συστήματος 
υγείας αποτέλεσαν στοιχείο προβληματισμού. Οι ανισότητες αυτές 
συνδέονται με ανισότητες στο επίπεδο υγείας και κατ' επέκταση με τις 
ανάγκες του πληθυσμού, όπως επίσης με ανισότητες στην πρόσβαση 
και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο.
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Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, το οποίο εφαρμόζεται 
σταδιακά και προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν την επέκταση και 
αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών, την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση του τομέα της ψυχικής υγείας και 
τη διαμόρφωση πλαισίου για τη χάραξη συνολικής πολιτικής για τη 
δημόσια υγεία.

Τομή στην εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων ήταν η οργανωτική 
αναδιοργάνωση του υγειονομικού τομέα με την περιφερειακή 
συγκρότηση του ΕΣΥ και την ίδρυση των Περιφερειακών Συστημάτων 
Υγείας και Πρόνοιας (ΠεΣΥΠ), σε όλες τις Περιφέρειες.

Στόχος μας ήταν ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και του 
συγκεντρωτισμού που δημιουργούν ανισότητες σε βάρος της 
Περιφέρειας. Σκοπός των ΠεΣΥΠ είναι ο συντονισμός των δράσεων και η 
δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας σε 
επίπεδο Περιφέρειας, με ρόλο γνωμοδοτικό, εποπτικό και ελεγκτικό στη 
λειτουργία των υπηρεσιών υγείας.

Με στόχο τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων και την αύξηση της 
αποδοτικότητας του συστήματος παροχής νοσοκομειακής 
περίθαλψης, προωθούμε τη δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών 
(π.χ. τμήματα προμηθειών, τμήματα ποιοτικού ελέγχου, τμήματα έρευνας 
και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας, αυτοτελές 
τμήμα οργάνωσης και πληροφορικής καθώς και τμήματα υποδοχής 
ασθενών). Γιατί οι όποιες ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες του 
υγειονομικού συστήματος αντανακλώνται στον χρήστη των υπηρεσιών 
υγείας, δηλαδή στο ίδιο τον πολίτη.

Σε ότι αφορά τις υπάρχουσες ελλείψεις σε ξενοδοχειακή υποδομή 
μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων, στο Πρόγραμμά μας προβλέπονται 
επεκτάσεις σε 22 νοσοκομεία σε ολόκληρη την ελληνική Περιφέρεια, που 
θα καλύπτουν εμβαδόν 350.000 τ.μ.

Το Πρόγραμμα “Αναβάθμισης-επέκτασης κτιριακών υποδομών και 
ενίσχυσης ιατρικού εξοπλισμού νοσοκομείων και δομών ΠΦΥ”, 
προϋπολογισμού ενός δισεκ. €, αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια 
ολοκλήρωσης και αναβάθμισης των υποδομών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των υποδομών υγείας που θα 
περιορίσουν τις περιφερειακές ανισότητες σε νοσοκομειακές υποδομές 
ακόμη περισσότερο, θα διευκολύνουν την πρόσβαση στο σύστημα 
υγείας και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια.
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Επίσης, με την προώθηση της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, του προγράμματος “Ψυχαργώς”, ολοκληρώνεται η διαδικασία 
αποασυλοποίησης και η ανάπτυξη ψυχιατρικών υπηρεσιών στα ΠεΣΥΠ, 
δηλαδή σε επίπεδο Περιφέρειας. Έτσι, επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση της 
ψυχιατρικής περίθαλψης στο ΕΣΥ.

Τέλος, προωθούνται θεσμικές αλλαγές για τη δημόσια υγεία, που
αποβλέπουν στην εφαρμογή σειράς μέτρων με σκοπό την προαγωγή της 
υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την αύξηση του 
προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού. Προβλέπονται πολυτομεακές 
δράσεις και πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Βρίσκονται σε εξέλιξη ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση του “Χάρτη Υγείας 
και Πρόνοιας”, δηλαδή του πλαισίου που θα διέπει τις προμήθειες των 
νοσοκομείων, τη λειτουργία του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών 
υγείας και παρεμβάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Εκπαίδευση-κατάρτιση-απασχόληση

Η βελτίωση της αποδοτικότητας της οικονομίας συνδέεται άμεσα με τη 
συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου κεφαλαίου,
με την άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο περιορισμός 
των εκπαιδευτικών ανισοτήτων με την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους 
προωθεί την απασχολησιμότητα, στηρίζει την κοινωνική συνοχή και 
οδηγεί στην άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων.

Τα τελευταία χρόνια, σε μεγάλο βαθμό, διαμορφώθηκαν οι κατάλληλες 
δομές και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε να είναι δυνατή η 
χάραξη πολιτικής για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και την 
αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού.

Η προσπάθεια που συντελείται την περίοδο αυτή στοχεύει στην 
ολοκλήρωση του συστήματος προσφοράς γνώσης και προώθησης στην 
αγορά εργασίας, στη διασφάλιση της αειφορίας του και τη δημιουργία 
εταιριώ ν απασχόλησης σε όλους τους πολίτες.

Αποβλέπουμε στην ενσωμάτωση του συνόλου της ελληνικής 
κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς, σε αυτή τη νέα κοινωνία της γνώσης 
που δημιουργείται. Ταυτόχρονα, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις ώστε 
να λειτουργούν αποτελεσματικά οι παρεμβάσεις που προωθούμε.
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Ενσωμάτωση κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων στην Κοινωνία της 
Γνώσης. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που οδηγεί στην 
πραγματική σύγκλιση απαιτεί την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης 
και ισότητας πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε όλους του πολίτες, 
ιδιαίτερα στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Ενισχύεται η διαπολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης, μέσα από 
την υποστήριξη των παιδιών παλιννοστούντων, μεταναστών, ομογενών, 
Τσιγγάνων κλπ. στην ένταξη τους στο σύστημα εκπαίδευσης.

Υποστηρίζουμε τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα και με ειδικές 
δεξιότητες, μέσα από την ανάπτυξη συστήματος παροχής ειδικής 
αγωγής (συστήματα τηλε-εκπαίδευσης) αλλά και την αναδιαμόρφωση 
των εκπαιδευτικών υποδομών ώστε αυτές να είναι προσπελάσιμες απ’ 
όλους. Προωθούμε την επανένταξη ενηλίκων στο εκπαιδευτικό 
σύστημα με τη λειτουργία σχολείων δεύτερης και κέντρων εκπαίδευσης 
ενηλίκων που θα καλύπτουν όλη την επικράτεια.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ισότητας των δύο φύλλων, ενισχύουμε 
τη γυναικεία εκπαίδευση, με την υποστήριξη της πρόσβασης των 
γυναικών στις εκπαιδευτικές δομές (TEE, ΙΕΚ), αλλά και της έρευνας 
γύρω από τα θέματα του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας.

Σύστημα παροχής γνώσης και προώθησης στην αγορά εργασίας.
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση ενός σύγχρονου και πλήρως 
διαρθρωμένου συστήματος προσφοράς γνώσης και ανάπτυξης 
επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις της 
κοινωνίας και οικονομίας και αναπτύσσονται μηχανισμοί για την 
προώθηση των ατόμων στην αγορά εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, ολοκληρώνεται η κτιριακή υποδομή σε
εκπαιδευτήρια όλων των βαθμιδών, ενώ εξοπλίζονται τα υφιστάμενα με 
1300 αίθουσες εργαστηρίων φυσικής. Δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο 
βιβλιοθηκών για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στη διαθέσιμη γνώση.

Προωθείται η αναμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σπουδών για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις 
και προδιαγραφές. Αναβαθμίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση με την 
εκπόνηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου για τα ΤΕΕ, την οργανική 
διασύνδεση τους με την αγορά εργασίας, τη δημιουργία εικονικών 
επιχειρήσεων, τη λειτουργία θερινών σχολείων επιχειρηματικότητας.
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Εισάγεται η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση κοι την
επαγγελματική κατάρτιση, ως βασική πλέον συνιστώσα της οικονομικής 
προόδου και ευημερίας.

Προωθούνται σειρά προγραμμάτων για την προσαρμογή των 
γνώσεων στις εργασιακές απαιτήσεις και τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης τους σε θέσεις εργασίας (προγράμματα νέων θέσεων 
εργασίας, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (STAGE), 
προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών και σπουδαστών σε 
επιχειρήσεις του τομέα τους).

Υποστηρίζεται η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας με την 
διεύρυνση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, την προώθηση της ίσης 
μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, τη δημιουργία βρεφονηπιακών-παιδικών 
σταθμών και κέντρων κοινωνικής μέριμνας, αλλά και την ειδική ενίσχυση 
τους στα προγράμματα προώθησης απασχόλησης (STAGE, ΣΥΥ, ΝΘΕ, 
ΝΕΕ, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις).

Καταρτίζονται άνεργοι σε τομείς που μπορούν να αποτελέσουν νέα 
πηγή απασχόλησης (περιβάλλον, πολιτισμός) και προωθούνται για 
αυτοαπασχόληση σε αντίστοιχους τομείς και δομές σ’ ολόκληρη τη χώρα 
(φορείς διαχείρισης εθνικών πάρκων, προστατευμένων περιοχών, 
κοινωνική οικονομία, όπως κοινωνικοί συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις).

Υλοποιείται ένας όγκος προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής 
εξειδίκευσης για ανέργους (ναυτικούς, απασχολούμενους σε μεγάλα 
τεχνικά έργα, αγρότες, εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και στο δημόσιο 
τομέα, αυτοαπασχολούμενους) με σκοπό την προσαρμογή των 
προσόντων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπως και ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού.

Εισάγεται ο θεσμός της δια βίου εκπαίδευσης (κέντρα εκπαίδευσης 
ενηλίκων, ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης) και προωθείται ο θεσμός του Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Ενισχύεται ο θεσμός του επαγγελματικού προσανατολισμού με την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συμβουλευτικού συστήματος σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης (γραφεία διασύνδεσης Πανεπιστημίων με τις 
επιχειρήσεις, κέντρα σταδιοδρομίας). Ενισχύεται η νεανική 
επιχειρηματικότητα με την προώθηση καινοτόμων ιδεών στα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα.
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Ενισχύονται άνεργοι για προώθηση της αυτοαπασχόλησης και σύσταση 
νέων επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας 
(συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, βραχυχρόνια κατάρτιση).

Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Με στόχο τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δράσεων αναπτύσσεται ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης των αναγκών, εξειδίκευσης των 
παρεμβάσεων, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους και διασφάλισης 
της ποιότητας τους. Βασική αντίληψη όλων των παρεμβάσεων είναι η 
εξατομίκευση τους, ώστε αυτές να προσεγγίζουν κάθε φορά το ειδικό 
πρόβλημα το οποίο επιχειρούν να επιλύσουν, διασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα τους.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργούνται τα Κέντρα Προώθησης της 
Απασχόλησης (ΚΠΑ) σε όλη τη χώρα με σκοπό τη συνεχή 
παρακολούθηση της αγοράς εργασίας στην κάθε περιοχή, την 
προώθηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας ανάλογα με τα ατομικά 
προσόντα τους, αλλά και την υποστήριξη των επιχειρήσεων στην 
εξεύρεση κατάλληλα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμιδών τόσο για την 
αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους όσο και την καλύτερη 
κατανόηση των νέων στόχων και προσεγγίσεων του προγράμματος και 
ιδρύεται Οργανισμός Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών.

Εισάγεται η αντίληψη της εξατομικευμένης προσέγγισης των 
μαθησιακών αναγκών των μαθητών και εκπαιδευομένων όλων των 
βαθμιδών και κοινωνικών ομάδων με τα προγράμματα ενισχυτικής 
διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης.

Προωθείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
αναμορφώνεται το εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις εκπαιδευτικές 
βαθμίδες. Αναμορφώνεται το σύστημα πιστοποίησης των σπουδών 
στα ΙΕΚ, αναπτύσσονται καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Δημιουργείται σύστημα αξιολόγησης των σχολών αρχικής 
Επαγγελματικές εκπαίδευσης και κατάρτισης, εισάγεται σύστημα 
πιστοποίησης με αναγνωρισμένες προδιαγραφές ποιότητας.

Δημιουργείται παρατηρητήριο για την παρακολούθηση των αποφοίτων 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικό παρατηρητήριο για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων για τις γυναίκες.
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Ολοκληρώνεται η ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος 
συνεχιζόμενης κατάρτισης με την ανάπτυξη του συστήματος 
αξιολόγησης της λειτουργίας των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης 
(ΚΕΚ), τη δημιουργία του μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών, τη 
δημιουργία σώματος αξιολογητών και την ανάπτυξη ενιαίων 
προδιαγραφών για το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Στόχος 5: Ανάδειξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού

Περιβαλλοντικοί στόχοι και τομεακές προτεραιότητες

Οι στόχοι της ελληνικής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και την 
προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ελληνικά δεδομένα και τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική, είναι οι ακόλουθοι:

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: Ο στόχος αυτόνν απορρέει 
από την εφαρμογή των περιβαλλοντικών αρχών της πρόληψης και της 
συνευθύνης. Στο βαθμό που η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, η συμμετοχή 
της Ελλάδας στην παγκόσμια προσπάθεια είναι απαραίτητη, πολύ 
περισσότερο που το μερίδιο ευθύνης της ανά κάτοικο τείνει να εξισωθεί 
με εκείνο των άλλων ανεπτυγμένων χωρών.

Μείωση αέριων ρύπων: Ο στόχος αυτός συνδέεται με την ανάγκη 
προστασίας της δημόσιας υγείας, δεδομένου ότι έχει πλέον πλήρως 
τεκμηριωθεί η σαφής συσχέτιση των αυξημένων συγκεντρώσεων των 
ατμοσφαιρικών ρύπων με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η μείωση των 
ρύπων θα συμβάλλει και στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων 
αλλά και των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από τις 
δυσμενείς επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Μείωση και ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων: Η μείωση 
και η σωστή διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τα νοικοκυριά και 
την παραγωγική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 
εξοικονομήσεις πρώτων υλών και ενεργειακών πόρων, στον περιορισμό 
του κόστους τελικής διάθεσης, ενώ θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους 
υποβάθμισης του εδάφους και των υδατικών πόρων.

Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων: Ο στόχος επικεντρώνεται 
κυρίως στην ποσοτική διάσταση της διαχείρισης αποσκοπώντας στην
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προστασία των διαθέσιμων αποθεμάτων και στη διασφάλιση μιας 
γεωγραφικά και διαχρονικά ισότιμης πρόσβασης σε αυτά. Η αποτροπή 
των κινδύνων ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών συστημάτων, 
επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων, έχει ιδιαίτερη σημασία, για την 
προστασία της υγείας, και για διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήματος 
που διαθέτει η χώρα ως προς την προσέλευση τουριστών.

Πρόληψη της ερημοττοίησης: Η πρόληψη και η καταπολέμηση της 
εδαφικής διάβρωσης και της ερημοποίησης, αναφέρονται συνήθως στον 
περιορισμό της υπερεκμετάλλευσης των εδαφικών και υδατικών πόρων, 
καθώς και στην εφαρμογή συστημάτων αειφόρου διαχείρισης των 
φυσικών πόρων. Η πρόληψη της ερημοποίησης συνδέεται στενά, αν και 
όχι αποκλειστικά, με την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων και 
τις χρήσεις γης. Ο αναπροσανατολισμός της γεωργικής, κτηνοτροφικής 
και δασοπονικής δραστηριότητας προβάλλει ως βασική προϋπόθεση για 
την μείωση των πιέσεων στους εδαφικούς πόρους.

Προστασία βιοττοικιλότητας και οικοσυστημάτων: Η προστασία και 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος επιτυγχάνεται μέσα από την 
προώθηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού που συνδυάζει τους στόχους 
προστασίας με την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την 
εφαρμογή εναλλακτικών αναπτυξιακών δράσεων, όπως ο 
οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, η οικολογική γεωργία κλπ.

Ανάδειξη πόλων ανάπτυξης στην Περιφέρεια

Στο πλαίσιο της περιφερειακής μας πολιτικής για τον χωροταξικό 
σχεδίασμά και την αειφόρο ανάπτυξη, προωθούμε τη σύνταξη και 
θεσμοθέτηση Χωροταξικών Σχεδίων για όλες τις Περιφέρειες της
χώρας (εκτός της Αττικής). Έχουν ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκονται στο 
στάδιο της τελικής διαβούλευσης και έγκρισης, τα Χωροταξικά Σχέδια για 
τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Κρήτης, 
Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ενώ για τις 
υπόλοιπες Περιφέρειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Τα Χωροταξικά Σχέδια καταγράφουν τη θέση της κάθε Περιφέρειας στο 
ευρωπαϊκό και το εθνικό πλαίσιο και αξιολογούν τους βασικούς 
προωθητικούς παράγοντες ανάπτυξης του χώρου. Θέτουν τις 
κατευθύνσεις για την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της κάθε Περιφέρειας 
και προσδιορίζονται, με προοπτική δεκαπενταετίας, οι βασικές 
προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και 
αειφόρο ανάπτυξη του χώρου σε περιφερειακό επίπεδο.
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