
)>► (ΐν ιίλ η ψ η , η οποία  ό χ ι μόνο δεν καχήγγεχ- 
λε ιη ν  καθυστέρηση αυτή επ ί μ ή ν ες  χώρα, 
αλλά  και παρουοχάοθηκε « ιρ ιχο ιομ η μ ένη »  
απινπνχχ οιη δχάχαξη γ ια  εις εργαοιακές οχέ-

όρος «διαρθρωτικό» παραπέμπει οε χα- 
ρακιηρισακά ιης οικονομίας που έχουν 
μονιμόιερο, μακροχρόνιο και «συσχη- 

μικό» χαρακχήρα. Επίσης, οημαχοδοχεί ία οτοχ- 
χεία εκείνα, που προσδιορίζουν αποφαοισχικά 
ία  όρχα ίων οικονομχκών επιδόσεων, χχς αδυνα
μίες, αλλά και ία ισχυρά πεδία μιας οχκονομίας, 
χη φύση χων προβλημάτων χης, χη δυνατότητα να 
καχανοηθούν και να αξχοποχηθούν οι διεθνείς 
επιοιημονικές, οικονομικές, ακόμη και πολχτχ- 
κές εξελίξεις από χους οικονομχκούς φορείς χης 
χώρας (κράχος, επιχεχρήσεις, εργαζόμενοι, κα- 
ιαναλωχές) κ.ά. Αν ήθελα να είμαι απλουσχευχχ- 
κός, θα χρησιμοποιούσα ιη ν  έννοια χης παρα- 
γωγικόιηχας, ως ίο κριχήριο που οημαχοδοχεί χη 
«διαρθρωπκή» απόσταση και ία όρια χης ελλη
νικής κοινωνίας οχιό εκείνες, με χις οποίες θέλει 
κανείς να κάνει σύγκρχση, και ως ένδεχξη χου με
γέθους χων αλλαγχον που είναχ αναγκαίες, αν θέ
λουμε να προσεγγίσουμε συγκεκριμένα χαρα- 
κχηρισιικά χινταγωνκπικόιηιας, παραγωγχκόχη- 
χας καχ οργάνωσης παραγωγής.
Συνήθως, χο «διαρθρωιικό» οημαχοδοιεχχαχ ως 
αποΐίλεχσιχκά οικονομχκό. Αυχό εχναχ λάθος. 'Εχεχ 
βχχθιές ρίζες και έκφραση σε θεσμικά στοιχεία, 
σε πρακτικές, σχην κοινωνική οργάνχοση, οε αντι
λήψεις καχ συμπεριφορές, σε γνώσεχς καχ δεξιό
τητες, χταχ αυχό άλλωστε δχκαχολογεχ και χο χα- 
ραχαηρχσμό ίου χος μακροχρόνιου καχ συσιημχ- 
κού στοιχείου.
Η αναφορά σχο διβρθρχοτχκό χαρακτήρα χων προ- 
Βλχιμάχων σχην ελληνική  οικονομία δεν εχναχ 
νέα. Οσο ίχηγαίνει πίσω η  μνήμη μου, όλες ανε- 
ξαίρεχα οχ σοβαρές αναλύσεις, ξεκχνώνχας από
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σεις σε προβλημ α χχκές κ α ι οφόδρα τα λ α ι
πωρούσες, οικονομία , φορολογούμενους και 
συναλλασσόμενους, δημόσιες επ ιχε ιρ ή σ ε ις  
κα ι οργανισμούς.

ιη ν  ανάλυση ίου Δ. Μπάχση για χη βχομηχανχ- 
κή ανάπτυξη, ιη ν  Έκθεση Βαρβαρέσου, χχς ανα
λύσεις χης Νέας Οικονομίας, χου Ζολώχα, και φυ
σικά πολλών άλλων, πριν και στη δχάρκεχα χης 
δικτατορίας, όπως καχ μεχά, αναφέρονχαχ σχα διαρ
θρωτικά προβλήμτιια χης χώρας, ως χο κατ’ εξο
χήν στοιχείο, χο οποίο δημιουργεί εμπόδια σχην 
ανάπτυξη καχ σχα οποία θα έπρεπε να εσιχάσεχ η 
εκάσχοχε αναπτυξιακή πολιτική.
Σήμερα, η  συζήτηση περί διαρθρωτικών αλλα
γών ενισχύειαχ από ένα σημαντικό πρόσθετο στοι
χείο: χχς ταχύτατες αλλαγές που διαπερνούν χο 
παγκόσμιο οχκονομχκό σύστημα σχα πεδία χης 
τεχνολογίας, χης οργάνωσης χης χταραγωγής, ίων 
κοχνωνχκών σχέσεων παραγωγής, χου ανχαγω- 
νχσμού, χης υποβάθμχσης χου κοχνωνχκού σχοχ- 
χείου, καχ πολλά άλλα. Χοχνός παρονομαστής 
χων αλλαγών αυιχίχν εχναχ η επίδρασή χους στις 
επιδόοεχς που επιτυγχάνει κάθε χώρα, και που, 
όπως είναι ορατό, έχουν οδηγήσει σε οημανχχ- 
κόχαχες ανακατατάξεις οιη σχετική θέση πολλών 
χωρών οε σύγκριση με χο παρελθόν.
Γ ια  μας, γ ια  ιη ν  Ε λλά δα , η  α έναη  αυτή σύ
γκρουση παλχού-καχεσχημένου καχ καινούργι
ου έχει χεράσιχα σημασία. Καθορίζει χη συγκρχ- 
χικΐχ ικανότητα χης χώρας να βελτιώσει ή  όχι, καχ 
με ποια ταχύτητα, τη θέση χης σε ό,χχ αφορά ένα 
σύνολο κοινωνικών συστημάτων που σηματοδο
τούν την «πρόοδο», χο «επιθυμητό», αυχό χο οποίο 
χο κοινωνικό σύνολο ανάγει σε «κανόνα», και 
με το οποίο κρίνεχ χχς επιδόσεις χης χώρας, χης 
κυβέρνησης, καχ άλλων πρωχαγωνχσχών χης εξε- 
λχκιικής διαδικασίας.
Ωστόσο, η  ουγκεκρχμενοποχηση της έννοχας

«δχαρθρωιικές αλλαγές» διαφέρει σημαντικά, 
ανάλογα με την ιδεολογική αντίληψη, την ανχχ- 
πχυξχακή θεώρηση, χχς κοχνωνικές επχλογές. Η 
τοποθέτηση δεν είναι ουδέτερη, όπχος καχ καμιά 
άλλωστε σημαντική οικονομχκή έννοχα.
Η νεοφιλελεύθερη προσέγγιση περχορίζεχ χην 
ανάγκη δχαρθρωχχκών αλλαγών, κατά κύριο λό
γο, σε πένιε πεδχα:
Π ιην  αγ'ορά εργασίας, 
ί& χην αγορά κεφαλαίου,

χις αγορές προϊόνχων/υπηρεσχών,
χχς ιδχωιχκοποχιτοεχς,

Η χη μεχχοοη χων κραχχκών δαπανών.
Ομως, πέρα από ία παραπάνω, δχαρθρωχχκά εί
ναχ πολύ περισσότερα προβλήματα, καχ ενδει
κτικά θα αναφέρχο τα ακόλουθα:
83 Η παραγωγή, η μετάδοση και ο εφοδιασμός 
γνώσης χων νέων και ίων εργαζομένχον και η 
προσαρμογή χου εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
έχσχ χοσχε να μπορεί να ανχαποκρχθεί στη δυνα
μική του δχεθνούς ανχαγχονχσμού.

Η βελτίωση ίου μέσου μεγέθους χης ελ λη νι
κής επιχείρησης ως κρίσιμου παράγοντα ανχα- 
γοχνιοιχκόχηχας.
13 ΓΙ ενίσχυση χης χεχνολογικής/καχνοχομχκής 
χκανόχηχας ως στοιχείου που θα μεχαιοπίοεχ χον 
ανχαγωνχομό από χο κράτος (κόστος εργασίας, κό
στος χρηματοδότησης), όπου η πίεση ίων χωρών 
φθηνού κόστους είναι εντονότατη, σχα σχοχχεία 
ποχόχηχας.
ϋ  Η δημιουργία υποδομών που θα καλύπτουν 
τις ανάγκες χης παραγωγικής δραστηριότητας με 
σύγχρονες μορφές αναγκαίων εχοροών (δίκτυα 
πληροφόρησης, σύγχρονες καχ φθηνές τηλεχιχ- 
κοχνωνχακές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών 
κ.λπ.).

Η δημιουργία ενός συστήματος απονομής δι
καιοσύνης που να είναι αποτελεσματικό και αντι
κειμενικό για χον πολίτη και τις συναλλαγές, 
καχ να διευκολύνει χχς οχκονομχκές καχ κοχνικ- 
νχκές λειτουργίες.
'Μ Η υπέρβαση ίου δχαβρωμένου, κοχνωνικά άνχ- 
οου και προκλητικού φαχνομένου χης φοροδια
φυγής, που όμως στηρίζεται από χσχυρές και πο
λυπληθείς οχκονομχκές καχηγορχες, ακόμα και 
τα ΜΜΕ, και που εξαρχά όλη χη διαδχκααχα σχα- 
θεροποίηχχης, ανάπτυξης, χην αμυνχχκή και χην 
κοινω νική πολχχχκή, από δυσανάλογα υψηλή 
φορολογική συμβολή της εξαρτημένης εργασίας. 
Η Ο εξορθολογχομός των κρατικών λεχχουργχών 
με χη μείχοοη χης σπατάλης, χην κατάργηση κοχ- 
νοχνικά άχρηστων δραστηριοτήτων, χη μείωση ίου 
κόστους χων υπηρεσχών, κ.λιχ.
Τα παραπάνω μεμονωμένα παραδείγματα, που 
δεν εξαντλούν χο θέμα, δείχνουν πόσο ευρύ καχ 
ετερόκλητο είναχ το πεδίο των δχαρθρωχχκών αλ
λαγώ ν που θα ενίσχυαν καθορχσχχκά χχς ανα
πτυξιακές καχ εξελχκχχκές λειτουργίες χης ελ 
λην ικής οχκονομίας και κοχνωνίας. Δ είχνουν 
όμως, επίσης, όχι υπάρχει μεγάλο χάσμα στην πο- 
λιχχκή αντίληψη για  χο ποια είναι τα κέντρα βά
ρους μχχας πολιτικής διαρθρωτικών αλλαγών, χι 
λεχχουργχες επιχελούν οχ αλλαγές αυτές, χχ συ
μπληρωματικές πολιτικές (συνήθως κοινοχνχκές)

ΤΑΣΟΣ Γ ιΑΝΝΙΤΣΗΣ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οικονομικός 
σύμβουλος του πρωθυπουργού

Την τελευταία διετία, έγιναν πολλές διαρθρωτικές παρεμβάσεις 
στην οργάνωση του κράτους, στην απελευθέρωση και οργάνωση 
Βασικών πεδίων δραστηριότητας, σπς ιδιωτικοποιήσεις και στις 
αναπτυξιακές διαρθρωτικές παρεμβάσεις, ενώ οι προτεραιότητες 
βρίσκονται στα πεδία που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότη
τα της οικονομίας, το παραγωγικό δυναμικό, τις επενδύσεις, το 
ανθρώπινο κεφάλαιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την ενέρ
γεια, τις μεταφορές, τις υποδομές, το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης 
πολλών οικονομικών σχέσεων, την εισαγωγή δυναμικών στοι- 
χείων σ’ ένα σύστημα που μετασχηματίζεται αργά και δύσκολα, 
και αντιδρά υπέρμετρα σε κάθε αλλαγή και είαίιιε τ/ιιο.
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συνδέονται με βασικές μορφές διαρθρωτικής πο
λιτικής, τι συνδυασμοί διαρθρωτικής πολιτικής 
ακολουθούνται ή  όχι και με τι επιπτώσεις στις 
κοινωνικές ομάδες και ισορροπίες. Κατά βάση, 
το μείζον ερώτημα και διαφορά είναι αν μια διαρ
θρωτική αλλαγή νοείται απλώς ως άνοιγμα πε
δίου κα ι ευκαιριών γ ια  την ανεξέλεγκτη  λ ε ι
τουργία των μηχανισμών της αγοράς και μόνο, 
ή αν αντιμετωπίζεται ως στόχος της κοινωνίας, η 
μορφή του οποίου θα υπακούσει σε κοινωνικές 
και πολιτικές επιλογές, που παρεμβαίνουν κα
θοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού αποτε
λέσματος.
Η εμπειρία της παγκοσμιοποίησης, έτσι όπως εκ
φραστικά διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες 
και εβδομάδες στις χώρες ηις ΝΑ Ασίας, όπου μέ
σα σε μικρό χρονικό διάστημα πληθυσμοί πολ
λών εκατομμυρίων είδαν τις αποταμιεύσεις τους 
και το εισόδημά τους να μειώνεται δραστικά, και 
δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι βρέθηκαν 
άνεργοι, δείχνει ότι η  διαρθρωτική αλλαγή δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να  πάρει τη μορφή οά- 
ρωσης του κοιντοντκού στοιχείου από τις οικονο
μικές σχέσεις. Η χώρα μας αντιμετωπίζει πράγ
ματι σήμερα πιεστικά την ανάγκη να προχωρή
σει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα σε πολλές 
διαρθρωτικές αλλαγές, υπερκεράζοντας μορφές 
αντίδρασης που κρατάνε καθηλωμένο το παρα
γωγικό σύστημα, αλλά και διασφαλίζοντας συ
νολικά τη συνοχή της κοινωνίας. Και αυτό σε μια 
περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής, και συ
γκέντρωσης πόρων για την απορρόφηση του Κοι
νοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΓΙΣ) και ιη ν  προ
ώθηση των επενδύσεων.
Στα τελευταία χρόνια, έγιναν πολλές και σοβα
ρές παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα, που 
είναι σκόπιμο να αναφερθούν:

1. Ο ρ γ ά ν ω α ή  το ·α  κ ρ ά τ ο υ ς

Κατάργηση του ιστορικά πα γω μ ένου  πελα 
τειακού συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο 
και αντικατάστασή του με ένα αντικειμενικό σύ- 
οιημα επιλογής.
Η Αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες 
επιλογής διοικήσεων ΔΕΚΟ και εισαγωγή επι
χειρησιακών κριτηρίων στη λειτουργία τους.
Μ Ανεξαρτησία Κεντρικής Τράπεζας.
Β Αναδιάρθρωση της οργάνωσης της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Σχέδιο Καποδίστριας) και συ
γκρότηση Περιφερειακών Διοικήσεων.
I* Θεσμός Συνηγόρου Πολίτη.
Β  Εξέταση θέματος ουγχώνευσης-κατάργησης δη
μόσιων φορέων και οργανισμών.

2. Απελευθέρωση-οργάνωση Βασικών 
πεδίων δραστηριότητας
8  Διαμόρφωση σύγχρονου και ισχυρού θεσμι
κού πλαισίου για τη λειτουργία της κεφαλαια
γοράς, που έδωσε μια διαφορετική στήριξη και 
δυναμική στο θεσμό αυτό στην Ελλάδα.
Ο Απελευθέρωση εναλλακτικών τηλεπικοινω
νιακών υπηρεσιών.
8  Προετοιμασία απελευθέρωσης αγοράς π λε
υ ρ ικ ή ς  ενέργειας, που ψηφίστηκε και από τη

'Ρα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Β Κατάργηση επετηρίδας ως συστήματος πρό
σληψης δασκάλων στο εκπαιδευτικό σύστημα.

3. Ιδιωτικοποιήσεις
Ε ί Ιδιωτικοποίηση τμήματος κεφαλαίου του ΟΤΕ. 
ϋ  Ιδιωτικοποίηση τριών ναυπηγικών επιχειρή
σεων (Ναυπηγεία Σύρου, Σκαραμαγκά, Ελευσί
νας).
Ε  Ιδιωτικοποίηση διαφόρων εταιρειών ΟΔΕ ή 
θυγατρικών άλλων φορέων.
Ϊ2 Προώθηση σειράς δημοσίων επιχειρήσεων, τρα
πεζών κ.ά. για μερική ή  πλήρη ιδιωτικοποίηση. 
Συνολικά, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις το I 794-  

1997 έφθασαν τα 2,1 διο. δολ. έναντι 0,9 εκατΓδολ. 
το 1990-93, αλλά η όλη πολιτική συνδυάστηκε με 
συμπληρωματικά μέτρα που έκαναν τις παρεμ
βάσεις αυτές πολύ πιο ολοκληρωμένες.

4- Αναπτυξιακής 
ό ■ μθρωτικές παρεμβάσεις

Αναμόρφωση αναπτυξιακού νόμου με σημα
ντικά αποτελέσματα για τις επενδύσεις.
Κ Προγραμματικές συμφωνίες για  τόνωση εγ 
χώριας παραγωγής.
Ε3 Σημαντική μείωση πραγματικών και ονομα
στικών επιτοκίων ως αποτέλεσμα της πολιτικής 
δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Κ Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα για  τη βιο
μηχανία, τις ΜΜΕ, τη γεωργία, τις τηλεπικοιω- 
νίες, τις μεταφορές και τον τουρισμό.
Σήμερα, το πρόβλημα της διαρθρωτικής αλλα
γής, παρά τις παραπάνω πολύ σημαντικές δρά
σεις σε ένα μικρό και δύσκολο διάστημα, είναι 
επιτακτικό. Ε ίναι το στοιχείο που θα προσδιορί
σει την ικανότητα της οικονομίας μας να  απο- 
κιήσει μια δυναμική που θα τη φέρει κοντά στο 
επίπεδο τοιν χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
της επιτρέψει να ενιαχθεί στην ΟΝΕ και να πα- 
ραμείνει οε αυτήν χωρίς κλυδωνιομούς.
Η συζήτηση για τις διαρθρωτικές αλλαγές, όμως, 
πέρα από τη μακροοικονομική  διάσταση που 
έχει, δηλαδή την επιτυχία της μακροοικονομι
κής πολιτικής, έχει και μια δεύτερη, εξίσου ση
μαντική, πτυχή:
Οι πολιτικές επ ιλογές κα ι οι συνδυασμοί των 
διαρθρωτικών αλλαγών προσδιορίζουν τον επι- 
μερισμό του κόστους και των οφελών των αλλα
γών αυτών για τα διάφορα κοινωνικά στρώματα 
και, τελικά, τους κερδισμένους και τους χαμένους 
της διαδικασίας αυτής.
Σε μια χώρα, για  παράδειγμα, όπως η Ελλάδα, 
οτην οποία τα δημόσια έσοδα με 37% περίπου 
του ΑΕΠ υπολείπονται του 45% της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, η απόφαση 
για εγκατάλειψη της προσπάθειας περαιτέρω σύλ
ληψης της τεράστιας και προκλητικής φοροδια
φυγής ή της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης 
προς δραστηριότητες που απολαμβάνουν φορο
λογικής ασυλίας, σημαίνει ευλογία του δί&ίτΐδ 
μυο. Κοινωνικά και πολιτικά σημαίνει παραί
τηση από τον πιο δίκαιο μηχανισμό ανακατανο- 
μής ιου εισοδήματος, που είναι η πραγματική 
εφαρμογή της κείμενης φορολογικής νομοθε-

ίΙΜ Μ ΐίΤ ΙΜ Μ Έ

Υ ί ΐφ Ο Β Λ έ  ΐο ιιν

ηολογισμού. Πα την τελευταίο περίπτωση, < ίπαι- 
τείται πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου,
Ε  Εξέταση του ενδεχομένου και της δυνάτσιο 
τας επέκτασης διατάξεων νόμων, ή τρόπολο- 
γιών, που συνεπάγονται δαπάνες και σε άλλης 
περιπτώσεις.
Ε  Κατάργηση και συγχώνευση δημόσιων Φο
ρέων και μετάταξη του πλεονάζοντας πρόσω 
πικού σε άλλες υπηρεσίες,
Κ  Ορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα 
που συγχωνεύονται, ή καταργόύντοι.
£■ Από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως καί τις 31 
Δεκεμβρίου 1998, το ετήσιο συνολικά ποσό για 
επιχορηγήσεις οπό τον κρατικό προϋπολογι
σμό δεν μπορεί να υπερβεί τις συνολικές επι
χορηγήσεις του 1996 κατά εποητεύον υηου; >- 
γείο, ή αντίστοιχη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 
Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει ο επιχορη
γούμενος φορέας να ορίζει τις δικές του ον ι 
στοιχες πυγές χρηματοδότησης, 
ϊ ϊ  Οι επιχορηγούμενοι πρέπει να υποβάλ ουν 
στο υπουργείο Οικονομικών ανάλυση προϋ
πολογισμού κατά ομάδες και κατηγορίες δα
πανών, κ.ο.κ..
Ι ί  Ό λοι οι επιχορηγούμενοι οργανισμοί με πο
σά πάνω από 100 εκστ, δραχμές πρέπει να ύι -.-> 
βάλουν εντός τριμήνου ο πό τη δημοσίευση του 
νόμου τριετές επιχειρησιακό σχέδιο για τα έ τη 
1997 έως κοι 1999 οτα υπουργεία Εθνικής Ο ι
κονομίας και Οικονομικών, με συγκεκριμένες 
προτάσεις και αναλυτικό προϋπολογισμό δα
πανών. εσόδων κ.ο.κ..
Ε  Μετά την παρέλευση των προθεσμιών υπο
βολής ο τοιχείων, πρέπει ο πρόεδρος ή ο διέυ- 
θύνων σύμβουλος να ενημερώσουν εγγράφως 
για τους λόγους της καθυστέρησης. Μετά την 
εκπνοή της νέας προθεσμίας, επιβάλλεται πρό
στιμο, δεν χορηγείται εγγύηση του Δημοσίου, 
γίνεται δέσμευση εσόδων κ.λ.π...
Β  Από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 1999, ο αριθμός των συνολικών ετή
σιων προσλήψεων ηάσης φύσεως προσωπικού 
α ηό τους φορείς του δημόσιου τομέα δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος από την εξής σχέση: μισ ηρό 
σληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις (για τους εκ
παιδευτικούς, τα σώματα ασφαλείας, το Λιμενικό 
Σώμα και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 
η σχέση αυτή είναι μία προςμία).
Β  Εξέταση και αξιολόγηση κάθε χρόνο από το 
Γενικό Λογιστήριο συγκεκριμένων δαπανών.
Ε3 Αξιολόγηση από το υπουργείο Οικονομικών 
λειτουργικών δαπανών και εξέταση του κόστους 
συντήρησης και λειτουργίας συγκεκριμένων 
υπηρεσιακών μοντιδων.
Β  Δυνατότητα πρόσληψης συμβούλων διαχεί
ρισης.
Μ Αξιολόγηση και οργάνωση λειτουργίας δη
μόσιω ν οργανισμώ ν οπό εξωτερικούς συμ
βούλους.
ί ί Επενδύσεις δημόσιων οργανισμών και ασφα
λιστικών ταμείων (ακίνητα, μετοχές κ.ά.).
Ε  Επιχορηγήσεις, ή τακτοποίηση χρεών δημό
σιων επιχειρήσεων, με αντίστοιχη αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου.
& Σύναψη δανείων από δημόσιες επιχειρήσεις 
μόνον ύστερα από έγκριση των χρηματοικονο- 
μικών όρων από τα υπουργεία Εσωτερικών, Δη 
μόοιας Διοίκησης και Οικονομικών.
Β  Τακτοποίηση υποχρεώσεων φορέων του Δη
μοσίου, δαπάνες προμηθειών, προγράμματα 
στέγασης δημόσιων υπηρεσιών και διαχείριση 
νοσηλίων.
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>»- αίας οε όλα χα οχρώμαχα ιης κοινωνίας. Η πρό- 
ιαοη που με απόλυχο χρόπο προβάλλει ως εναλ
λακτική λύση απλώς μια περικοΓαχ δαπανών, με 
μχιθημαχική ακρίβεια δεν μπορεί παρά να οδη
γήσει σε υποβάθμιση ίων πολιχχκών για χην παι
δεία, χην άμυνα, χην κοινωνχκή πρόνοια ή χην 
υγεία. Βέβαια, χαυχόχρονα, χίποχα δεν εμποδίζει 
όσους ανάλαφρα υποσχηρίζουν ίο σενάριο χης 
περικοπής δαπανών να ασκούν δριμύχαχη κρι- 
χική κάθε φορά που διεθνή οχαιιοχικά σχοιχεία 
δείχνουν όχι η  Ελλάδα υσχερεί σε δαπάνες για 
παιδεία, υγεία ή πρόνοια σε σχέση με τις χώρες 
χης Ευρωπαϊκή Ένωσης.
Και βέβαια, οχην Ελλάδα υπάρχει πάντα τερά- 
σιιο περιθοίριο για εξοικονόμηση δαπανών οχο 
σχενό και σχον ευρύχερο δημόσιο χομέα, παρ’ όλο 
όχι σια χελευχαία χρόνια ίο περιθώριο αυχό κά
πως περιορίστηκε. Και βέβαια, ια ελλείμματα 
που συσσωρεύονται σε ορισμένους φορείς είναι 
έκφραση ανεπαρκούς διαχείρισης, που πληρώ
νει ο Έ λληνας φορολογούμενος, αν και σε ορι
σμένες περιπτώσεις είναι έκφραση μεταφοράς πό
ρων από τον κραχικό προϋπολογισμό προς ιούς 
φορολογούμενους, όπως η διατήρηση αμετά
βλητου ίου εισιτηρίου στις συγκοινωνίες.
Όμως, χα θέμαχα αυχά δεν είναι δυνατόν να προ
σεγγιστούν μανιχεϊστικά ή φεχιχισχικά. Οι δα
πάνες, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι μεταρρυθμίσεις 
σχην αγορά εργασίας, σχο ασφαλιστικό, στον τρό
πο λειτουργίας δημόσιων επιχειρήσεων είναι 
απόλυτα αναγκαίο να προχωρήσουν, με τρόπους 
όμοις που να σταθμίζουν με επάρκεια κάθε πτυ
χή  που προσδιορίζει το συνολικό αποτέλεσμα. 
Το να τρέχεις άκρπα και ασταμάτητα, και να οε 
επικροτεί η  διεθνής κοινόχηχα, γ ια  να πέσεις 
οχην άβυσσο, όπως έγινε με χην Ταϊλάνδη, χο 
Μ εξικό ή χην Κορέα, και άλλες χώρες, δεν νο
μίζω όχι είναι πετυχημένη στρατηγική και πο
λιτική σύλληψη. Σε χελευχαία ανάλυση, οι διαρ
θρωτικές παρεμβάσεις θα προσδιορίσουν χην επι
τυχία του «σχεδίου ΟΝΕ» για  τη χώρα μας. Οι 
προτεραιότητες, κατά τη γνώμη μου, βρίσκονται 
στα πεδία που προσδιορίζουν χην ανταγωνιστι
κότητα της οικονομίας, το παραγωγικό δυναμι
κό -  δημόσιο και ιδιωτικό -, τις επενδύσεις, ίο 
ανθρώπινο κεφάλαιο, το χρηματοπιστωτικό σύ
στημα, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις υποδομές, 
το θεσμικό καθεστώς ρύθμισης πολλών οικονο
μικών σχέσεων, την εισαγωγή δυναμικών στοι
χείων σ’ ένα ούσιημα που μετασχηματίζεται ιδι
αίτερα αργά και δύσκολα και αντιδρά υπέρμετρα 
σε κάθε αλλογή και δίαίπε ρηο.
Η ενέργεια, για παράδειγμα, και οι μεταφορές, 
όπως και οι νέες τεχνολογίες, αποτελούν στρα
τηγικούς παράγοντες στην αναπτυξιακή δυνα
μική ιης διεθνούς οικονομίας, και η  ανάγκη για 
διαρθρωτικές αλλαγές σχη λειτουργία τους στη 
χώρα θα επηρεάσει οριζόντια την ανταγωνιστι
κότητα ολόκληρου του παραγωγικού συστήμα
τος. Ε ίναι προφανές ότι το πεδίο αυχό δεν μπο
ρεί παρά να έχει υψηλή προτεραιότητα στις διαρ
θρωτικές έϊπλογές ιης κυβέρνησης.
Το ασφαλιστικό σύστημα, επίσης, βρίσκεται υπό 
την πίεση Θεαματικών αλλαγών στα δεδομένα

20 Οικονομικός 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1998

στα οποία στηρίχθηκε σχο παρελθόν και η ανά
γκη  εξεύρεσης λύσεων, όσο δυσάρεστο ζήχημα 
και αν είναι πολιτικά, είναι επείγουσα για  τα 
αμέσως επόμενα χρόνια.
Το βιοτικό επίπεδο εκατοντάδων χιλιάδων ερ
γαζομένων και συνταξιούχων χης χώρας σε δύο- 
τρεις δεκαετίες θα απειλείται από τον «εγωισμό» 
και χην αντίδραση των σημερινών πιέσεων σχο 
να αντιμετωπιστεί ιο πρόβλημα οχην πραγματι
κή του διάσταση.
Η συνεχής προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών 
σια παραπάνω πεδία (αλλά και σε άλλα) είναι 
κρίσιμη και από μία άλλη σκοπιά: Να δημιουρ
γήσουν μια ενδογενή αναπτυξιακή δυναμική 
στην ελληνική οικονομία, που δεν θα εξαρτάιαι 
υπέρμετρα από το κόοιος εργασίας, το οποίο από 
χην πλευρά του θα πιέζει τους μισθούς, κάτω από 
χην πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού και της 
ενοποίησης των αγορών και των πολιτικών. Σω-

ο κυριότερο διαρθρωτικό πρόβλημα χης

] ελληνικής οικονομίας είναι η χαμηλή 
παραγωγικότητα και διεθνής ανταγωνι

στικότητα του συνόλου των κλάδων που την συ
ναπαρτίζουν. Η ρίζα του προβλήματος είναι η πο
σοτική και ποιοτητή ανεπάρκεια της υποδομής, 
η ανεπαρκής συσσώρευση κεφαλαίου και η  χα
μηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Μια από πς κυρκχερες διαρθρωτπτές 
αδυναμίες είναι το μέγεθος, η  διάρθρωση και ο 
τρόπος λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Το κρά
τος επιφυλάσσει στον εαυτό του σημαντικούς ρό
λους σχην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, όχι 
απλώς στις παραδοσιακές λειτουργίες του, αλλά 
και σε τομείς όπως το τραπεζικό σύστημα, η κε
φαλαιαγορά, οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, η  πα
ραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, η 
παιδεία και η  υγεία. Επειδή οι τομείς αυτοί είναι 
κρίσιμοι για το σύνολο της οικονομίας, η  χαμη-

στός οχεδιαομός διαρθρωτικών αλλαγών μπορεί 
να δώσει βασική ώθηση στην παραγωγικότητα 
της οπτονομίας και να μειώσει την πίεση στην 
αμοιβή εργασίας, η οποία ασκείται σήμερα λό
γω του χαμηλού επιπέδου εξειδικευσης που χα
ρακτηρίζει ιο παραγωγικό δυναμικό ιης χώρας. 
Η επίκληση, συνεπώς, ιης ιδιωτικοποίησης κά
ποιων μεμονωμένων φορέων, η  εξάντληση της 
φαντασίας στην απελευθέρωση των εργασιακών 
σχέσεων ή στο άνοιγμα κάποιων αγορών, θα αδι
κούσε όλη την πολιτική αντίληψη διαρθρωτικής 
αλλαγής που έχει η κυβέρνηση, παρ’ όλο ότι μια 
σειρά από τα παραπάνω στοιχεία έχουν τη θέση 
ιούς στο πρόγραμμά ιης. Δεν εξαντλούν όμως το 
πρόγραμμά της και, επίσης, συνδυάζονται με συ
μπληρωματικές πολιτικές, που επηρεάζουν το 
τελικό αποτέλεσμα. Αυτές οι φαινομενικά μικρές 
διαφορές κάνουν πολύ μεγάλη τη διαφορά και 
στο ιδεολογικό-πολιτικό-κοινωνικό πεδίο.

λή  παραγωγικότητα του κράτους επιβαρύνει και 
τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος όχι μόνο δεν έχει ιη 
δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί σε αυτούς τους 
τομείς, αλλά υποχρεώνεται να πληρώνει υψηλό 
κόστος και να συμβιβάζεται με χαμηλή ποιότη
τα. Επίσης, η  ασάφεια και η αβεβαιότητα που προ- 
καλούν οι συνεχείς μεταβολές του φορολογικού 
και ιου ρυθμιστικού καθεστώτος επιβραδύνουν 
ιις ιδιωτικές επενδύσεις και επιτείνουν τα κύρια 
διαρθρωτπτά προβλήματα.
Στην τελευταία εικοσαετία, το ελληνικό κράτος 
έχει αποιύχει στον αναπτυξιακό του ρόλο. Δεδο
μένου δε ότι η  εικοσαετία αυτή συμπίπτει με με
γάλη επέκταση κρατικών παρεμβάσεων παντός 
είδους, δεν μπορεί κανείς παρά να ουμπεράνει 
ότι οι κρατικές αυτές παρεμβάσεις κατέληξαν σε 
μείοιση της αποιελεοματικότηιας πις κατανομής 
των πόρων στην Ελλάδα, που, μέσω της ατμομη
χανής των επενδύσεων, επηρέασε αρνητικά το

ΓΙΩΡΓΟΣ Λ λ ΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ, καθηγητής του Οικονομικού Πίΐνεηιατημίου 
Αθηνών, βουλευτής της Ν,Δ.

Χα μ ηλή π α ρα γωγι κότητα 
και ανταγωνιστικότητα

Προκειμένου να επιλυθούν ια διαρθρωτικά προβλήματα ιης οι
κονομίας απαιτείται ένα σύνολο από γενικότερες προϋποθέσεις 
που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και τη διεθνή της αντα
γωνιστικότητα. Οι γενικότερες αυτές προϋποθέσεις σχετίζονται τό
σο με ιο θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας, και ειδικότερα τον επα
ναπροσδιορισμό της σχέσης και ιης διάρθρωσης ιδιωτικού και δη
μόσιου τομέα, όσο και με τη δημοσιονομική, νομισματική, συ
ναλλαγματική και εισοδηματική πολιτική που θα ακολουθηθεί 
την επόμενη πενταετία, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσο
χή σε βαθιές τομές που θα απεγκλωβίσουν ιο κράτος από την πα
ραγωγική διαδικασία.


