Τα µεγάλα διµερή Επιµελητήρια (Ελληνοαµερικανικό, Ελληνοβρετανικό, Ελληνογαλλικό,
Ελληνογερµανικό, Ελληνοϊταλικό, Ελληνοολλανδικό και Ελληνοσουηδικό) εκπροσωπούν σηµαντικές
εταιρίες µε µεγάλο µέρισµα στην οικονοµία της χώρας, άλλα και στην κοινωνία και έχουν µεγάλη εµπειρία
διοίκησης. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα κρίσιµος, καθώς συνδέουν τον επιχειρηµατικό κόσµο της Ελλάδας
µε τους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους της χώρας στο εξωτερικό, ενώ αποτελούν σηµαντικό και
αξιόπιστο µέσο για την προώθηση της ζητούµενης εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας. Σε αυτό το
πλαίσιο, υποστήριξαν την πρωτοβουλία εκπόνησης µελέτης από το ΙΟΒΕ και τη BCG για την πρόοδο των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στην Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονοµίας της. Η παρούσα µελέτη
αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας των ερευνητών του ΙΟΒΕ και της BCG. Οι ερευνητές του ΙΟΒΕ και
της BCG εργάστηκαν υπό την επιστηµονική καθοδήγηση και ευθύνη του Γενικού ∆ιευθυντή του
Ιδρύµατος και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της BCG στην Ελλάδα. Οι συγκεκριµένες απόψεις δεν
ανταποκρίνονται κατ’ ανάγκη προς αυτές των οργανισµών που υποστηρίζουν ή συνεργάζονται µε το ΙΟΒΕ
και τη BCG.

Το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός,
κοινωφελής, ερευνητικός οργανισµός. Ιδρύθηκε το 1975 µε δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την
επιστηµονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόµενα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, αφετέρου
να παρέχει αντικειµενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιµες στη
διαµόρφωση πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο
www.iobe.gr

Η The Boston Consulting Group (BCG) είναι διεθνής συµβουλευτική εταιρία µε ηγετική παγκοσµίως
θέση στη στρατηγική. Συνεργάζεται µε ιδιωτικούς, δηµόσιους και µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς µε
σκοπό την αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων και τον µετασχηµατισµό των συνεργατών της. Η BCG
ιδρύθηκε το 1963 και έχει παρουσία σε 45 χώρες µε 81 γραφεία, µε µόνιµη παρουσία στην Ελλάδα από το
2001. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο www.bcg.gr
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Εισαγωγή
Η ελληνική οικονοµία σταθεροποιείται µετά από έξι χρόνια βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης. Η
ισορροπία επανέρχεται τόσο στο δηµοσιονοµικό τοµέα, όσο και στο εξωτερικό ισοζύγιο. Σε πολλούς και
σηµαντικούς τοµείς παρατηρείται σαφής τάση αποκλιµάκωσης των τιµών. Επιπλέον, το κόστος
εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω, µετά την επίτευξη του
πρωτογενούς πλεονάσµατος. Θετικές εξελίξεις τεκµηριώνονται επίσης στον τοµέα των τραπεζών, στην
ανεργία και στον εξωτερικό τουρισµό.
Παρά τις θετικές εξελίξεις, παραµένει ισχυρός ο κίνδυνος η ελληνική οικονοµία να µην πετύχει
σταθερά θετικούς και σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Ο βιώσιµος δρόµος για την ανάπτυξη
διέρχεται από την ουσιαστική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονοµίας σε σχέση µε το
παρελθόν. Ο εξωτερικός δανεισµός της χώρας, τόσο του δηµόσιου, όσο και του τραπεζικού τοµέα,
αναµένεται να συνεχίσει να αντιµετωπίζει περιορισµούς στο προβλεπόµενο µέλλον, προερχόµενους
κυρίως από το κόστος του. Έτσι, η αναπτυξιακή ώθηση αναγκαστικά θα πρέπει να προέλθει από
εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών και άµεσες επενδύσεις, από επιχειρήσεις και επενδυτές που
βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα αλλά και από εισροή κεφαλαίων στην πραγµατική οικονοµία από το
εξωτερικό, παρά, όπως στο πρόσφατο παρελθόν, από κατανάλωση ωθούµενη από δανεισµό.
Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αξιοσηµείωτης αύξησης εξαγωγών και επενδύσεων αποτελούν η
αναβάθµιση του εγχώριου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και η σηµαντική βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Πολυάριθµες µεταρρυθµίσεις προς αυτές τις δύο βασικές
κατευθύνσεις έχουν ενσωµατωθεί στο Πρόγραµµα Οικονοµικής Πολιτικής. Ωστόσο, συνολικά δεν
φαίνεται να έχει εµπεδωθεί µια ισχυρή δυναµική ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων, καθώς σε πολλούς
τοµείς παρατηρούνται καθυστερήσεις, αντιδράσεις και αδυναµία για πραγµατικές τοµές. Η απαραίτητη
προσαρµογή της ελληνικής οικονοµίας δεν µπορεί να εξαντληθεί στο δηµοσιονοµικό πεδίο, που έχει
ασκήσει ισχυρές πιέσεις στην οικονοµική δραστηριότητα. ∆εδοµένης της παρατεταµένης και υψηλής
ύφεσης στην Ελλάδα από το 2008, προκειµένου η χώρα να εισέλθει και να παραµείνει σε φάση
ανάκαµψης, µε υψηλούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ, απαιτείται άµεσα εξέλιξη της παραγωγικής της
βάσης και η διαφοροποίηση σε σύγκριση µε το παρελθόν, µέσω εκτεταµένων επενδύσεων. Καθοριστική
συµβολή στην εδραίωση της ανάκαµψης µπορεί να έχει η ουσιαστική βελτίωση της εξωστρέφειας.
Χωρίς αυτές τις αλλαγές σε βασικές παραµέτρους του αναπτυξιακού προτύπου, η σχετική ισορροπία που
έχει επιτευχθεί σε δηµοσιονοµικό επίπεδο, στο ισοζύγιο συναλλαγών του εξωτερικού τοµέα, αλλά και στο
πεδίο της παραγωγικής δραστηριότητας θα παραµένει εύθραυστη και επισφαλής. Για την υποστήριξηδιευκόλυνση της αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας, είναι επιτακτική η υλοποίηση
µεταρρυθµίσεων στα πεδία διοικητικών παρεµβάσεων που επηρεάζουν τους βασικούς άξονες του
παραγωγικού συστήµατος. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η αποτύπωση της σχετικής προόδου που
έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια και η ανάδειξη των απαραίτητων µελλοντικών προτεραιοτήτων και
ενεργειών για την ολοκλήρωση του µεταρρυθµιστικού φάσµατος.

Βασικές κατευθύνσεις της µεταρρυθµιστικής πολιτικής για την οικονοµική και κοινωνική
ανασυγκρότηση
Προκειµένου εφεξής να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσµατική η µεταρρυθµιστική πολιτική
και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, απαιτείται ο κατάλληλος σχεδιασµός της. Στη συγκεκριµένη
διαδικασία είναι αρχικά απαραίτητος ο καθορισµός των βασικών κατευθύνσεων των µεταρρυθµιστικών
αποφάσεων και ενεργειών. Η ίδιας έντασης µεταρρυθµιστική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, χωρίς να
έχουν τεθεί ορισµένες προτεραιότητες, ούτε µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητά της, ούτε επισπεύδει τις
επιδιωκόµενες εξελίξεις. Στο σχεδιασµό πρέπει να ληφθούν υπόψη σε µεγάλο βαθµό οι βασικοί
παράγοντες ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονοµίας που αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και οι
πτυχές της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας που αποτελούν διαχρονικά ή τα τελευταία χρόνια
τροχοπέδη στην εξέλιξή της, όπως πχ. η χαµηλή ανταγωνιστικότητά της, η αναποτελεσµατικότητα της
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λειτουργίας του κράτους, η έντονη όξυνση της ανεργίας, ιδίως των νέων, µε επακόλουθο την εξάπλωση
φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού.
Τούτων δεδοµένων, η µεταρρυθµιστική πολιτική πρέπει να εστιάσει σε τέσσερα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας, τα οποία καθορίζουν κατά κύριο λόγο τις
προοπτικές κάθε χώρας, δηλαδή τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητά της, την εξωστρέφειά της, το
ρόλο του κράτους στην οικονοµία και το βαθµό πρόσβασης-συµµετοχής της κοινωνίας στις
οικονοµικές-τεχνολογικές εξελίξεις.
Αναλυτικά, λαµβάνοντας υπόψη τη σταδιακή διεύρυνση του χάσµατος ανταγωνιστικότητας διαχρονικά
ανάµεσα στην ελληνική οικονοµία και στο µέσο όρο των ανεπτυγµένων χωρών, χρειάζονται
συντονισµένες δράσεις για την ενίσχυση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Αυτή δεν
εξαρτάται µόνο από τo σχετικό κόστος παραγωγής – στο οποίο έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία
χρόνια εκτεταµένες προσαρµογές – και τις τιµές των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συσχετίζεται σε
µεγάλο βαθµό µε την ποιότητά τους, το τεχνολογικό τους περιεχόµενο και το βαθµό διαφοροποίησής
τους. Η σηµαντική βελτίωση ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά επέρχεται διεθνώς όλο και περισσότερο
µέσω της δηµιουργίας και ενσωµάτωσης καινοτοµιών. Η εξέλιξη της παγκόσµιας οικονοµίας
καθορίζεται πλέον σε µεγάλο βαθµό από την παραγωγή και την αξιοποίηση γνώσης. Συνεπώς,
προκειµένου να καλυφθεί µέρος της υστέρησης της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων αναπτυγµένων χώρων
στην παραγωγή καινοτοµιών, απαιτείται υποστήριξη επενδύσεων σε ερευνητικές δραστηριότητες,
στην εφαρµογή και τη διάχυση των αποτελεσµάτων τους. Οι µεταρρυθµίσεις µε αυτό το περιεχόµενο
πρέπει να διευκολύνουν σηµαντικά την άντληση ωφελειών από δραστηριότητες σε Έρευνα &
Τεχνολογική Ανάπτυξη, κάµπτοντας την αντίληψη ότι αυτές συνεπάγονται µόνο ή κυρίως υψηλό ρίσκο.
Η σταδιακή αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίως παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών
αποτελεί µια εκ των πλέον βασικών προϋποθέσεων για την άρση της εσωστρέφειας της ελληνικής
οικονοµίας. ∆εν επαρκεί όµως για την απαιτούµενη σηµαντική και σταθερή ενίσχυση της
διεθνοποίησής της, προκειµένου να µεταβληθεί το αναπτυξιακό πρότυπό της. Η συντριπτική
πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει έρθει σε επαφή µε διεθνείς αγορές, συνεπώς δεν
γνωρίζει τους κανόνες λειτουργίας τους. Από την άλλη πλευρά, οι διαχρονικά εξωστρεφείς ελληνικές
επιχειρήσεις, αλλά και όσες προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να βγουν έξω από τα σύνορα της χώρας,
αντιµετωπίζουν σηµαντικά προσκόµµατα, τα οποία προέρχονται από τον τρόπο λειτουργίας των
δηµόσιων υπηρεσιών που είναι επιφορτισµένες µε τον έλεγχο των εξαγωγικών/εισαγωγικών ροών.
Ακολούθως, για την επίτευξη υψηλής εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας, που είναι βασικό
δοµικό χαρακτηριστικό των ανεπτυγµένων οικονοµιών, απαιτείται σειρά µεταρρυθµίσεων στις
εξαγωγικές διαδικασίες, αλλά και για την κατάλληλη προετοιµασία-ενηµέρωση των επιχειρήσεων για
το διεθνές περιβάλλον και τη διευκόλυνση της δικτύωσής τους.
Η δοµή και ο τρόπος λειτουργίας του κράτους αποτελούν διαχρονικά εστίες εµποδίων και
προβληµάτων σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των πολιτών. Η πολυνοµία, η
συχνή έλλειψη σαφούς ιεραρχίας ή/και κατανοµής αρµοδιοτήτων στο δηµόσιο τοµέα, οι πολλές
αλλαγές στη δοµή του κράτους, επέφεραν κατακερµατισµό εξουσιών και ανάπτυξη γραφειοκρατίας.
Αυτά µε τη σειρά τους, οδήγησαν στην εκδήλωση φαινοµένων διαφθοράς, γενικευµένης σε ορισµένα
τµήµατα του κρατικού µηχανισµού και της δηµόσιας διοίκησης, η οποία ευνοήθηκε και από την
ανυπαρξία ή την αναποτελεσµατικότητα ενός αξιόπιστου µηχανισµού επιβολής κυρώσεων. Τα
προβλήµατα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην Ελλάδα από τη λειτουργία του κράτους αύξησε
και µεγέθυνε η υψηλή συµµετοχή του στην παραγωγική δραστηριότητα, σε βασικούς τοµείς της
οικονοµίας (πχ. παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνίες, µεταφορές), συχνά µε πλήρη αποκλεισµό
αντίστοιχης δραστηριότητας από τον ιδιωτικό τοµέα. Η δηµιουργία πολυδαίδαλων δοµών και ο
γραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας κυριαρχούσαν σταδιακά και σε αυτούς τους τοµείς.
Τούτων δεδοµένων, για την άρση των εµποδίων στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και για τη
διευκόλυνση των πολιτών, απαιτείται ριζική αλλαγή στο ρόλο του ελληνικού κράτους στην οικονοµία,
στη δοµή και στον τρόπο λειτουργίας σε όλα τα επίπεδά του. Η αναποτελεσµατικότητά του ως
παραγωγός, στην Ελλάδα και διεθνώς, καταδεικνύει ότι η συµµετοχή του στην παραγωγική
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δραστηριότητα πρέπει να περιοριστεί σε βασικά δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες (πχ. εθνική άµυνα,
υγεία, παιδεία). Σε ότι αφορά τη διάρθρωση και τη λειτουργία του, απαιτείται συγχώνευση υπηρεσιών
και αρµοδιοτήτων, αποσαφήνιση της ιεραρχίας, µείωση και απλοποίηση διαδικασιών στις
συναλλαγές µε πολίτες και επιχειρήσεις. Ο ρόλος της αποκεντρωµένης διοίκησης πρέπει να ενισχυθεί
σηµαντικά στη νέα δοµή, περιορίζοντας τον υδροκεφαλισµό του κράτους και αναδεικνύοντας τοπικές
ανάγκες και δυνατότητες. Η καθιέρωση και λειτουργία αξιόπιστων, αδιάβλητων µηχανισµών ελέγχου θα
αποσοβήσει φαινόµενα διαφθοράς και παραµέλησης-παράβασης καθηκόντων, βελτιώνοντας την
αποδοτικότητα της νέας δοµής.
Ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της παραγωγικής αναδιάρθρωσης και της
µεταρρυθµιστικής προσπάθειας είναι αναµφίβολα η συµµετοχή όσο το δυνατόν µεγαλύτερου τµήµατος
της κοινωνίας σε αµφότερα. Η ώθηση του νέου αναπτυξιακού προτύπου στην οικονοµία και η
αποδοτικότητα των δυνατοτήτων που δηµιουργούνται από τις µεταρρυθµίσεις θα µεγιστοποιηθούν από
την παροχή πρόσβασης σε αυτά στη µεγάλη πλειοψηφία του πληθυσµού της χώρας. Κρίσιµος παράγοντας
επιτυχίας είναι η προσέγγισή τους από κοινωνικές οµάδες που πλήγηκαν έντονα από την ύφεση των
τελευταίων ετών, όπως για παράδειγµα οι νέοι. Η γρήγορη ένταξη στο καινούργιο πλαίσιο εξελίξεων και
προοπτικών δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη. Αντιθέτως, είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί και να
υποστηριχθεί µε κατάλληλες πρωτοβουλίες. Συγκεκριµένα, απαιτείται ένα σύνολο σχετικών ενεργειών,
που θα λειτουργήσει ως δίχτυ επανένταξης κοινωνικών οµάδων οι οποίες βιώνουν τα τελευταία χρόνια
συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού. Αυτές οι δράσεις θα συγκροτήσουν τρόπον τινά ένα νέο κοινωνικό
συµβόλαιο, παρέχοντας ευκαιρίες και κίνητρα συµµετοχής στη προσπάθεια της χώρας. Πρέπει να
καλύπτουν την εκπαίδευση από τις αρχικές της βαθµίδες, την κατάρτιση-επανακατάρτιση ανέργων και
εργαζοµένων, την αγορά εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση κ.ά.
Για την υλοποίηση των τεσσάρων κατευθύνσεων του µεταρρυθµιστικού κύµατος αναλύονται στην
παρούσα µελέτη οι µεταρρυθµίσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της εφαρµογής,
καθώς και όσες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας, σε εννέα
επιµέρους περιοχές παρεµβάσεων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆ικαιοσύνη
Φορολογικό πλαίσιο
Ασφαλιστικό σύστηµα
Νεανική ανεργία
Εκπαιδευτικό Σύστηµα
Έρευνα και καινοτοµία
∆ιαφθορά, γραφειοκρατία και πολυνοµία
Προµήθειες δηµοσίου
Εξαγωγικός τοµέας

1 Ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη απονοµή δικαιοσύνης
Οι προσεχείς µεταρρυθµίσεις πρέπει να στοχεύουν σε αυξηµένη εµπιστοσύνη πολιτών –
επιχειρήσεων στο σύστηµα απονοµής της δικαιοσύνης
Η διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης είναι κοµβικό ζήτηµα στην
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων, καθώς ενισχύει
την εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις συναλλαγές τους µε τις εγχώριες εταιρίες και το κράτος.
Κατανοώντας την ανάγκη για εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση του συστήµατος δικαιοσύνης, η ελληνική
κυβέρνηση προχώρησε σε σηµαντικές µεταρρυθµιστικές προσπάθειες στον τοµέα της ταχύτητας και της
αποτελεσµατικότητας της απονοµής της δικαιοσύνης (π.χ. σύστηµα fast track σε δίκες για στρατηγικές
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επενδύσεις, ενίσχυση των ειρηνοδικείων κ.ά.). Όµως, αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί µε ακόµα
εντονότερους ρυθµούς, ειδικότερα στο ζήτηµα της ταχύτητας, µέσω θεσµικών και νοµοθετικών
παρεµβάσεων που θα προωθούν την ταχύτερη έκδοση αποφάσεων και, παράλληλα, θα διασφαλίζουν την
ακέραιη απονοµή της δικαιοσύνης. Επιπλέον, οι µελλοντικές µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες πρέπει να
στοχεύουν στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στο σύστηµα
απονοµής της δικαιοσύνης.
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
•

•

•

Σύστηµα fast track σε δίκες για στρατηγικές επενδύσεις που παρακάµπτει σηµαντικά νοµικά εµπόδια
που επενεργούν αποτρεπτικά στις µεγάλες επενδύσεις εγχωρίως, και διαµορφώνει ένα πιο ελκυστικό
περιβάλλον για άµεσες ξένες επενδύσεις. Επιπλέον, η κυβέρνηση προώθησε ταχύτερες διαδικασίες για
αναγκαστικές εκτελέσεις-κατασχέσεις που βοηθούν στην εκκαθάριση των υποθέσεων και οδηγούν
στην απελευθέρωση των συναλλαγών, µε συνακόλουθα ευµενή οικονοµικά αποτελέσµατα. Επίσης,
υλοποιήθηκε η άµεση εφαρµογή της κρίσης των ανωτάτων δικαστηρίων σε ''πιλοτικές δίκες" από τα
δικαστήρια µικρότερων βαθµίδων. Κατ’ αυτό τον τρόπο προωθείται η ταχύτερη απονοµή της
δικαιοσύνης επειδή τα δικαστήρια µικρότερων βαθµίδων έχουν πλέον διακριτή πυξίδα που τους
κατευθύνει, αλλά ενισχύεται και η ασφαλέστερη απονοµή της δικαιοσύνης, καθώς η απόφαση των
χαµηλότερων δικαστηρίων στηρίζεται σε απόφαση των ανωτάτων δικαστηρίων.
Παράλληλα, έγιναν θεσµικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση του θεσµού της διαµεσολάβησης και
των ειρηνοδικείων. Συγκεκριµένα, αναβαθµίστηκε η διαµεσολάβηση προκειµένου να ενισχυθούν
εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών, αφήνοντας την προσφυγή στα δικαστήρια ως ύστατη
λύση. Αυτό συνεπάγεται αποσυµφόρηση των δικαστηρίων από µεγάλο αριθµό υποθέσεων και
οικονοµικότερη διαδικασία επίλυσης των διαφορών. Την ίδια στιγµή, ενισχύθηκε ο θεσµός των
ειρηνοδικείων, µέσω αύξησης του αριθµού των δικαστών και µεταφοράς µεγάλου όγκου υποθέσεων
σε αυτά, προκειµένου να γίνει καλύτερος επιµερισµός των υποθέσεων και συνεπώς ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη δικαστική επίλυση αυτών.
Στοχευµένες πολιτικές, προκειµένου να υπάρξει βραχυπρόθεσµα ταχύτερη αντιµετώπιση
νοµικών εµποδίων. Για παράδειγµα, προωθήθηκε η δικαιοκρατική αντιµετώπιση του τεράστιου
όγκου µηνύσεων και εγκλήσεων (π.χ. καταργείται η υποχρεωτικότητα της προκαταρκτικής εξέτασης
στα πληµµελήµατα, οι ανώνυµες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο εκτός εξαιρέσεων κ.ά.),η οποία
συντελείται µε την απλοποίηση των διαδικασιών και συµβάλλει στην ταχύτερη απονοµή της
δικαιοσύνης. Συγχρόνως, πραγµατοποιήθηκε απλοποίηση και επίσπευση της διαδικασίας των
ασφαλιστικών µέτρων, µε αποτέλεσµα την συντοµότερη έκδοση αποφάσεως και την εξοικονόµηση
δαπάνης για τους διάδικους και το κράτος.

Άµεσες προτεραιότητες για το µέλλον για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη απονοµή της
δικαιοσύνης:
Ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης
•

Μεταρρύθµιση του τρόπου διοίκησης των δικαστηρίων εισάγοντας αρχές και εργαλεία του
σύγχρονου µάνατζµεντ. Σε αυτό πλαίσιο είναι απαραίτητη η συνεχής διαχείριση της απόδοσης
(performance management) των δικαστηρίων για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας απονοµής
της δικαιοσύνης. Τα ίδια τα δικαστήρια θα θέτουν συγκεκριµένους στόχους κάθε χρόνο πάνω στους
οποίους θα αξιολογούνται (αντίστοιχος θεσµός στην ∆ανία). Επιπλέον, είναι απαραίτητη η
εγκατάσταση και εφαρµογή προηγµένων πληροφοριακών συστηµάτων στα δικαστήρια για την
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη απονοµή της δικαιοσύνης (αντίστοιχη µεταρρύθµιση
πραγµατοποιήθηκε στην ∆ανία µέσω του e-justice και στην Ολλανδία µε την ψηφιοποίηση των
δικαστηρίων), όπως επίσης και η ολοκληρωµένη δηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου υποθέσεων.
Συγχρόνως, θα πρέπει να προωθηθεί η άµεση κατάργηση της απασχόλησης των δικαστών στον
προσδιορισµό των υποθέσεων και η ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων. Ακολούθως, θα

7

•

•

δηµιουργηθεί επαρκής διαθεσιµότητα δικαστών για τα τµήµατα που εκδικάζουν υποθέσεις και
παρουσιάζουν ιδιαίτερη καθυστέρηση (π.χ. ασφαλιστικά µετρά, εκούσια δικαιοδοσία, κλπ)
Καινοτόµες θεσµικές παρεµβάσεις οι οποίες θα επισπεύδουν την ταχύτητα απονοµής της
δικαιοσύνης. Ειδικότερα, εγκατάσταση µηχανισµού που δίνει τη δυνατότητα, κατόπιν συµφωνίας
µεταξύ των διάδικων, ταχείας έκδοσης µίας απόφασης (fast ruling) χωρίς το δικαίωµα έφεσης,
ευνοώντας τον περιορισµό του όγκου των υποθέσεων αλλά και τους διάδικους που έχουν ως βασική
προτεραιότητα την έκδοση της απόφασης σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (αντίστοιχος
µηχανισµός στην Ολλανδία). Επιπλέον, µπορεί να γίνει θεσµοθέτηση οµαδοποίησης υποθέσεων, π.χ.
ανάλογα µε το οικονοµικό ύψος του επίδικου αντικειµένου και τις χρονικές ανάγκες της υπόθεσης
(π.χ. για αστικές υποθέσεις έως €15.000), έτσι ώστε να γίνεται στοχευµένη αντιµετώπιση των
διαφορετικών υποθέσεων που θα ωφελήσει την αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη απονοµή της
δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, πρέπει να προωθηθεί αλλαγή της νοµοθεσίας έτσι ώστε το σύστηµα
δικαιοσύνης να µην ευνοεί την άµεση προσφυγή στα δικαστήρια και κατά συνέπεια να οδηγεί στην
µείωση των εισερχοµένων υποθέσεων και στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης. Τέλος, πρέπει να
ενισχυθεί η θωράκιση των πνευµατικών δικαιωµάτων, µε τη δηµιουργία ειδικών δικαστηρίων για
εκδίκαση υποθέσεων σχετικών µε πνευµατικά δικαιώµατα. Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται και η
επιµόρφωση δικαστών σε θέµατα πνευµατικών δικαιωµάτων.
Επίσης, πρέπει να δροµολογηθεί άµεσα η αναδιάρθρωση του λειτουργικού µοντέλου της
δικαιοσύνης, προκειµένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες αποτελεσµατικότερα. Σε αυτή την
κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστών και των
δικαστικών υπαλλήλων στα δικαστήρια της χώρας µε βάση τις πραγµατικές τους ανάγκες (π.χ. µεταξύ
1996-2006 οι θέσεις δικαστών στο Εφετείο Θεσσαλονίκης αυξήθηκαν κατά 15% ενώ στο ίδιο χρονικό
διάστηµα η αύξηση των εκδικαζοµένων υποθέσεων ήταν της τάξης του 113%), έτσι ώστε η απονοµή
της δικαιοσύνης να γίνεται ταχύτερα και παράλληλα µε τους ίδιους ρυθµούς σε όλη τη χώρα.
Ταυτόχρονα, και δεδοµένου του όγκου των εκκρεµών υποθέσεων, θα πρέπει να γίνει επέκταση του
ωραρίου των δικαστηρίων (από τις 3 στις 5µ.µ.) αλλά και µείωση του χρόνου των δικαστικών
διακοπών, δεδοµένου ότι τα δικαστήρια υπολειτουργούν για τρεισήµισι µήνες κάθε χρόνο (δυόµισι το
καλοκαίρι, δεκαπέντε ηµέρες Χριστούγεννα και Πάσχα) έτσι ώστε να γίνει άµεσα διαχειρίσιµος ο
όγκος των υποθέσεων. Επιπλέον, σε περίπτωση αναβολής της δίκης θα πρέπει να δίνεται επαρκής
αιτιολόγηση από το δικαστή, ο οποίος θα αναλαµβάνει την εκδίκασή της και στη νέα δικάσιµο η
οποία θα οριστεί. Τέλος, προτείνεται η µείωση των επιτρεπόµενων αναβολών, συµβάλλοντας στην
ταχύτερη διαλεύκανση των υποθέσεων και στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων.

Αποτελεσµατικότερη απονοµή της δικαιοσύνης
•

Στοχευµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις αλλά και καλύτερη εκπαίδευση των λειτουργών της
δικαιοσύνης. Σε αυτή την κατεύθυνση, καθίσταται επιτακτική η αλλαγή του Πτωχευτικού Κώδικα
για την ευκολότερη και ταχύτερη λύση και εκκαθάριση των εταιριών που έχουν ζητήµατα
βιωσιµότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο απελευθερώνεται το ενεργητικό τους και επισπεύδεται η
εκκαθάριση των περιουσιακών τους στοιχείων, ενώ εξαλείφονται οι όποιες επιπτώσεις από την παύση
των εργασιών τους. Επίσης, είναι αναγκαία η ενίσχυση της νοµοθετικής ποιότητας µέσω της πιστής
τήρησης των σχετικών κανόνων του Ο.Ο.Σ.Α. (π.χ. να µην εισάγονται διατάξεις στους νόµους που
δεν είναι σχετικές), οδηγώντας σε ενιαίο δίκαιο και σε αποφυγή νοµικής σύγχυσης που καταλήγει σε
αναποτελεσµατικότητα στην απονοµή της δικαιοσύνης. Επιπλέον, προτείνεται η θεσµοθέτηση
αυξηµένης ευθύνης δικηγόρου, ιδιαίτερα σε σχέση µε την τήρηση των αναγκαίων τυπικών
προϋποθέσεων, µε απειλή σοβαρής αστικής, ποινικής και πειθαρχικής (διαγραφή) ευθύνης του σε
περίπτωση παραβάσεων. Τέλος, πρέπει να ενισχυθεί η εκπαίδευση των λειτουργών της δικαιοσύνης
σε βασικές αρχές λειτουργίας της οικονοµίας, των αγορών και των επιχειρήσεων για να υπάρχει
καλύτερη κατανόηση των επιχειρηµατικών υποθέσεων και αποτελεσµατικότερη διαλεύκανσή τους.
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Βέλτιστη πρακτική: Η Ολλανδία έκανε πολύ σηµαντικά βήµατα προόδου στην ταχύτητα και την
αποτελεσµατικότητα απονοµής της δικαιοσύνης, µε απτά αποτελέσµατα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Η
κυβέρνηση προώθησε την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων, η οποία έδωσε την δυνατότητα στα Ολλανδικά
δικαστήρια να έχουν οπτικοακουστική καταγραφή της δίκης, δυνατότητες αποµακρυσµένης ανάκρισης,
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση µε πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες (π.χ. αστυνοµία, φορολογικά, γραφείο
µετανάστευσης), κα. Η ψηφιοποίηση των δικαστηρίων ενίσχυσε την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των
υποθέσεων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και συντέλεσε στην δραστική µείωση του κόστους. Σήµερα,
υπάρχουν υποθέσεις στα Ολλανδικά δικαστήρια που επιλύονται εντός µερικών ηµερών. Ταυτόχρονα, η
κυβέρνηση απλοποίησε τις διαδικασίες, ειδικά σε αστικές υποθέσεις, και σύστησε µία οµάδα ειδικών (π.χ.
για ψυχοµετρική ανάλυση, τεστ DNA) που βρίσκεται σε άµεση ετοιµότητα για την ταχύτερη και
αποτελεσµατικότερη διαλεύκανση των υποθέσεων.

2 Σταθερό, απλό και προβλέψιµο φορολογικό πλαίσιο
Πέρα από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, το φορολογικό
πλαίσιο πρέπει να καταστεί ελκυστικό για την πραγµατοποίηση επενδύσεων, µέσω της απλοποίησης
και της σταθερότητάς του
Το φορολογικό πλαίσιο αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας. Ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό φορολογικό
πλαίσιο θα προωθήσει την επιχειρηµατικότητα και θα δηµιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για
επενδύσεις.
Τούτων δεδοµένων, η σηµερινή ελληνική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε γενναίες µεταρρυθµίσεις του
φορολογικού συστήµατος και έχει καταφέρει να ενισχύσει σηµαντικά τη δυνατότητα των φορολογικών
µηχανισµών και του νοµοθετικού πλαισίου για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Για την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας της φορολογικής διοίκησης η κυβέρνηση σχεδίασε και εφάρµοσε νέα
συστήµατα και γραµµατείες που διευκόλυναν και ενδυνάµωσαν το φορολογικό έλεγχο. Στο άµεσο
µέλλον, παράλληλα µε τη συνεχή ενίσχυση και τον εκσυγχρονισµό των µηχανισµών καταπολέµησης της
φοροδιαφυγής, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση επενδύσεων µέσω της µείωσης των
φορολογικών συντελεστών, της απλοποίησης των φορολογικών διατάξεων και της σταθερότητας των
φορολογικών κανόνων, έτσι ώστε να υπάρχει προβλεψιµότητα του φορολογικού καθεστώτος,
τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα. Είναι ενδεικτικό της πολυπλοκότητας και της αστάθειας του συστήµατος που
ακόµα υπάρχει ότι από το 2009 µέχρι τον Απρίλιο του 2012 έχουν εκδοθεί 582 εγκύκλιοι για φορολογικά
και τελωνειακά θέµατα.
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
•

Η κυβέρνηση προώθησε µία σηµαντική µεταρρύθµιση η οποία δίνει έµφαση στην κοινωνική
δικαιοσύνη και στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Συγκεκριµένα, έγινε µεγαλύτερη χρήση
της φορολογίας βάσει τεκµαρτού εισοδήµατος, προκειµένου να προσεγγιστεί µεγάλο πλήθος
φυσικών προσώπων, τα οποία στο παρελθόν µπορούσαν να µην υφίστανται άµεση φορολογία. Η
διεύρυνση της φορολογικής βάσης που επιτεύχθηκε, επιτρέπει τη µεγαλύτερη ισότητα στην κατανοµή
των φορολογικών βαρών, συνεπώς ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, έγινε
σηµαντική αύξηση προστίµων σε περιπτώσεις όπου οι φορολογικές δηλώσεις δεν υποβάλλονται ή
υποβάλλονται εκπρόθεσµα, αλλά δηµιουργήθηκε και ολοκληρωµένη διαδικασία µε την οποία
διακόπτεται η λειτουργία των επιχειρήσεων οι οποίες επανειληµµένα δεν εκδίδουν αποδείξεις,
ενισχύοντας την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, θεσπίστηκε θέση µόνιµου Γενικού
Γραµµατέα Εσόδων µε αυξηµένες αρµοδιότητες και µε πενταετή θητεία που του επιτρέπει να ασκεί
απρόσκοπτα τα καθήκοντά του, πχ. χωρίς τις διαταραχές του εκλογικού κύκλου ή των κυβερνητικών
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•

ανασχηµατισµών. Συγχρόνως, ισχυροποιήθηκαν σηµαντικοί οργανισµοί για την καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής (π.χ. το Σ.∆.Ο.Ε. έχει πλέον την αρµοδιότητα έκδοσης φορολογικών προστίµων).
Αναβάθµιση των ηλεκτρονικών συστηµάτων για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του
φορολογικού πλαισίου. Συγκεκριµένα, συστάθηκε Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα των
Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS) για την επιλογή σε κεντρικό επίπεδο των περιπτώσεων που θα
ελεγχθούν. Επίσης, αναβαθµίστηκε το TaxisNet για την διευκόλυνση των φορολογούµενων,
προκειµένου να ανταπεξέρχονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μέσω των ηλεκτρονικών
συστηµάτων έχει περιοριστεί η φυσική επαφή µε την εφορία και τους υπαλλήλους της, ενισχύοντας
την επίσπευση των διαδικασιών και µειώνοντας τις εστίες διαφθοράς. Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίστηκε
το πρόγραµµα διασταύρωσης στοιχείων στο οποίο θα περιλαµβάνονται δεδοµένα άλλων χωρών, τα
οποία αντλήθηκαν στο πλαίσιο φορολογικών συµφωνιών ανταλλαγής πληροφοριών.

Άµεσες προτεραιότητες για το µέλλον για µεγαλύτερη απλοποίηση και προβλεψιµότητα:
Σταθερότητα, απλοποίηση και προβλεψιµότητα του φορολογικού πλαισίου
•

•

Η κυβέρνηση πρέπει να δραστηριοποιηθεί άµεσα για την ενίσχυση της σταθερότητας του
φορολογικού πλαισίου, έτσι ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη προβλεψιµότητα του φορολογικού
καθεστώτος που θα δηµιουργεί φιλικό περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις και θα τις διευκολύνει να
εγκαταστήσουν τις έδρες τους και να επενδύσουν στην Ελλάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να
απλοποιηθεί και να ενδυναµωθεί η σταθερότητα των φορολογικών διατάξεων και, ταυτόχρονα, να
καθιερωθεί διεθνώς ελκυστικό/ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο για επιχειρήσεις και επενδύσεις
για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών, µε νόµο αυξηµένης τυπικής ισχύος. Οι όποιες αλλαγές να
απαιτούν ενισχυµένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τη νοµοθέτησή τους, περιορίζοντας το
ενδεχόµενο αλλαγών από τις επόµενες κυβερνήσεις.
Απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος για τη διευκόλυνση των φορολογούµενων στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Σε αυτή την κατεύθυνση, η µείωση της πολυπλοκότητας µπορεί
να επιτευχθεί µέσω της δηµιουργίας ενός περισσότερο ενιαίου φορολογικού καθεστώτος, όπου θα
υπάρχει δραστική µείωση των εξαιρέσεων και θα καθιερωθούν κοινοί φορολογικοί κανόνες για όλες
τις επιχειρήσεις, προκειµένου να ελαττωθούν οι δυνατότητες διαφθοράς, να ενισχυθεί η
προβλεψιµότητα των φόρων και να υπάρχει ίση µεταχείριση για ξένες και ελληνικές επιχειρήσεις.
Επίσης, πρέπει να πραγµατοποιηθεί κωδικοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας, προκειµένου να
αφαιρεθούν οι ασάφειες και να µειωθεί το περιθώριο υποκειµενικών αξιολογήσεων από τους
επιθεωρητές. Πρέπει να γίνει επέκταση του ισχύοντος µέτρου συµψηφισµού του Φ.Π.Α., για άµεση
αποπληρωµή/ συµψηφισµό όλων των οφειλόµενων πληρωµών του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις
έτσι ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητά τους και να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη προς το κράτος. Η
υιοθέτηση ενός κοινού και σταθερού φορολογικού συντελεστή εισοδήµατος (µετά από ένα
απαλλασσόµενο ποσό ανά φυσικό πρόσωπο, ή εναλλακτικά ενός συστήµατος µε πολύ λίγους
διαφορετικούς συντελεστές) θα βελτίωνε πολλές πλευρές της τρέχουσας κατάστασης.

Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής
•

Για να πραγµατοποιηθεί µια επιτυχηµένη µεταρρύθµιση κατά της φοροδιαφυγής πρέπει να στηριχτεί
σε 3 βασικούς πυλώνες: αποτελεσµατικοί φορολογικοί έλεγχοι, µείωση της διαφθοράς των
υπαλλήλων στο φοροεισπραχτικό µηχανισµό και συνεργασία µε ξένες κυβερνήσεις για
ανταλλαγή πληροφοριών. Σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει στρατηγικός σχεδιασµός των
φορολογικών ελέγχων µετά από ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της φοροδιαφυγής (π.χ. ανά
γεωγραφική περιοχή, κατά συγκεκριµένα προϊόντα, κατά τοµείς και δραστηριότητες), κάνοντας την
προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής στοχευµένη και µετατοπίζοντάς τη τους γενικούς ελέγχους σε
τυχαία επιλεγµένες επιχειρήσεις. Στην ∆ανία εφαρµόστηκε µια αντίστοιχη πολιτική βάσει της οποίας
γίνονταν στοχευµένοι έλεγχοι σε συγκεκριµένους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές, οι οποίοι
βοήθησαν στη δραστική µείωση της φοροδιαφυγής στη χώρα. Επίσης, είναι απαραίτητη η ενοποίηση
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και συγκέντρωση µηχανισµών είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
προκειµένου να περιοριστεί ο αριθµός των σχετικών συναλλαγών για τις επιχειρήσεις. Η ενοποίηση
των εισπρακτικών µηχανισµών θα εξοικονοµήσει χρόνο και κόστος για τον φορολογούµενο και θα
µειώσει αισθητά την εισφοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα, πρέπει να εφαρµοστεί άµεσα η επιβολή τακτικών
δηλώσεων πόθεν έσχες για τους υπαλλήλους των εφοριών και διαρκής έλεγχος της περιουσιακής
τους κατάστασης µειώνοντας τη διαφθορά και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσµατικότητα
των ελέγχων. Επιπλέον, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην αναβάθµιση της διεθνούς
συνεργασίας µε φορολογικές αρχές άλλων χωρών, για την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών σε
θέµατα φορολόγησης και πρακτικών µεθόδων αντιµετώπισης των νέων µορφών φοροδιαφυγής που
αναδύονται σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Τέλος, πρέπει να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση των
φορολογούµενων για τις αλλαγές στη φορολογική νοµοθεσία, µε εκδόσεις που θα περιγράφουν τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους, καθώς και πρακτικές οδηγίες για τους τρόπους εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων τους.
Προσέλκυση ξένων επενδύσεων
•

Σταδιακή µείωση του φορολογικού συντελεστή νοµικών και φυσικών προσώπων αλλά και
συνολικός προσανατολισµός στη µείωση της φορολογίας εισοδήµατος, προκειµένου να ενισχυθούν
οι δυνατότητες επενδύσεων και να υπάρξει αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, προτείνεται η
υιοθέτηση του φορολογικού καθεστώτος που προτείνεται από τον ΟΟΣΑ έτσι ώστε να υπάρχει
αξιοπιστία και ευκρίνεια ως προς το φορολογικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του. Ακολούθως, θα
διευκολυνθούν οι ξένοι επενδυτές στον υπολογισµό των φόρων και η Ελλάδα θα γίνει πιο ελκυστικός
προορισµός για ξένες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να πραγµατοποιηθεί εκσυγχρονισµός των
φοροτεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες σήµερα διέπονται από ένα πλαίσιο ασαφές και πολύπλοκο. Σε
αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η καθιέρωση διεθνών προτύπων για την τυποποίηση των
φοροτεχνικών υπηρεσιών, όπου θα ενισχύουν την συγκρισιµότητά τους µε τα διεθνή δεδοµένα και
την ανταγωνιστικότητά τους, διευκολύνοντας τη µετάβαση σε ένα φιλικότερο φορολογικό
περιβάλλον, το οποίο θα δίνει έµφαση στην προώθηση της επιχειρηµατικότητας.

Βέλτιστη πρακτική: Το 2010 το Ηνωµένο Βασίλειο προχώρησε σε µια µεγάλη µεταρρύθµιση του
φορολογικού πλαισίου µε έµφαση στην δηµιουργία φιλικού περιβάλλοντος προς τις επιχειρήσεις και την
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Σε αυτή τη βάση µειώθηκε ο εταιρικός φόρος στο 23%, µειώθηκε η
γραφειοκρατία, απλοποιήθηκε η νοµοθεσία κ.ά. Παράλληλα, η κυβέρνηση δαπάνησε περισσότερο από
€1δισ για να ενδυναµώσει τους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς και να προωθήσει καµπάνιες κατά της
φοροδιαφυγής. Επιπλέον, ενίσχυσε τους πόρους για να υπάρξει ταχεία νοµική αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη άνοδο των διώξεων. Ταυτόχρονα, ενδυνάµωσε τα
ηλεκτρονικά συστήµατα (π.χ. Connect) και κατάφερε, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να φέρει ~€2δισ στα
ταµεία της. Τέλος, η κυβέρνηση προώθησε διακρατικές συµφωνίες για αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών.

3 Βιώσιµο και δίκαιο ασφαλιστικό σύστηµα
Πλέον, χρειάζονται µεταρρυθµίσεις σε βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού για
να είναι βιώσιµο και δίκαιο, µε προσθήκη ανταποδοτικού σκέλους στον πρώτο, δηµόσιο και
συλλογικό πυλώνα του και προώθηση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του
Το εγχώριο ασφαλιστικό σύστηµα είχε αρχίσει να παρουσιάζει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, πολύ
πριν τη δηµοσιονοµική κρίση, κλυδωνισµούς και συνεχώς εντονότερα σηµάδια εξασθένισης της
βιωσιµότητάς του. Τα αυξανόµενα προβλήµατα προήλθαν και συνεχίζουν να οξύνονται εξαιτίας µιας
σειράς παραγόντων, µεταξύ των οποίων οι κυριότεροι είναι οι εξής: α) η σηµαντική αλλαγή σε βασικά
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δηµογραφικά δεδοµένα, β) ο χαµηλός µέσος όρος ετών εισφορών και τα υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης
του εισοδήµατος από τις συντάξεις, γ) η νοµοθετική πολυπλοκότητα του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης και ο κατακερµατισµός του σε ένα µεγάλο αριθµό ταµείων, δ) η εισφοροδιαφυγή και η
αδυναµία είσπραξης βεβαιωµένων εισφορών και ε) η περιορισµένη, ορισµένες φορές αµφιλεγόµενη,
αξιοποίηση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταµείων.
Παρά τις παρεµβάσεις στο ασφαλιστικό σύστηµα που έγιναν στη δεκαετία του 2000, οι µέσοµακροπρόθεσµες προοπτικές του στα τέλη της είχαν καταστήσει επιτακτική την πραγµατοποίηση
πρόσθετων παρεµβάσεων. Οι εκτεταµένες αλλαγές σε δοµικές παραµέτρους του ασφαλιστικού τα
τελευταία χρόνια (όχι στο επίπεδο των συντάξεων) έγιναν µε τους νόµους 3863/2010, 3865/2010,
3918/2011, 4052/2012 και 4093/2012. Αφορούν στις συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταµείων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, στο διαχωρισµό των κλάδων υγείας των ταµείων από τους κλάδους
σύνταξης µε ενοποίηση των πρώτων, στην αύξηση της ελάχιστης περιόδου εισφορών για πλήρη
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και των γενικών ελάχιστων ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, στην
αλλαγή της µεθόδου υπολογισµού των συντάξεων κ.α. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί έως τώρα µεταρρυθµίσεις σε βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού
συστήµατος, όπως για την ενίσχυση της ανταποδοτικότητάς του, µε την προσθήκη ανταποδοτικού
σκέλους στον πρώτο, δηµόσιο και συλλογικό πυλώνα του και την προώθηση του δεύτερου και του
τρίτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήµατος. Επιπλέον, είναι εφικτός ο περαιτέρω εξορθολογισµός
των δαπανών, πχ. µέσω αύξησης της χρήσης γενόσηµων φαρµάκων, ενώ είναι δυνατή περαιτέρω
αναδιάρθρωση των ασφαλιστικών φορέων για τον περιορισµό του κόστους τους και την εξάλειψη της
ύπαρξης ασφαλισµένων µε διαφορετικών ταχύτητες. Προς αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να εστιάσει
προσεχώς η µεταρρυθµιστική πολιτική.
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
•

•

•

•

•
•

Επέκταση της περιόδου εισφορών έως τη συνταξιοδότηση. Αυξήθηκε η ελάχιστη διάρκεια
περιόδου εισφορών για την απόκτηση πλήρων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων στα 40 έτη,
προκειµένου να αυξηθεί η χαµηλή µέση διάρκειά της εγχωρίως. Παράλληλα, µε το Ν. 4093/2012
αυξήθηκε η ελάχιστη ηλικία για τη λήψη πλήρους σύνταξης στα 62 έτη και του γενικού ελάχιστου
ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη, ανεξαρτήτως φύλου.
Αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των συντάξεων. Συνεκτίµηση όλου του ιστορικού των
εισοδηµάτων από εργασία για τον υπολογισµό της σύνταξης, όχι µόνο των τελευταίων ετών.
Μείωση του ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης του εισοδήµατος από εργασία από τη σύνταξη.
Σταδιακή κλιµάκωση του ποσοστού αναπλήρωσης συναρτήσει του αριθµού ηµεροµισθίων ασφάλισης
Αναδιάρθρωση ασφαλιστικών φορέων. Συγχώνευση των ασφαλιστικών ταµείων κύριας
ασφάλισης σε έξι. Ενοποίηση επικουρικών ταµείων υπό το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
(Ε.Τ.Ε.Α.). ∆ιαχωρισµός των κλάδων υγείας όλων των κύριων ασφαλιστικών ταµείων (Ι.Κ.Α.Ε.Τ.ΑΜ., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε.,Ο.Π.Α.∆.) από τους τοµείς συντάξεων τους. Ενοποίηση των κλάδων
υγείας στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Πρόσφατα, οι µονάδες
παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντάχθηκαν στην οργανωτική
δοµή του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.-Ν. 4238/2014)
Εξορθολογισµός ειδικών κατηγοριών ασφαλισµένων: Στο πλαίσιο του Ν. 3863/2010,
αναθεωρήθηκε η λίστα βαρέων-ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Η εµβέλειά της περιορίστηκε στο 8%
των εργαζόµενων.
Αλλαγή στην ασφάλιση των εργαζοµένων του δηµόσιου τοµέα: Ένταξη όλων των
νεοπροσλαµβανοµένων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Εξορθολογισµός-διαφάνεια στις ιατροφαρµακευτικές δαπάνες του ασφαλιστικού: Εφαρµογή
ηλεκτρονικού συστήµατος συνταγογράφησης φαρµάκων σε όλο το φάσµα της υγειονοµικής
περίθαλψης των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης.
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Άµεσες προτεραιότητες για το µέλλον για την ενίσχυση της βιωσιµότητας και της δικαιοσύνης του
ασφαλιστικού συστήµατος:
Ανταποδοτικότητα του ασφαλιστικού συστήµατος
•

•

Προσθήκη ανταποδοτικού σκέλους στον πρώτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήµατος,
προκειµένου να συνδεθούν οι εισφορές των ασφαλισµένων µε τις παροχές στις οποίες έχουν
πρόσβαση
Ενίσχυση του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήµατος. Σε αυτό το
πλαίσιο, για την προώθηση του δεύτερου πυλώνα, χρειάζεται διευκόλυνση της ίδρυσης Ταµείων
Επαγγελµατικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.), τα οποία θεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 3029/2002 µέσω: α)
µείωσης του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού εργαζοµένων σε επιχείρηση για την ίδρυση Τ.Ε.Α.
(100 άτοµα), καθώς ο νόµος αποκλείει τη δηµιουργία τους σε πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, οι
οποίες είναι οι περισσότερες Ελλάδα και µε µεγαλύτερη αναλογία στο σύνολο από ότι διεθνώς β)
παροχής φορολογικών κινήτρων στους εργοδότες για την ίδρυση Τ.Ε.Α., γ) απλοποίησης των
υφιστάµενων γραφειοκρατικών διαδικασιών για τη δηµιουργία τους δ) νοµοθέτησης της
δυνατότητας δηµιουργίας Τ.Ε.Α. από πολλούς εργοδότες, η οποία δεν περιλαµβάνεται στο υπάρχον
νοµικό πλαίσιο και ε) εξέταση κρατικής συµµετοχής σε Τ.Ε.Α., µε επιδότηση ασφαλιστικών
εισφορών, ιδίως στα χαµηλά εισοδήµατα, όπως γίνεται στις Γερµανία, Τσεχία και αλλού. Η
υφιστάµενη επικουρική ασφάλιση µπορεί να µετασχηµατιστεί σε επαγγελµατική, µε ανοικτές
επιλογές ως προς το βαθµό υποχρεωτικότητας συµµετοχής.
Ο χαρακτήρας του τρίτου πυλώνα πρέπει να παραµείνει προαιρετικός. Ωστόσο είναι αναγκαίο να
διασαφηνιστεί ο θεσµικός ρόλος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Επιπλέον, αυτές πρέπει
να έχουν πλήρη ελευθερία συµµετοχής στα σχήµατα του δεύτερου πυλώνα. Για την ενίσχυση της
ιδιωτικής ασφάλισης εφαρµόζονται διεθνώς συστήµατα επιδοτήσεων ή/και παροχής
φοροελαφρύνσεων (πχ. πρόγραµµα Riester στη Γερµανία). Στην Ελλάδα, µε το Ν.4110/2013
καταργήθηκαν οι σχετικές φοροαπαλλαγές, στο πλαίσιο της διαδικασίας δηµοσιονοµικής
προσαρµογής. Η ευρύτερη αποτελεσµατικότητα αυτής της ρύθµισης µέσο-µακροπρόθεσµα, µε βάση
και τη διεθνή εµπειρία, είναι αµφίβολη, όπως έχει επισηµανθεί σχετικά και από την Τράπεζα της
Ελλάδος1.
Λαµβάνοντας υπόψη τα αίτια και τον τρόπο εξάπλωσης της πρόσφατης παγκόσµιας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης, βασική προϋπόθεση για υψηλή διάθεση συµµετοχής των εργαζοµένων στο
δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήµατος, είναι ο περιορισµός του επενδυτικού
κινδύνου που δυνητικά ενέχουν τέτοια επενδυτικά-συνταξιοδοτικά σχήµατα. Η αναθεώρησηεκσυγχρονισµός του σχετικού ρυθµιστικού πλαισίου και του ρόλου των αρµόδιων εποπτικών
αρχών µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά σε αυτό το στόχο, µε µετέπειτα τακτική εξέταση τυχόν
αναγκών νέας προσαρµογής τους. Στο Ηνωµένο Βασίλειο έχει αναληφθεί προς αυτή την κατεύθυνση
η πρωτοβουλία Red Tape Challenge.

Εξορθολογισµός κρατικών δαπανών για το ασφαλιστικό σύστηµα
•

Αύξηση της χρήσης των γενόσηµων φαρµάκων, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισµού των
ιατροφαρµακευτικών δαπανών του κράτους.

Αναδιάρθρωση ασφαλιστικών φορέων
•

1

Ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταµείων κύριας ασφάλισης έτσι ώστε να µην υπερβαίνουν τα τρία
(µισθωτών, αυτοαπασχολούµενων, αγροτών).

Νοµισµατική Πολιτική 2012-2013, Τράπεζα της Ελλάδος, Μάιος 2013
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Βέλτιστη πρακτική: Το 1998 η Σουηδία αναδιάρθρωσε το σύστηµα ασφάλισης και ανέπτυξε ένα υγιές,
σταθερό και, σε πολύ µεγάλο βαθµό, ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστηµα. Η µεικτή συνεισφορά των
εργαζοµένων-εργοδοτών θεσπίστηκε στο 18,5% των αποδοχών των εργαζοµένων, από το οποίο το 16%
είναι ανταποδοτικό (pay-as-you-go) και το 2,5% κατατίθεται σε προ-κεφαλαιοποιητικό συνταξιοδοτικό
ταµείο (prefunded pension), αναβαθµίζοντας µε αυτό τον τρόπο τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού
συστήµατος. Επίσης, η Σουηδία εφάρµοσε µια καινοτόµο προσέγγιση στους ατοµικούς λογαριασµούς. Η
κυβέρνηση διαπραγµατεύεται τις αµοιβές µε ιδιωτικά αµοιβαία κεφάλαια στα οποία θα επενδυθούν οι
συνεισφορές, αλλά οι εργαζόµενοι έχουν την ελευθερία να επιλέξουν ποιο αµοιβαίο κεφάλαιο προτιµούν
να επενδύσουν τα χρήµατα τους. Έτσι, όλες οι συνεισφορές θα επενδύονται από την κυβέρνηση, ώστε να
έχει µεγαλύτερη διαπραγµατευτική ισχύ και να εξασφαλίζει οικονοµίες κλίµακας, µειώνοντας το
διοικητικό κόστος και άλλα σχετικά στοιχεία κόστους. Ταυτόχρονα, οι ασφαλισµένοι µπορούν να
αλλάξουν αµοιβαίο κεφάλαιο όποτε θελήσουν, µε την προϋπόθεση ότι θα επωµιστούν οι ίδιοι το κόστος.

4 Καταπολέµηση της νεανικής ανεργίας
Τα στοχευµένα προγράµµατα απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας, η στενή σύνδεση του
εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας, η συµβουλευτική υποστήριξη των ανέργων,
µπορούν σταδιακά να µετριάσουν το µείζον πρόβληµα της νεανικής ανεργίας
Το πρόβληµα της νεανικής ανεργίας αποτελούσε, διαχρονικά, ένα από τα σηµαντικότερα δοµικά
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Σήµερα, το ποσοστό της νεανικής ανεργίας αγγίζει
το 60% και, αναπόδραστα, καθιστά την νεανική ανεργία ως το πιο φλέγον κοινωνικό και οικονοµικό
ζήτηµα. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση αυτού του καίριου ζητήµατος είναι ιδιάζουσας σηµασίας για την
επίτευξη ευρείας αποδοχής της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας, αλλά και για τη δυνατότητα σύναψης ενός
νέου κοινωνικού συµβολαίου.
Σε αυτό πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση ενήργησε άµεσα στην αντιµετώπιση του προβλήµατος (π.χ.
µείωση κατώτατου µισθού, υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων ενίσχυσης της απασχόλησης
των νέων) αλλά, δεδοµένης της έκτασής του, η πολιτική αντιµετώπιση της νεανικής ανεργίας πρέπει να
γίνει µε ακόµα ταχύτερα µεταρρυθµιστικά βήµατα µε την ενίσχυση στοχευµένων προγραµµάτων,
ανάπτυξη κινήτρων για την πρόσληψη νέων ανέργων, σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την
αγορά εργασίας και παροχή εξειδικευµένης συµβουλευτικής υποστήριξης σε νέους ανέργους
(αντίστοιχες µεταρρυθµίσεις στην Γερµάνια, Αυστρία, Κορέα).
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
•

•

Προτεραιότητα στις µεταρρυθµίσεις στο εργασιακό καθεστώς για τους νέους και στην σύνδεση
της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας. Κοµβικό πρώτο βήµα στην αντιµετώπιση της νεανικής
ανεργίας ήταν η µείωση του κατώτατου µισθού για νέους έως 25 ετών κατά 32%, µειώνοντας
σηµαντικά το κόστος εργασίας και διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις να κάνουν προσλήψεις
εργαζοµένων από τις µικρότερες ηλικιακές οµάδες. Επιπλέον, δόθηκαν κίνητρα στο πλαίσιο της
δράσης "πρακτική άσκηση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης" για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας
από τους φοιτητές µέσω της πρακτικής άσκησης (π.χ. αµοιβή για κάθε µήνα πρακτικής άσκησης,
ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου, ατυχήµατος, κ.λπ. για όλη την διάρκειά της). Επίσης, µέσω
συστηµατικών προγραµµάτων µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία (school-to-workprograms) υποστηρίζεται η απόκτηση πρώτης εργασιακής εµπειρίας (µέσω καθοδήγησης,
συµβουλευτικών υπηρεσιών, κατάρτισης δεξιοτήτων), προσαρµοσµένης στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των νέων ανέργων.
Στοχευµένα προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης των νέων. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση
προώθησε το πρόγραµµα "επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους έως 29 ετών" µέσω
χορήγησης voucher για την κατάρτιση σε εξειδικευµένες δεξιότητες, σε συνδυασµό µε εκπαιδευτική
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καθοδήγηση και εργασιακή εµπειρία 5 µηνών. Επίσης, το πρόγραµµα "προώθηση καινοτοµικής
επιχειρηµατικότητας νέων" ενίσχυσε τις επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες που ενσωµατώνουν
στοιχεία καινοτοµίας. Η ενίσχυση παρέχεται µέσω χρηµατοδότησης (έως €10.000 ανά επιχείρηση)
και συµβουλευτικής υποστήριξης από θεµατικά εργαστήρια, υπηρεσίες καθοδήγησης, επιχειρηµατικές
αποστολές και εκθέσεις. Παράλληλα, το πρόγραµµα "επιχειρηµατικότητα στην ύπαιθρο" είχε στόχο
την δραστηριοποίηση ανέργων έως 35 ετών, µέσω απασχόλησής τους στον αγροτοδιατροφικό
τοµέα. Η υποστήριξη θα παρέχεται µέσω συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (µε εκπαιδευτικό
επίδοµα €5 ανά ώρα) για την έναρξη και διαχείριση της αγροτικής µονάδας, συµβουλευτικών
υπηρεσιών σχετικά µε την προετοιµασία και ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων και ενηµέρωσης για
πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης. Συγχρόνως, η κυβέρνηση υποστήριξε την απασχόληση νέων
ανέργων σε ερευνητικές δραστηριότητες µέσω του προγράµµατος για την "απασχόληση
προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης" µε χρηµατοδότηση του 70% του συνολικού µισθολογικού κόστους
για την επιχείρηση. Τέλος, προωθήθηκε το πρόγραµµα για την "υποστήριξη νέων για την δηµιουργία
κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων" που θα παρέχει εκπαίδευση στην κοινωνική οικονοµία
και κοινωνική επιχειρηµατικότητα, κατάρτιση στο αντικείµενο της δραστηριότητας της
επιχείρησης, υποστήριξη στην εκπόνηση επιχειρηµατικού σχεδίου αλλά και παροχή συµβουλευτικών
υπηρεσιών στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηµατίες.
Άµεσες προτεραιότητες για το µέλλον για την άµεση καταπολέµηση την ανεργίας των νέων και της
µακροχρόνιας ανεργίας:
Στοχευµένες παρεµβάσεις και καινοτόµα προγράµµατα υπέρ της απασχόλησης
•

Τόνωση της αγοράς και στοχευµένες πολιτικές και προγράµµατα που να προωθούν εργασιακές
ευκαιρίες για νέους. Σε πρώτη φάση, η κυβέρνηση πρέπει να ενισχύσει άµεσα το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, δεδοµένου πλέον του αυξηµένου ποσοστού συγχρηµατοδότησης από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (95%) και του υψηλού πολλαπλασιαστή για
εισοδήµατα και δηµιουργία θέσεων εργασίας αυτών των επενδύσεων. Επίσης, απαιτούνται δράσεις
που να προωθούν την εργασία µαθητευόµενων νέων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως η επιδότηση για
έξι µήνες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που προσλαµβάνουν νέους ανέργους. Επιπροσθέτως, η
κυβέρνηση µπορεί να δηµιουργήσει σώµα ειδικών εκπαιδευτών (coaches), οι οποίοι θα
υποστηρίζουν και θα κατευθύνουν τους νέους που θα απασχολούνται στις επιχειρήσεις στην ταχύτερη
και καλύτερη εκµάθηση των αναγκαίων δεξιοτήτων, ούτως ώστε να απορροφηθούν άµεσα από τον
εργοδότη µετά την λήξη της επιδότησης. Ταυτόχρονα, προτείνεται το κράτος να αναλαµβάνει τις
ασφαλιστικές εισφορές των µαθητευόµενων µετά τη λήξη του προγράµµατος, για µικρό και
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, παρέχοντας ένα πρόσθετο κίνητρο για την πρόσληψή τους.
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν συγκεκριµένα κριτήρια για την χορήγηση επιδόµατος
ανεργίας, προκειµένου να καταπολεµηθεί η µακροχρόνια ανεργία και να δίνεται κίνητρο σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα οι επιδοτούµενοι άνεργοι να αποδέχονται προσφερόµενη εργασία και να
επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας. Συγχρόνως, είναι απαραίτητη η δηµιουργία διαδικτυακής
πλατφόρµας (στα πρότυπα διαδικτυακών υπηρεσιών άλλων χωρών) που θα παρέχει συνολική
πληροφόρηση: από ανοίγµατα θέσεων εργασίας στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, διαδικτυακή
εκπαίδευση, έως συµβουλευτικές υπηρεσίες για την επαγγελµατική κατεύθυνση των νέων. Τέλος,
προτείνεται η εφαρµογή στοχευµένου προγράµµατος στους άνεργους νέους µε µειωµένες
προοπτικές εξασφάλισης δουλειάς (π.χ. νέοι που δεν ολοκλήρωσαν την φοίτησή τους στην
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, νέοι που απεξαρτήθηκαν από τα ναρκωτικά). Το πρόγραµµα θα είναι
εξαµηνο (αντίστοιχο του Joblinge στην Γερµάνια) και θα παρέχει την δυνατότητα πρακτικής
άσκησης και ιδιαίτερης συµβουλευτικής υποστήριξης.
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Σύνδεση της εκπαίδευσης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
•

Ένα από τα κοµβικά προβλήµατα που ενισχύουν την νεανική ανεργία στην χώρα είναι ότι οι νέοι δεν
έχουν εξοπλιστεί µε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις (skills mismatch).
Συνεπώς, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει έµφαση στην σωστή κατάρτιση των νέων ανάλογα µε τις
ανάγκες τις αγοράς εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται η δηµιουργία στοχευόµενου
εκπαιδευτικού προγράµµατος για νέους ανέργους που εστιάζει στην κατάρτιση σε δεξιότητες και
γνώσεις ανάλογα µε τις ανάγκες τις οικονοµίας, π.χ. στον τουριστικό τοµέα (αντίστοιχο πρόγραµµα
στην Γερµανία). Το πρόγραµµα εξασφαλίζει στους νέους ανέργους την απόκτηση προσόντων σε
τοµείς της οικονοµίας που έχουν έλλειψη προσωπικού λόγο χαµηλής προσφοράς εργασίας και κατά
συνέπεια διευκολύνει την απορρόφηση τους από τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει και
δηµιουργία ειδικών προγραµµάτων διπλής µαθητείας όπου οι φοιτητές θα δαπανούν περίπου το
75% του χρόνου συγκεκριµένων µαθηµάτων σε µια ιδιωτική εταιρία λαµβάνοντας µία χρήσιµη
πρακτική εµπειρία και το 25% εντός των σχολών τους, αποκτώντας την αναγκαία θεωρητική
κατάρτιση (αντίστοιχα µε τα προγράµµατα dual apprenticeship της Αυστρίας και της Γερµανίας).
Ταυτόχρονα, πρέπει να επιδιωχθεί η ενδυνάµωση της δια βίου µάθησης για την ανάπτυξη γνώσεων
και δεξιοτήτων για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση και προσαρµογή της σταδιοδροµίας νέων
ατόµων.

Βέλτιστη πρακτική: Η ασιατική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 90 άφησε την Κορέα πολλαπλά
τραυµατισµένη. Πάρα ταύτα η κυβέρνηση της Κορέας ενήργησε µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα
στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων και κατάφερε να αναδιατάξει την οικονοµία και να επιτύχει
σηµαντική µείωση της ανεργίας (σήµερα η ανεργία βρίσκεται στο 3,5%). Η κυβέρνηση έδωσε µεγάλη
βαρύτητα στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήµατος και στην εφαρµογή στοχευµένων πολιτικών για
τη δηµιουργία θέσεων εργασίας κυρίως για νέους. ∆ηµιουργήθηκε ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά
συστήµατα στον κόσµο και τα πανεπιστήµια της χώρας πλέον είναι πρωτοπόρα σε θέµατα έρευνας και
τεχνολογίας. Συγχρόνως, η κυβέρνηση εφάρµοσε στοχευµένες πολιτικές για την καταπολέµηση της
ανεργίας στους νέους. Θέσπισε φοροαπαλλαγές για εταιρίες που προσλαµβάνουν εργαζόµενους από
τεχνικά η ειδικά λύκεια, επιδότησε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που προσέλαβαν νέους εργαζόµενους κα.
Επιπλέον, προώθησε συγκεκριµένα προγράµµατα ενίσχυσης της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, όπως το
πρόγραµµα κοινωνικής επιχειρηµατικότητας που δηµιούργησε θέσεις εργασίας για νέους, το πρόγραµµα
παροχής βοήθειας (π.χ. χρηµατοδότηση, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός) σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups),
κ.ά. Επίσης ενδυνάµωσε το δίκτυο εργασιακής πληροφόρησης µέσω διαδικτύου (Job Young Service),
παρέχοντας πληθώρα πληροφοριών που κυµαίνεται από θέσεις εργασίας στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα
µέχρι συµβουλευτικές υπηρεσίες πάνω στην επαγγελµατική πορεία των νέων.

5 Μεγαλύτερη ευελιξία του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε συνεχή αξιολόγηση
για την αναβάθµισή του
Η ουσιαστική µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος περνάει πλέον από την αποκέντρωσή
του, τη διασύνδεσή του µε την αγορά εργασίας, την πολύπλευρη υποστήριξη της καινοτοµικότητας
και τη συνεχή αξιολόγησή του
Το παγκόσµιο γίγνεσθαι στον 21ο αιώνα διαµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό από τη ραγδαία τεχνολογική
πρόοδο, την εξέλιξη της γνώσης και τη διεθνοποίηση του ανταγωνισµού σε όλα τα επίπεδα. Μέσα σε αυτό
το δυναµικά εξελισσόµενο περιβάλλον ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι διττός: Αφενός να συµβάλει στη
δηµιουργία ατόµων που θα αποτελούν ενεργούς πολίτες, µε ευρεία µόρφωση, ικανότητες συνεργασίας και
κριτική σκέψη. Αφετέρου να εφοδιάσει τα άτοµα µε τις απαραίτητες δεξιότητες, ούτως ώστε να ενταχθούν
οµαλά στην αγορά εργασίας και να συµβάλλουν στην οικονοµική πρόοδο µέσω της παραγωγικότητας τους
και της δηµιουργίας νέων ιδεών, καινοτοµιών και γνώσεων.
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Παρά τις αυξανόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες, η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος
στην Ελλάδα ως προς την παροχή βασικών γνώσεων φθίνει συνεχώς. Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης PISA, ενός τυποποιηµένου προγράµµατος του Ο.Ο.Σ.Α. που αξιολογεί
τις γνώσεις, τα προσόντα και τις αντιλήψεις των µαθητών, το 2012 οι επιδόσεις των ελλήνων µαθητών
παρουσίασαν πτώση σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα έναντι του 2009. Ακολούθως, η θέση της Ελλάδας
στη γενική κατάταξη υποχώρησε από την 25η στην 42η. Ωστόσο η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός της
εκπαίδευσης µπορούν εν τω µέσω της δηµοσιονοµικής προσαρµογής να επιτευχθούν µε παρεµβάσεις που
απαιτούν µικρό ή καθόλου κόστος, πρωτίστως µε διαρθρωτικές αλλαγές. Πολιτικές αποφάσεις αυτού του
τύπου στη διάρκεια των τελευταίων ετών εστίασαν στην αναδιάρθρωση των θεσµών οργάνωσης και
εποπτείας του εκπαιδευτικού συστήµατος, στην προώθηση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης κατάρτισης και στην ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και την αναδιάρθρωση των οργάνων διοίκησης
των πανεπιστηµίων. Βασικές µεταρρυθµιστικές προτεραιότητες για τα επόµενα χρόνια πρέπει να
αποτελέσουν η ενίσχυση της αυτονοµίας της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες της, η συνεχής και
ουσιαστική αξιολόγηση εκπαιδευτικού προσωπικού και δοµών, η µεγαλύτερη διασύνδεση της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την επιχειρηµατική κοινότητα και η υποστήριξη των ερευνητικών
δραστηριοτήτων στα πανεπιστήµια, µε έµφαση στην πρακτική-εµπορική αξιοποίησή τους.
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
Οργάνωση Εκπαιδευτικού Συστήµατος:
• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.): Το Ι.Ε.Π. αντικατέστησε το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο. Είναι αρµόδιο για την επιστηµονική έρευνα και µελέτη των θεµάτων που αφορούν την
Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, καθώς και για τη διαρκή επιστηµονική και τεχνική
υποστήριξη του σχεδιασµού και της εφαρµογής της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
• Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
(Α.∆Ι.Π.Π.∆.Ε.): Η Α.∆Ι.Π.Π.∆.Ε. συστάθηκε το 2013, µε βασικό στόχο την αξιολόγηση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και την
υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας στη βελτίωση του σχεδιασµού της εθνικής στρατηγικής για
αυτές τις δύο εκπαιδευτικές βαθµίδες.
Προσχολική-Πρωτοβάθµια-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση:
• Ρύθµιση θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων και
Νηπιαγωγείων, µε δυνατότητα σύνδεσης µε άλλες σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας δηµόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
• Αναδιάρθρωση ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Ν. 4186/2013). Σε αυτή περιλαµβάνονται το Γενικό
Λύκειο, το Επαγγελµατικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) και οι Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Σ.Ε.Κ.). Ίδρυση µε τον ίδιο νόµο των Ειδικών Επαγγελµατικών Λυκείων (Ε.Ε.Λ.), για
αποφοίτους του Επαγγελµατικού Γυµνασίου και των Ειδικών-Γενικών Γυµνασίων και Λυκείων,
καθώς και των Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι δηµοτικού
σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης. Επίσης, καθιερώθηκαν τίτλοι επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
• Καθιέρωση φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης (Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Ινστιτούτα
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Κέντρα ∆ια βίου Μάθησης, Κολλέγια), δηλαδή φορέων που παρέχουν
εκπαίδευση σε οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος.
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση:
• Ρύθµιση κανονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης, διάρθρωσης και οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι.
(Ν. 4009/2011). Βάσει αυτού θεσπίστηκε ότι κύρια διοικητική και ακαδηµαϊκή µονάδα σε κάθε
ίδρυµα καθίσταται η Σχολή, ενώ το ίδρυµα διοικείται από το Συµβούλιο Ιδρύµατος, στις
αρµοδιότητες του οποίου περιλαµβάνεται η εκλογή του Πρύτανη. Γίνεται διάκριση σπουδών σε
αυτές του πρώτου (προπτυχιακές), δεύτερου (µεταπτυχιακές) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές).
Επίσης, περιλαµβάνονται διατάξεις για την αξιολόγηση, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, ενώ
ρυθµίζονται θέµατα χρηµατοδότησης των ΑΕΙ και πιστοποίησης της ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση.
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Λοιπές µεταρρυθµίσεις που αφορούν στην ιδιωτική εκπαίδευση και τα ξένα σχολεία στην Ελλάδα:
• ∆υνατότητα φοίτησης ελλήνων µαθητών σε ξένα σχολεία που ακολουθούν ευρωπαϊκό
πρόγραµµα σπουδών ή συνδυαστικό πρόγραµµα σπουδών τρίτης χώρας µε ευρωπαϊκό, χωρίς
περιορισµούς, αυξάνοντας τον ανταγωνισµό στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
• ∆υνατότητα των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης-στο
πλαίσιο του διευρυµένου ωρολογίου προγράµµατος-να καθορίζουν ελεύθερα το πρόγραµµα τους,
µετά το πέρας του οριζόµενου από το νόµο υποχρεωτικού ωρολογίου προγράµµατος, αυξάνοντας
τους βαθµούς ελευθερίας τους στο συγκεκριµένο θέµα.
Άµεσες προτεραιότητες για το µέλλον µεγαλύτερη ευελιξία του Εκπαιδευτικού Συστήµατος και τη
συνεχή ποιοτική αναβάθµισή του:
Αποκέντρωση της οργάνωσης του Εκπαιδευτικού Συστήµατος
•

Μεταφορά σηµαντικών διοικητικών και οικονοµικών αρµοδιοτήτων από το Υπουργείο
Παιδείας σε περιφερειακές υπηρεσίες και ενίσχυση αποκεντρωµένων θεσµικών διαδικασιών, καθώς
και των απαραίτητων οικονοµικών πόρων για την άσκησή τους.

Αυτονοµία της Πρωτοβάθµιας-∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
•

•

Παροχή µεγαλύτερης αυτονοµίας στις σχολικές µονάδες, προκειµένου να αναδειχθούν στους
κύριους παράγοντες προγραµµατισµού και οργάνωσης της σχολικής ζωής. Για την επίτευξή της
απαιτείται κατοχύρωση του ρόλου του συλλόγου διδασκόντων ως αποφασιστικού παράγοντα στα
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου. Οι διευθυντές των σχολικών µονάδων πρέπει
να έχουν περισσότερους βαθµούς ελευθερίας ως προς την επιλογή του διδακτικού προσωπικού.
Αποσύνδεση του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µέσω
της καθιέρωσης ενός συστήµατος εισαγωγής στην τελευταία που θα περιλαµβάνει εξετάσεις οι οποίες
θα καθορίζονται από τα Α.Ε.Ι.

Επέκταση-αναβάθµιση του θεσµού του ολοήµερου σχολείου και του ενιαίου αναµορφωµένου προγράµµατος
στα δηµοτικά σχολεία
Περαιτέρω υποστήριξη της ∆ευτεροβάθµιας-Μετά-∆ευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης
Συνεχής επιµόρφωση-αξιολόγηση εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
•

•

Συνεχής και ουσιαστική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθµια-∆ευτεροβάθµια
εκπαίδευση προκειµένου να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και να εκσυγχρονίζουν τις δεξιότητες
και τις τεχνικές διδασκαλίας που χρησιµοποιούν.
Ουσιαστική Λειτουργία της Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας για την Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση προκειµένου να διασφαλιστεί η συνεχής και ουσιαστική η αξιολόγηση
του προσωπικού και των σχολικών µονάδων και ανάπτυξη µηχανισµού αυτοαξιολόγησής τους.

Μεγαλύτερη αυτονοµία-ευελιξία-αξιοκρατία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
•

Ουσιαστική εφαρµογή και υποστήριξη στην πράξη του ισχύοντος νόµου, προς την κατεύθυνση της
ουσιαστικής αυτονοµίας, εξωστρέφειας και λογοδοσίας του κάθε Ιδρύµατος. Βασική αρχή για την
ενίσχυση της δυνατότητας της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης να λαµβάνει αποφάσεις για τα θέµατα που
την αφορούν και τα προβλήµατά της είναι η µεγαλύτερη διοικητική αυτονοµία των ιδρυµάτων της
σε θέµατα διαχείρισης οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων. Η ευελιξία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και των ερευνητικών εγχειρηµάτων µπορεί να υποστηριχθεί από την παροχή
δυνατοτήτων µεγαλύτερης κινητικότητας στο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό. Σε αυτή την
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κατεύθυνση δύναται να συνδράµει η διευκόλυνση συνεργασιών µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα όπως
και µε ακαδηµαϊκούς και ερευνητές άλλων χωρών. Ως προς την υποστήριξη της αξιοκρατικής
λειτουργίας της Τριτοβάθµιας απαιτείται ενδυνάµωση των µηχανισµών αξιολόγησης σε κάθε
επίπεδο (Ιδρύµατος, Τµήµατος και του κάθε καθηγητή) και η ανάλογη κατανοµή των
διαθέσιµων πόρων. Επίσης, είναι αναγκαία η εφαρµογή αυστηρότερων κριτηρίων µετεγγραφών,
στο πλαίσιο και της διοικητικής αυτονοµίας των Ιδρυµάτων.
∆ιασύνδεση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µε την επιχειρηµατική κοινότητα
•

Τα προγράµµατα σπουδών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, εκτός από την παροχή ακαδηµαϊκής
µόρφωσης, πρέπει να παρέχουν γνώσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και τις εξελίξεις σε αυτή, τρέχουσες και µελλοντικές. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται
πύκνωση των επαφών µε επιχειρηµατικούς φορείς και επιµελητήρια. Στην κατεύθυνση της
διασύνδεσης µε την αγορά εργασίας µπορεί να συµβάλει η ενίσχυση του θεσµού της πρακτικής
άσκησης των σπουδαστών.

Βέλτιστες Πρακτικές: Το Φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα θεωρείται ως ένα από τα πιο επιτυχηµένα
στον κόσµο, βάσει και των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνουν οι µαθητές του στο ∆ιεθνές Πρόγραµµα
Αξιολόγησης Μαθητών PISA του Ο.Ο.Σ.Α. Βασικό χαρακτηριστικό του Φινλανδικού εκπαιδευτικού
συστήµατος είναι η αυτονοµία που παρέχεται τόσο στο σχολείο όσο και στον εκπαιδευτικό να
διαµορφώσουν ελεύθερα το πρόγραµµα σπουδών και τις µεθόδους διδασκαλίας που επιθυµούν. Επιπλέον,
οι φορείς παροχής εκπαίδευσης (σχολεία) είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου που παρέχουν. Παράλληλα, βασική αρχή του Φινλανδικού εκπαιδευτικού συστήµατος είναι τα
παιδιά ενθαρρύνονται να αποφεύγουν την παθητική αποµνηµόνευση, αφού στόχος είναι κυρίως η
εκµάθηση της διαδικασίας απόκτησης της γνώσης (έρευνα σε πηγές και αξιολόγηση αυτών) και λιγότερο η
ίδια η γνώση.

6 Προώθηση της έρευνας και εµπορική αξιοποίηση καινοτοµιών
Για τη δηµιουργία ενός αποδοτικού Εθνικού Συστήµατος Καινοτοµίας πρέπει να υποστηριχθεί η
συνεργασία σε όλα τα δυνατά επίπεδα (περιφερειακό, δηµόσιος-ιδιωτικός τοµέας, επιχειρηµατικοί
συνεργατικοί σχηµατισµοί) και η εµπορική αξιοποίηση των καινοτοµιών
Η ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας δεν εξαρτάται µόνο από τα σχετικό κόστος και τις τιµές, αλλά και
από το τεχνολογικό περιεχόµενο, τη διαφοροποίηση και την ποιότητα των παραγοµένων προϊόντων και
υπηρεσιών. Βασική προϋπόθεση για την παρακολούθηση των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων
παγκοσµίως ή ακόµα και για τη διαµόρφωσή τους αποτελεί η βελτίωση της δυνατότητας της κοινωνίας
στην Ελλάδα να αποκτάει και να χρησιµοποιεί γνώση, αλλά και να την παράγει. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου απαιτείται έµφαση στην έρευνα, στην παραγωγή καινοτοµιών, στη διάχυση της
χρήσης τους και γενικότερα της δηµιουργούµενης γνώσης παντού. Οι αποφάσεις των τελευταίων ετών για
την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας αφορούν στη δηµιουργία-λειτουργία δηµόσιων
φορέων και υπηρεσιών για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και
στην παροχή κινήτρων καινοτοµικότητας στα πανεπιστήµια. Ωστόσο, απαιτείται κλιµάκωση των
παρεµβάσεων πολιτικής, µε στόχους την παροχή περισσότερων κινήτρων για ερευνητικές
δραστηριότητες, την ενίσχυση των συνεργασιών στο ερευνητικό πεδίο και την περαιτέρω θεσµική
ολοκλήρωση του εγχώριου Συστήµατος Καινοτοµίας.
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Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
•

•

∆ηµιουργία δηµόσιων φορέων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της πολιτικής Έρευνας.
Συστάθηκε το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.). Το Ε.Σ.Ε.Τ. είναι το
ανώτατο γνωµοδοτικό όργανο της Πολιτείας για τη διαµόρφωση και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας. Επίσης, συστάθηκε σε κάθε Α.Ε.Ι. νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, για την αξιοποίηση και διαχείριση
της κινητής και ακίνητης περιουσίας του και τη διάθεση κονδυλίων από οποιαδήποτε πηγή.
Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του περιλαµβάνονται η εκτέλεση ή η διαχείριση ερευνητικών,
τεχνολογικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και έργων, η οικονοµική αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων της έρευνας, η προώθηση της διασύνδεσής της µε την παραγωγική διαδικασία, η
παραγωγή και διάθεση προϊόντων - υπηρεσιών έναντι τιµήµατος στο πλαίσιο των ερευνητικών
στόχων του ιδρύµατος κ.ά.
Παροχή κινήτρων για δηµιουργία καινοτοµιών. Στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µε θεσµοθέτηση
Κέντρων Αριστείας σε Α.Ε.Ι., σχολές ή τµήµατά τους και κατανοµή της πρόσθετης δηµόσιας
χρηµατοδότησης µε δείκτες -µεταξύ άλλων- ερευνητικής αριστείας.

Προτεραιότητες µεταρρυθµίσεων για το µέλλον για την προώθηση της Έρευνας και την εµπορική
αξιοποίηση καινοτοµιών:
Υποστήριξη συνεργασιών σε ερευνητικό επίπεδο
•

Ενίσχυση της συνεργασίας δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα σε θέµατα έρευνας και καινοτοµίας.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η σχετική υστέρηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα στην ανάπτυξη
ερευνητικών διαδικασιών, χρειάζεται παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης των πανεπιστηµίων
και των ερευνητικών φορέων προς τις επιχειρήσεις. Ωφέλειες για τον ιδιωτικό αλλά και για το
δηµόσιο τοµέα στο ερευνητικό πεδίο µπορούν να προέλθουν από τη δηµιουργία Σ.∆.Ι.Τ. για τη
λειτουργία «ανοικτών» συστηµάτων διαχείρισης καινοτοµίας και τεχνολογικών πλατφόρµων σε
ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήµια. Συµβουλευτικό ρόλο µπορεί να έχει και η επιχειρηµατική
κοινότητα στον ερευνητικό σχεδιασµό των πανεπιστηµίων, βοηθώντας τους ερευνητικούς φορείς
να λαµβάνουν ερευνητικές αποφάσεις µε βάση και τις ανάγκες της αγοράς.
Η κλιµάκωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και της παραγωγής καινοτοµιών µπορεί να προέλθει
από την κρατική υποστήριξη της δηµιουργίας και ανάπτυξης νέων συνεργατικών σχηµατισµών για
την παραγωγή καινοτοµιών, όπως οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters), τα κεφάλαια
επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capitals), οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων (incubators) και οι
«επιχειρηµατικοί άγγελοι» (business angels).

Παροχή κινήτρων για ερευνητικές δραστηριότητες
•

Ξεκινώντας από το δηµόσιο τοµέα, είναι αναγκαία η θεσµοθέτηση δυνατοτήτων αξιοποίησης
ερευνητικών αποτελεσµάτων από τους ερευνητικούς φορείς και τα πανεπιστήµια (π.χ. απευθείας
εµπορική αξιοποίηση, ίδρυση / συµµετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης ή ίδρυση τεχνολογικών
επιχειρήσεων). Στην πλευρά των επιχειρήσεων, ακολουθώντας διεθνείς πρακτικές, µπορούν να
παρασχεθούν φορολογικές διευκολύνσεις (π.χ. έκπτωση τµήµατος των δαπανών Ε&ΤΑ, απαλλαγή
Φ.Π.Α. για την προµήθεια εξοπλισµού), καθώς και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, όπως η
µερική/πλήρης απαλλαγή καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό ερευνητικών φορέωνεπιχειρήσεων το οποίο συµµετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες.

20

Περαιτέρω θεσµική ολοκλήρωση του Συστήµατος Καινοτοµίας
•

Προς αυτή την κατεύθυνση κρίνονται ως απαραίτητες ενέργειες η σύσταση θέσης Εθνικού
Συντονιστή Καινοτοµίας, ακολουθώντας το πρότυπο που εφαρµόζεται σε άλλες χώρες (π.χ. Ισραήλ),
κα η δηµιουργία Εθνικού Ιδρύµατος Έρευνας µε καθαρά επιτελικό ρόλο, κατ’ αναλογία του
European Research Council της Ε.Ε. ή του National Science Foundation στις Η.Π.Α., προκειµένου να
ενθαρρυνθεί η αριστεία και η διασύνδεση σε κεντρικό επίπεδο, µε αντίστοιχους θεσµούς σε χώρες
ερευνητικά κορυφαίες. Επιπλέον, απαιτείται αναβάθµιση των Περιφερειών στο σχεδιασµό και την
εφαρµογή της πολιτικής Ε&ΤΑ. Αυτή η εξέλιξη θα συµβάλλει στο να καταστεί εφικτή η καλύτερη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν κατά την Ε΄ Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 τα
κοινοτικά προγράµµατα Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Λοιπές παρεµβάσεις
•

Προώθηση της «ανοικτής» καινοτοµίας. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται η συλλογή
διεθνών πληροφοριών για τις υπάρχουσες καινοτόµες τεχνολογίες σε εθνική βάση δεδοµένων και
σε περιφερειακές βάσεις δεδοµένων και η δηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την
ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και ερευνητικών
φορέων αναφορικά µε τα αποτελέσµατα Ε&ΤΑ.

∆ράσεις για πολλά από τα παραπάνω θέµατα περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο για τη διαµόρφωση
Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης Και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Α.Κ.), η
διαβούλευση για το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2013.

Βέλτιστη πρακτική: Το Ισραήλ κατάφερε να καταστεί ηγέτης παγκοσµίως στην έρευνα και την καινοτοµία
µέσα από στοχευµένες πολιτικές και µια καλά µελετηµένη εθνική στρατηγική. Το 1984 η κυβέρνηση
αποφάσισε να θέσει ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας. Το σχέδιο
της βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, στην εκτίναξη της δαπάνης για έρευνα και καινοτοµία που
φτάνει το ~5% του ΑΕΠ ετησίως. ∆εύτερον, στην ίδρυση ανεξάρτητων υπηρεσιών για την υποστήριξη
της έρευνας και της καινοτοµίας, όπως το "Γραφείο του Επιστήµονα" (Office of the Chief Scientist) και
το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας & Ανάπτυξης (National Council for Civilian R&D), τα οποία παρέχουν
χρηµατική-συµβουλευτική υποστήριξη µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων, βοηθούν νέους
επιχειρηµατίες να χτίσουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο, να καταγράψουν την καινοτοµία τους κ.ά.
Τρίτον, στην προώθηση συνεργασιών µεταξύ πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας. Τα πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα στο Ισραήλ έχουν προσελκύσει ξένες πολυεθνικές εταιρίες να χτίσουν γραφεία έρευνας και
καινοτοµίας στην χώρα (πχ. Intel, Motorola), αλλά ταυτόχρονα έχουν ιδρύσει και διοικούν τις δικές τους
τεχνολογικές εταιρίες. Η στρατηγική αυτή οδήγησε σε εξαγωγές τεχνολογικών προϊόντων αξίας ~€40δισ.
ετησίως.

7 Πάταξη της διαφθοράς, γραφειοκρατίας, και πολυνοµίας
Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να κλιµακωθεί, µε πρόσθετες θεσµικές
τοµές (ανεξάρτητη αρχή πάταξη της διαφθοράς) και στοχευµένες δράσεις (e-government)
Η πάταξη της διαφθοράς, η οποία πηγάζει απευθείας από την γραφειοκρατία και την πολυνοµία, είναι ένας
σηµαντικός στόχος που βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου ρόλου του δηµόσιου τοµέα. Η ουσιαστική
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της οικονοµίας απαιτεί ένα σύγχρονο, µικρό και ευέλικτο δηµόσιο
τοµέα που είναι αρωγός στην επιχειρηµατικότητα και ευνοεί την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο δηµόσιος τοµέας πρέπει να απεγκλωβιστεί από την γραφειοκρατία και την
πολυνοµία και να προωθήσει τη διαφάνεια και την απλοποίηση των διαδικασιών, προκειµένου όχι µόνο να
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διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους αλλά και να
καταφέρει να προσελκύσει άµεσες ξένες επενδύσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση έθεσε ως πρωταρχική της προτεραιότητα την πάταξη της
διαφθοράς, της γραφειοκρατίας και της πολυνοµίας και κινήθηκε άµεσα µε στοχευµένες κινήσεις όπως η
δηµιουργία εθνικού σχεδίου κατά της διαφθοράς, η θέσπιση συντονιστικής επιτροπής και εθνικού
συντονιστή, ο εκσυγχρονισµός των αδειοδοτήσεων κ.λπ. Όµως πρέπει να συνεχίσει και να ενισχυθεί το
κυβερνητικό έργο της κατά της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας µε θεσµικές τοµές (π.χ. δηµιουργία
ανεξάρτητης αρχής πάταξης της διαφθοράς) και ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων (π.χ. e-government,
καθιέρωση ταχείας νοµικής δίωξης των υψηλόβαθµων αξιωµατούχων σε υποθέσεις διαφθοράς).
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
•

•

Στοχευµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις και εκπόνηση εµπεριστατωµένου σχεδίου για την
καταπολέµηση της διαφθοράς. Σε αυτό το πλαίσιο προωθήθηκε ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου
αδειοδοτήσεων, µε µετάθεση των ελέγχων για την έκδοση άδειας µίας επιχείρησης από το στάδιο
πριν από την αδειοδότηση στο στάδιο κατά την λειτουργία της, παραµερίζοντας γραφειοκρατικά
εµπόδια στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου παρέχει την δυνατότητα
ασφαλέστερων ελέγχων, καθώς αυτοί θα στηρίζονται σε πρότυπα και προδιαγραφές. Επιπλέον,
παρέχεται δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχου από πιστοποιηµένους φορείς και όχι µόνο από την
δηµόσια διοίκηση. Επίσης, θεσπίζεται Συντονιστική Επιτροπή και Εθνικός Συντονιστής για την
καταπολέµηση της διαφθοράς µε αποστολή την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής της
Εθνικής Στρατηγικής κατά της ∆ιαφθοράς, καθώς και τον συντονισµό όλων των εµπλεκοµένων
φορέων. Ταυτόχρονα, εκπονείται το εθνικό σχέδιο "∆ιαφάνεια" κατά της διαφθοράς το οποίο
βασίζεται σε έξι βασικές αρχές (µηδενική ανοχή στη διαφθορά, συστράτευση όλων στον εθνικό
σκοπό, ενιαίος φορέας σχεδιασµού-συντονισµού, ενίσχυση νοµικού πλαισίου κατά της διαφθοράς,
αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, επαγγελµατισµός προσωπικού) και
στοχεύει στην εξάλειψη φαινοµένων παράνοµων εξυπηρετήσεων, συναλλαγών, προσλήψεων κ.ά.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε ειδικό εµπειρογνώµονα που θα συµµετάσχει στην
εφαρµογή της στρατηγικής κατά της διαφθοράς σε µόνιµη βάση και θα ενδυναµώσει την δράση της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τέλος, πραγµατοποιήθηκε ανάπτυξη και προώθηση
επιµορφωτικών σεµιναρίων για τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του Ε.Σ.Π.Α., µε σκοπό την
ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων στην διακρίβωση και καταπολέµηση φαινοµένων απάτης.
∆ράσεις για την αποτελεσµατικότερη εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση
διοικητικών διαδικασιών. Σε αυτή την κατεύθυνση, πραγµατοποιήθηκε η κατάργηση
δικαιολογητικών που δεν προσφέρουν προστιθέµενη αξία στις διοικητικές διαδικασίες (π.χ.
κατάργηση της υποβολής πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης για 15 διαδικασίες, κατάργηση
της υποβολής αντιγράφου αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας για τους πολίτες που διεκπεραιώνουν
αιτήσεις µέσω Κ.Ε.Π.) και οδηγούν στην απλούστευση των διαδικασιών και συνεπώς στην µείωση
των διοικητικών βαρών του πολίτη και των επιχειρήσεων έναντι του δηµόσιου. Επίσης, συστάθηκε η
διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ όπου οι πολίτες µπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να παραλαµβάνουν
ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά που χρειάζονται, µειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και
διευκολύνοντας τους πολίτες στην ταχύτερη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών τους.

Άµεσες προτεραιότητες για το µέλλον για την καταπολέµηση της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας
και της πολυνοµίας:
∆ηµιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πάταξης της ∆ιαφθοράς
•

Η δραστική πάταξη της διαφθοράς προϋποθέτει τη δηµιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πάταξης της
∆ιαφθοράς, στην οποία θα µεταφερθεί η συνολική ευθύνη και η οποία θα συνεργάζεται µε την
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας. Ο σκοπός της Νέας Ενιαίας Αρχής θα είναι η
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έρευνα, η προβολή και η παραποµπή στην δικαιοσύνη υποθέσεων διαφθοράς. Η λειτουργία µιας
τέτοιας αρχής θα βοηθήσει τη δηµιουργία συστηµατικών και ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών
βάσεων δεδοµένων µε αποτέλεσµα την επιτάχυνση, την απλοποίηση και τη µείωση του κόστους
διεκπεραίωσης όλων των εκκρεµών υποθέσεων. Η λειτουργία της νέας αρχής θα γίνει µε διαδικασίες
που δεν θα µπορούν να παρεµποδιστούν, αλλά αντίθετα θα συνεπικουρούνται νοµοθετικά από κάθε
δηµόσια υπηρεσία, ιδιαίτερα από τις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές. Επίσης, η ύπαρξη και η
εύρυθµη λειτουργία µίας τέτοιας αρχής θα πρέπει να συµβαδίζει µε την ολοκλήρωση του egovernment που καθιστά περιττή τη φυσική επαφή ανάµεσα στον πολίτη και τον κρατικό λειτουργό.
Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
•

Ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων για την ταχύτερη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(e-government) που θα βοηθήσει στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και στην µείωση
του κόστους στις συναλλαγές µε το δηµόσιο. Ενδεικτικά, προτείνεται η υποχρεωτική υποβολή
αιτήσεων και έκδοση δηµοσίων εγγράφων µέσω διαδικτύου (πιστοποιητικά γέννησης, άδειες
κυκλοφορίας, αιτήσεις διαβατηρίων, πιστοποιητικά στρατιωτικών υποχρεώσεων, φορολογικές
δηλώσεις και φόρµες επιστροφής φόρων) και η αξιοποίηση της υψηλής διάδοσης κινητών
συνδέσεων και smartphones για την επιτάχυνση της επικοινωνίας πολίτη-κράτους. Κάτι ανάλογο
εφαρµόζεται στην Ινδία, όπου η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη και χρήση εφαρµογών
κινητής τηλεφωνίας για όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες.

Στοχευµένες θεσµικές παρεµβάσεις
•

Ενίσχυση του κέντρου µίας στάσης, στα πλαίσια του Enterprise Greece, µε ευθύνη για την επαφή µε
τους επενδυτές και την ολοκλήρωση των επενδυτικών διαδικασιών. Nα έχει κοµβικό ρόλο στο
συντονισµό για την αδειοδότηση το µεγάλων επενδύσεων και των υπολοίπων ανά περιφέρεια µε την
συνδροµή των τοπικών Επιµελητηρίων για την λήψη, αρχικό έλεγχο πληρότητας. Ταυτόχρονα, επειδή
ειδικά σε θέµατα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και χρήσεων γης θα προκύπτουν διαφορές,
προτείνεται η σύσταση στο Συµβούλιο Επικρατείας ενός νέου τµήµατος ταχύρρυθµης συζήτησης
και έκδοσης αποφάσεων - οι δικαστές του οποίου θα προέρχονται από υφιστάµενα τµήµατά του - µε
αρµοδιότητα τη δικαιοδοτική κρίση επί επενδύσεων που θα χαρακτηρίζονται εκ του νόµου ως
«στρατηγικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια εξαιρετικού και επείγοντος δηµοσίου συµφέροντος για την
οικονοµική ανάπτυξη του τόπου». Τέλος, προτείνεται η καθιέρωση ταχείας νοµικής δίωξης των
υψηλόβαθµων αξιωµατούχων σε υποθέσεις διαφθοράς, προκειµένου να δίνεται το παράδειγµα της
µηδενικής ανοχής σε τέτοιες υποθέσεις για να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών.

Βέλτιστη πρακτική: Στην Σιγκαπούρη σηµαντικό ρόλο στη µείωση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας
διαδραµάτισε η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την κυβέρνηση της χώρας. Πριν την
εγκατάσταση του ολοκληρωµένου συστήµατος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το επιχειρηµατικό
περιβάλλον προκαλούσε σύγχυση, υπήρχαν µεγάλες καθυστερήσεις και έντονη ανάγκη για βοήθεια από
επαγγελµατικές επιχειρήσεις, συνεπώς αύξηση του κόστους για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές. Η
κυβέρνηση αποφασισµένη να αντιµετωπίσει το πρόβληµα ίδρυσε το Bizfile και την πλατφόρµα
eService24 για 284 ηλεκτρονικές υπηρεσίες µε δυνατότητα απευθείας σύνδεσης για την κατάθεση
εγγραφής και µε σύστηµα ανάκτησης πληροφοριών. Πέρα από τη µείωση του φόρτου εργασίας,
παρατηρήθηκε πολύ σηµαντική επιτάχυνση των διαδικασιών, καθώς υπήρχε η δυνατότητα
επικαιροποίησης του συστήµατος µόλις εντός 30 λεπτών αντί για 2-3 εβδοµάδες που απαιτούνταν
προηγουµένως. Επίσης, είναι εφικτή η καταχώρηση εταιρίας η ακόµη και ενσωµάτωση µίας εταιρίας σε 15
λεπτά, µε παράλληλη δραστική µείωση και του κόστους για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.
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8 Επιτάχυνση διαδικασιών και διαφάνεια στις δηµόσιες συµβάσεις
Η απλοποίηση του σχετικού νοµικού πλαισίου και η υποχρεωτική υλοποίηση ηλεκτρονικά όλων
κρατικών προµηθειών είναι τα απαιτούµενα αποφασιστικά µεταρρυθµιστικά βήµατα για την
ουσιαστική επιτάχυνση και τη διαφάνεια στις δηµόσιες συµβάσεις
Οι διαδικασίες πραγµατοποίησης δηµοσίων συµβάσεων έχουν προσελκύσει ιδιαιτέρως την προσοχή
των φορέων σχεδιασµού πολιτικής, ιδίως σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, όπως η Ελλάδα, καθώς µπορούν να αποτελέσουν πεδίο δαπανών στο οποίο µπορούν να
επιτευχθούν σηµαντικές εξοικονοµήσεις. Άλλωστε, οι σχετικές κρατικές δαπάνες στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν ετησίως στο 16-20% του Α.Ε.Π. της. Οι µεταρρυθµίσεις στις
διαδικασίες πραγµατοποίησης δηµοσίων προµηθειών συµβάλουν στην ευρύτερη αναδιοργάνωση και
µετεξέλιξη του δηµόσιου τοµέα, στην κατεύθυνση µίας αποτελεσµατικής και φιλικής προς τις
επιχειρήσεις δηµόσιας διοίκησης, µε πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονοµική δραστηριότητα µιας
χώρας. Με άλλα λόγια, οι µεταρρυθµίσεις στο εθνικό σύστηµα δηµοσίων συµβάσεων υποστηρίζουν
τη µετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, εξέλιξη που έχει άµεση ανάγκη η Ελλάδα µετά την
παρατεταµένη, ισχυρή ύφεση. Τα τελευταία χρόνια δροµολογήθηκε η εκ βάθρων αλλαγή του
συστήµατος δηµοσίων προµηθειών µε πρωταρχικό στόχο την κεντροποίησή του και τη µετάβαση της
διεξαγωγής των διαγωνισµών για έργα-προµήθειες σε ηλεκτρονικές διαδικασίες. Για την
ολοκλήρωση στα επόµενα έτη ενός αποτελεσµατικού εθνικού συστήµατος δηµόσιων συµβάσεων
προέχουν οι µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις για περαιτέρω απλοποίηση του σχετικού νοµικού πλαισίου,
υποχρεωτική υλοποίηση όλων κρατικών προµηθειών ηλεκτρονικά, καθώς και κατάρτιση των
αρµόδιων αρχών - ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τις νέες ηλεκτρονικές εφαρµογές δηµοσίων
συµβάσεων και το εύρος των δυνατοτήτων τους.

Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
•

Οργανωτική αναδιάρθρωση των φορέων δηµόσιων προµηθειών. Η σηµαντικότερη πολιτική
ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση που έγινε τα τελευταία χρόνια, µε σκοπό τη συνολική εποπτείαέλεγχο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων και τη διαµόρφωση κατάλληλου νοµικού
πλαισίου για αυτές ήταν η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Με τη λειτουργία της επιδιώκονται κυρίως η διασφάλιση
ενός διαφανούς, αποτελεσµατικού και συνεκτικού συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων και η ενίσχυση
του ανταγωνισµού για την υλοποίησή τους. Επίσης, βασική προτεραιότητα της αναδιάρθρωσης ήταν η
κεντροποίηση των διαδικασιών από τις αναθέτουσες αρχές για την αξιοποίηση οικονοµιών
κλίµακας µέσω, πρώτον, της αναγόρευσης της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) και της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (Γ.Γ.Ε.) σε Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές2 και, δεύτερον, της
ενοποίησης των κατακερµατισµένων αναθετουσών αρχών σε µεγαλύτερες ανά
υπουργείο/περιφέρεια. Απώτερος στόχος τη µείωση των αναθετουσών αρχών κατά 90%.

•

Ηλεκτρονική διενέργεια δηµοσίων συµβάσεων. Η ηλεκτρονική υλοποίηση προωθήθηκε µε τη
θέσπιση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) Το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, µε
δυνατότητα διενέργειας όλων των διαδικασιών δηµοσίων συµβάσεων µε ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στα
στάδια πριν την ανάθεση της σύµβασης, π.χ. για την υποβολή προσφορών, την αξιολόγηση και την
κατακύρωσή τους, όσο και στα στάδια µετά την ανάθεση της σύµβασης, π.χ. για την παραγγελία και
την πληρωµή. Τµήµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. αποτελεί το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) που περιλαµβάνει τα στοιχεία όλων των δηµοσίων συµβάσεων για
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Η Γ.Γ.Ε. για την προµήθεια όλων των προϊόντων
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προϊόντα, υπηρεσίες και δηµόσια έργα µε αξία άνω των €1.000, ενισχύοντας σηµαντικά τη διαφάνεια
και την αποτελεσµατική διαχείριση των κρατικών πόρων για δηµόσιες συµβάσεις.
Άµεσες προτεραιότητες για το µέλλον για την επιτάχυνση και τη διαφανή υλοποίηση των δηµόσιων
συµβάσεων:
Βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων
•

Απλοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου για τις δηµόσιες συµβάσεις, κυρίως µε την άρση
εννοιολογικών ασαφειών στους σχετικούς κανονισµούς και διατάξεις. Η ενοποίηση και βελτίωσή
του πρέπει να γίνουν από το νέο αρµόδιο φορέα (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), ο οποίος θα αναλάβει και τη
εναρµόνιση-εξορθολογισµό των πρακτικών των αναθετουσών αρχών, όπως επίσης τον έλεγχο της
τήρησης του δικαίου των δηµοσίων συµβάσεων από όλες τις αναθέτουσες αρχές και τις επιχειρήσεις.

Περαιτέρω επιτάχυνση δηµοσίων διαγωνισµών
•

Βασική ενέργεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών είναι η σταδιακή
υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισµών για
συµβάσεις προϋπολογισµού χαµηλότερου των €60.000 σε όλο το δηµόσιο τοµέα έως τον Σεπτέµβριο
του 2015, όπως προβλέπεται από το σχετικό νόµο. Μακροπρόθεσµα, η χρήση του µπορεί να επεκταθεί
και σε συµβάσεις χαµηλότερου προϋπολογισµού. Η εκπαίδευση των αναθετουσών αρχών και του
προσωπικού που διαχειρίζεται τις κρατικές προµήθειες, στα στάδια κυρίως του σχεδιασµού και της
ανάθεσης των δηµόσιων συµβάσεων, είναι αναγκαία για την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη
εφαρµογή των νέων συστηµάτων. Στην Αυστρία έχει συσταθεί ένα κέντρο επάρκειας για θέµατα
κρατικών προµηθειών, το οποίο παρέχει βοήθεια προς τις αναθέτουσες αρχές προκειµένου να
σχεδιάσουν τις δηµόσιες συµβάσεις. Η επιτάχυνση µπορεί να επιτευχθεί και µε άλλους τρόπους, π.χ.
µε ασφαλιστικές δικλείδες για περιορισµό των ανέξοδων και χωρίς αιτία ενστάσεων.

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
•

Ενεργοποίηση συµβουλευτικών δοµών για την πληροφόρηση και την πρακτική καθοδήγηση των
ΜµΕ σχετικά µε την αξιοποίηση ευκαιριών που εντοπίζονται στο πλαίσιο των κρατικών προµηθειών.
Ενδεικτικά, στη Γαλλία έχει δηµοσιευθεί ένας αναλυτικός πρακτικός οδηγός που καθοδηγεί τις ΜµΕ
στο πως να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο πεδίο των
δηµοσίων συµβάσεων, να εξοικειωθούν µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, να κατανοούν τις
πραγµατικές ανάγκες των αναθετουσών αρχών, να αξιολογούν την ικανότητά τους για την ανάληψη
µιας σύµβασης και να επιλέγουν ποια στρατηγική να ακολουθήσουν στο στάδιο της δηµοπράτησης.

Έµφαση σε ποιοτικές / καινοτόµες δηµόσιες προµήθειες
•

Η ανάθεση προµηθειών µε µοναδικό κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους αποκλείει
υψηλότερης ποιότητας προϊόντα, τα οποία πιθανότατα έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ή/και είναι πιο
καινοτόµα. Στην επίτευξη ποιοτικών δηµόσιων προµηθειών, µε σχετικά χαµηλό κόστος, µπορεί να
συµβάλλει η εφαρµογή της αρχής “value-for-money”. Σύµφωνα µε αυτή, δεν πρέπει να λαµβάνεται
ως βασικό κριτήριο µόνο το άµεσο κόστος αγοράς, αλλά και το κόστος σε όλο τον κύκλο ζωής του
προϊόντος, συνεκτιµώντας πχ. τις εγγυήσεις που παρέχει ο προµηθευτής, υπηρεσίες after sales κ.λπ.
Τις καινοτόµες λύσεις στο πεδίο των δηµοσίων συµβάσεων θα υποστηρίξει και η ευελιξία στους
δυνητικούς προµηθευτές να υποβάλουν προσφορές µε καλύτερες προδιαγραφές ή/και
περισσότερες δυνατότητες των ελάχιστων απαιτούµενων από τις αναθέτουσες αρχές,
προσφέροντας έτσι νέα καινοτόµα προϊόντα/υπηρεσίες που καλύπτουν περισσότερες των αρχικά
επιδιωκόµενων ανάγκες. Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει δηµοσιεύσει κατευθυντήριες γραµµές που
περιγράφουν ένα πλήθος εργαλείων και τεχνικών για τη διερεύνηση καινοτόµων λύσεων, τη
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δηµιουργία νέας αγοράς, την ενηµέρωση των δυνητικών προµηθευτών σχετικά µε τις ανάγκες των
αναθετουσών αρχών, την υλοποίηση νέων ιδεών και ανταγωνιστικών πρωτοβουλιών στην αγορά των
κρατικών προµηθειών κ.λπ.

Βέλτιστη πρακτική: Η Ιαπωνία ανέπτυξε ένα πρότυπο σύστηµα δηµοσίων προµηθειών, βασισµένο στη
διαφάνεια, το οποίο είναι παράλληλα φιλικό προς τους υποψήφιους προµηθευτές. Συγκεκριµένα, στις
αρχές του 2000 η ιαπωνική κυβέρνηση ανανέωσε το νοµικό πλαίσιο για τις προµήθειες του δηµοσίου,
θέτοντας αυστηρότατες ποινές στους παραβάτες και παρέχοντας κίνητρα στις εταιρίες να απέχουν από την
υποβολή προσυµφωνηµένων προσφορών (leniency program). Επίσης, η κυβέρνηση σύστησε ένα
µηχανισµό επίλυσης παραπόνων και καταγγελιών, ο οποίος ενίσχυσε την νοµιµότητα των διαδικασιών.

9 Ενίσχυση της διεθνοποίησης της ελληνικής οικονοµίας
Με σχεδιασµό ολόπλευρης εξαγωγικής πολιτικής, απλοποίηση των διαδικασιών και θεσµική
υποστήριξη της διεθνούς δικτύωσης των επιχειρήσεων, το στοίχηµα της αλλαγής επιπέδου
εξωστρέφειας στην ελληνική οικονοµία µπορεί να κερδηθεί
Το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολουθεί από το 1994 η ελληνική οικονοµία βασίζεται σε πολύ µεγάλο
βαθµό στην εγχώρια ιδιωτική κατανάλωση. Αντιθέτως, η συµβολή των εξαγωγών στο Α.Ε.Π. είναι
διαχρονικά µια από τις χαµηλότερες στην Ευρωζώνη, ενώ η ταχύρυθµη άνοδος των εισαγωγών διεύρυνε
το έλλειµµα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο έφτασε το 2008 το 14,9% του Α.Ε.Π.
Ωστόσο, η δηµοσιονοµική προσαρµογή, ο αρνητικός αντίκτυπός της στην κεφαλαιακή επάρκεια του
τραπεζικού συστήµατος και οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην άντληση
ρευστότητας, εξασθένησαν σηµαντικά τους παράγοντες στους οποίους στηριζόταν η διεύρυνση της
κατανάλωσης των νοικοκυριών. Ακολούθως, αναδείχθηκαν οι διαρθρωτικές αδυναµίες του
αναπτυξιακού υποδείγµατος και η ανάγκη υιοθέτησης ενός νέου. Βασικοί πυλώνες αυτού θα πρέπει να
είναι, πρώτον, οι παραγωγικές επενδύσεις, δεύτερον, η µεγαλύτερη διεθνοποίηση της ελληνικής
οικονοµίας, προκειµένου να µετριαστεί η υψηλή εξάρτησή της από την εγχώρια ζήτηση. Στο πλαίσιο του
µεταρρυθµιστικού προγράµµατος που συµπληρώνει τη διαδικασία δηµοσιονοµικής προσαρµογής, έχουν
ήδη πραγµατοποιηθεί στα πρόσφατα χρόνια ενέργειες για την απλοποίηση-επιτάχυνση των εξαγωγών
και τη δηµιουργία ενός συµβουλευτικού-ενηµερωτικού φορέα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να
αναπτύξουν την εξωστρέφειά τους. Πολλές εξ’ αυτών εντάσσονται στην «Εθνική Στρατηγική-Οδικό
Χάρτη για τη ∆ιευκόλυνση του Εξωτερικού Εµπορίου»3. Η µεταρρυθµιστική διαδικασία για την
τόνωση της εξωστρέφειας πρέπει προσεχώς να εστιάσει στην περαιτέρω απλοποίηση των εξαγωγικών
διαδικασιών, την καλύτερη διεθνή δικτύωση των επιχειρήσεων και την ταχύτερη διευθέτηση των
φορολογικών συναλλαγών των επιχειρήσεων οι οποίες συνδέονται µε εξαγωγές.
Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα:
•

Απλοποίηση-Επιτάχυνση διαδικασιών διεθνών εµπορικών δραστηριοτήτων. Το σηµαντικότερο
έργο για την επίτευξη αυτού του στόχου που έχει υλοποιηθεί είναι η εκκίνηση της µετάβασης στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές µε τη λειτουργία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος
Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) – ICISnet από τα τέλη του 2013. Μέσω αυτού επιτεύχθηκε πρωτίστως η
µείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξαγωγής, µε την άµεση απελευθέρωση όλων
των τελωνειακών διασαφήσεων για εµπορεύµατα µεσαίου-χαµηλού κινδύνου. Πλέον, όλα τα

3

Σχεδιάστηκε από τα Υπουργεία Οικονοµικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
∆ηµοσιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2012
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•

απαιτούµενα έγγραφα γίνονται αποδεκτά και µέσω fax/e-mail. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα
παρακολούθησης της διασάφησης εξαγωγής µέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών µηνυµάτων µε το
τελωνείο. Επιπρόσθετα, πλέον υφίσταται η δυνατότητα ελέγχου των εµπορευµάτων και εκτός
τελωνείου, σε καθορισµένες τοποθεσίες, ενώ το ωράριο λειτουργίας των δύο µεγαλύτερων
τελωνείων της χώρας (Ελευθέριος Βενιζέλος – Ε΄ τελωνείο Πειραιά) διευρύνθηκε σηµαντικά.
Την έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας διευκόλυνε η κατάργηση της υποχρέωσης των
εξαγωγικών επιχειρήσεων να εγγράφονται στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων των Εµπορικών και
Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων. Πλέον, σύµφωνα µε το Ν. 4072/2012, εξαγωγική-εισαγωγική
δραστηριότητα µπορεί να ασκεί κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει εµπορική
δραστηριότητα και είναι εγγεγραµµένο στο Γ.Ε.ΜΗ. Ειδικά για τη διευκόλυνση των εξαγωγέων
αγροτικών προϊόντων θεσπίστηκε ο «εγκεκριµένος έµπορος» (απαλλαγή από συνεχή έκδοση
πιστοποιητικών) και διασυνδέθηκε το ΥΠ.Α.Α.Τ. µε το ICISnet.
Αναδιάρθρωση δηµόσιου φορέα εξωστρέφειας. Για τη συνδυασµένη προώθηση των ξένων
επενδύσεων στην Ελλάδα και της διεθνοποίησης της οικονοµίας της, συστάθηκε από τη συγχώνευση
του Ελληνικού Οργανισµού Εξωτερικού Εµπορίου (Ο.Π.Ε.) και της Invest in Greece A.E. η
«Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»,. Βασικός στόχος ως προς την
υποβοήθηση της εξαγωγικής δραστηριότητας είναι η βελτίωση της παροχής πληροφόρησης,
συµβουλευτικής βοήθειας και γενικότερα, υποστηρικτικών υπηρεσιών στις εγχώριες εξαγωγικές
επιχειρήσεις. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στους εξαγωγείς βελτιώθηκε σηµαντικά µε
την έκδοση οδηγών, όπως ο οδηγός νόµων-κανονισµών και απαιτήσεων για τις εξαγωγές (ανά
κατηγορία προϊόντος και χώρα προορισµού), πωλήσεων εξ’ αποστάσεως, οδηγός ηλεκτρονικού
συναλλάσσεσθαι κ.α. Στη νέα εταιρία µεταφέρθηκε το σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης
πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών «Agora».

Οι παραπάνω παρεµβάσεις στις εξαγωγικές διαδικασίες έχουν ήδη θετικές επενέργειες. Σύµφωνα µε τα
πρόσφατα αποτελέσµατα της ετήσιας έκθεσης “Doing Business” της Παγκόσµιας Τράπεζας, για την
εξαγωγική διαδικασία η οποία εξετάζεται σε όλες τις χώρες που αξιολογούνται από την έρευνα, ο χρόνος
διεκπεραίωσης έχει περιοριστεί από τις 19 στις 10 ηµέρες και το κόστος της κατά περίπου 20% (στα
$892 από $1.115)4.
Άµεσες προτεραιότητες για το µέλλον την ενίσχυση της διεθνοποίησης της ελληνικής οικονοµίας:
Περαιτέρω απλοποίηση-επιτάχυνση εξαγωγικών διαδικασιών
•

4

Οι προ-τελωνειακές διαδικασίες στην Ελλάδα διενεργούνται ακόµα µε τη συγκέντρωση και υποβολή
των απαραίτητων εγγράφων σε έντυπη µορφή, από και προς τις αρµόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς, για την
ταχύτερη ολοκλήρωση των εξαγωγικών διαδικασιών, χρειάζεται η πραγµατοποίησή τους µε
ηλεκτρονικά µέσα. Προκειµένου να γίνει αυτό εφικτό, απαιτείται η λειτουργία του Ενιαίου
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ε.Ο.Π.Σ.) για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας
Στάσης (Single Window-S.W.), το οποίο νοµοθετήθηκε µε Ν.4072/2012. Πληροφοριακά συστήµατα
αυτού του είδους υπάρχουν πλέον σε 71 χώρες παγκοσµίως, µε διαφορές ως προς το βαθµό εξέλιξής
τους και στο εύρος των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η Σιγκαπούρη ήταν η πρώτη χώρα στην οποία
δηµιουργήθηκε ένα τέτοιο σύστηµα, το 1989, το οποίο πλέον διαχειρίζεται περισσότερες από 30.000
διασαφήσεις ηµερησίως, και επεξεργάζεται το 99% των αδειών εντός 10 λεπτών.
Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.4072/2012, όταν το Ε.Ο.Π.Σ.-S.W. τεθεί σε λειτουργία, θα
διενεργούνται υποχρεωτικά µέσω αυτού όλες οι απαραίτητες για τις εξαγωγές και εισαγωγές
πράξεις, πλην αυτών που αφορούν στις τελωνειακές διαδικασίες. Συγκεκριµένα, µέσω του S.W. θα
γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις για την έκδοση
από τις αρµόδιες υπηρεσίες των απαραίτητων βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και αδειών για την
πραγµατοποίηση εξαγωγών-εισαγωγών, η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης
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τους, καθώς και ηλεκτρονική παραλαβή τους από τους αιτούντες. Το Ε.Ο.Π.Σ.-S.W. θα
διαλειτουργεί µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.) – ICISnet.
Όµως απαιτείται σταδιακή επέκταση διαλειτουργίας του Ε.Ο.Π.Σ.-Single Window µε όλα τα
πληροφοριακά συστήµατα (Γ.Γ.Π.Σ., ΓΕ.Μ.Ε., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΣΤΑΤ., ICISnet, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Στη διευκόλυνση των εξαγωγών θα συµβάλλει η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας όλων των
τελωνείων.
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών διεθνοποίησης στις επιχειρήσεις
•

•

•

Καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει αναπτύξει εξαγωγική
δραστηριότητα, δεν έχει ίδια ή από άλλες επιχειρήσεις και επαγγελµατίες του κλάδου της
πληροφόρηση σχετικά µε τις απαραίτητες σχετικές διοικητικές διαδικασίες, τη δοµή και τον τρόπο
λειτουργίας των αγορών διεθνώς, προκειµένου να προσδιορίσει εκείνες στις οποίες θα επιδιώξει να
εισέλθει και να εδραιωθεί. Εποµένως, είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και αναγκαία σε πρώτο στάδιο η
δηµιουργία εξειδικευµένων υπηρεσιών (πχ. τηλεφωνικά κέντρα) από το κράτος για την παροχή
πληροφοριών σε όσους θέλουν να αναπτύξουν ή έχουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Επιπλέον, για
επιχειρήσεις που έχουν προσδιορίσει τις αγορές-στόχους τους αλλά αντιµετωπίζουν δυσκολίες
πρόσβασης σε αυτές, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η υποστήριξη πρόσβαση σε πληροφορίες για ξένες
αγορές και για επιχειρηµατικές επαφές, ιδίως κατά την εκκίνηση της προσπάθειας διεθνοποίησης,
πχ. µε ενδυνάµωση των γραφείων Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων των πρεσβειών.
Τα διµερή επιµελητήρια µπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στην πληροφόρηση για τις αγορές
χωρών που συγκαταλέγονται στους µεγαλύτερους εµπορικούς εταίρους της Ελλάδας και στην
ανάπτυξη επαφών των ελληνικών επιχειρήσεων µε τις επιχειρηµατικές κοινότητές τους.
Ιδίως στις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού τους που θα
επιφορτιστεί µε θέµατα διεθνοποίησης είναι απαραίτητη. Για αυτό το σκοπό µπορεί πχ. να
χρηµατοδοτηθεί η διοργάνωση σεµιναρίων από επιχειρηµατικούς φορείς και να θεσµοθετηθεί η
πιστοποίηση από το κράτος συµβούλων για τη διεθνοποίηση επιχειρήσεων.

Κατοχύρωση και προστασία παραδοσιακών-τοπικών εξαγώγιµων προϊόντων
•

Ενθάρρυνση-υποστήριξη της κατοχύρωσης προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.) από τους
αρµόδιους φορείς του ΥΠ.Α.Α.Τ. Η παραγωγή τους υποστηρίζεται ιδιαίτερα από την νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική. Χρειάζεται και αύξηση ελέγχων πιστοποίησης/ιχνηλασιµότητάς τους.

Ταχύτερη διευθέτηση των φορολογικών συναλλαγών για εξαγωγές
•

Συµψηφισµός οφειλών – απαιτήσεων Φ.Π.Α. στις εξαγωγές µεταξύ επιχειρήσεων – κράτους

Βέλτιστες πρακτικές: Η Αυστραλία έχει αναπτύξει ένα πολύ επιτυχηµένο µοντέλο προώθησης εξαγωγών.
Το µοντέλο αυτό βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτον, στην Επιτροπή Εξαγωγών (Austrade), η
οποία είναι µια ανεξάρτητη κυβερνητική υπηρεσία µε 94 γραφεία σε 60 χώρες ανά τον κόσµο. Η Επιτροπή
Εξαγωγών προωθεί την συµµετοχή αυστραλιανών εξαγωγέων σε εµπορικές εκθέσεις ξένων χωρών,
διοργανώνει καµπάνιες ενηµέρωσης, συναντήσεις µε επισκέπτες εµπορικούς επιτρόπους, διεξάγει έρευνες
ξένων αγορών και παρέχει πληροφορίες κ.ά. ∆εύτερον, η κυβέρνηση παρέχει χρηµατοδότηση στους
αυστραλιανούς εξαγωγείς µέσω του προγράµµατος EMDG, στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων, αλλά
παράλληλα κάνει και αξιολόγηση της επίδοσης του εξαγωγέα σε προκαθορισµένο διάστηµα µετά την
έναρξη της χρηµατοδότησης (export performance test) και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα µειώνει ή αυξάνει
τη χρηµατοδότηση.
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