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Περίληψη

Η ελληνική οικονομία στηρίζεται -κατά βάση- στην παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλής και μέσης προστιθέμενης 
αξίας γεγονός που, μεταξύ άλλων, οδήγησε τη χώρα να πέσει στην 

«παγίδα των χωρών μεσαίου εισοδήματος». Έτσι, η οικονομία της δεν 
δημιουργεί σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης και αυτό 
οδηγεί εδώ και πολλά χρόνια -βοηθουσών και των διαδοχικών κρίσεων 
μετά το 2010- στη μετανάστευση σημαντικού μέρους του εξειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού της (brain drain). Μάλιστα, όπως έδειξε πρόσφατη 
μελέτη για τους Έλληνες διδάκτορες, αυτοί μεταναστεύουν κυρίως σε 
χώρες οι οποίες είναι πρωτοπόρες στην καινοτομία και μάλιστα επιλέγουν 
να εγκατασταθούν ως επί το πλείστον στις παγκόσμιες μητροπόλεις και 
να δουλέψουν κυρίως σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Η σημερινή κυβέρνηση, παρά τη ρητορική για προσέλκυση επενδύσεων 
τεχνολογικών κολοσσών στη χώρα, ακολουθεί μια πολιτική «φθηνής 
ανάπτυξης» (χαμηλό κόστος εργασίας, χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές 
για τις επιχειρήσεις, περιορισμένη προστασία φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.). Θεωρεί πως έτσι θα 
επέλθει η πολυπόθητη ανάπτυξη μέσα από τους αυτοματισμούς μιας 
αγοράς απαλλαγμένης από υπερβάλλουσες ρυθμίσεις και συνεπώς ότι δεν 
απαιτούνται μείζονες δομικές μεταβολές του αναπτυξιακού μας υποδείγματος. 
Δεν κατανοεί τη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού ως καθοριστικού 
παράγοντα για τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της 
χώρας, καθώς και της θέσης της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Έτσι, 
περιορίζει τον αριθμό των πτυχιούχων και, γενικότερα, με την πολιτική της 
(π.χ. υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, πανεπιστημιακή αστυνομία) αλλά 
και με το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια που συζητείται αυτές τις ημέρες 
στη Βουλή υπονομεύει στην πράξη την εύρυθμη λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Δεν κατανοεί, επιπρόσθετα, τη σημασία του 
πανεπιστημίου ως μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με την 
έννοια ότι παράγει το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό της χώρας και 
το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητάς της, που από κοινού 
αποτελούν καθοριστικές προϋποθέσεις για την πορεία μιας αναπτυγμένης 
χώρας. Είναι μια πολιτική που όχι μόνο δεν περιορίζει το φαινόμενο της 
διαρροής εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού αλλά την επιτείνει. 
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Αυτή η έλλειψη κατανόησης δεν περιορίζεται μόνο στην πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση. Πολύ ευλόγως εντός των δικών της αναπτυξιακών 
συντεταγμένων μιας οικονομίας χαμηλής κατά κύριο λόγο- προστιθέμενης 
αξίας/τεχνολογίας με μικρό ως ελάχιστο ρόλο για τη βιομηχανία, αδιαφορεί 
εξίσου και για την τεχνική εκπαίδευση.

Αυτό που χρειάζεται είναι ένα συγκροτημένο σχέδιο για ένα «αναπτυξιακό 
άλμα» που στοχεύει στην «οικονομία της γνώσης» με παράλληλη μείωση 
των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Η στροφή αυτή δεν πρέπει 
να κατανοείται ως αφορούσα κυρίως τον τομέα των πιο προηγμένων 
υπηρεσιών αλλά πρέπει να συμπεριλάβει κυριαρχικά την επαναβιομηχάνιση, 
αντιστρέφοντας την πρόωρη αποβιομηχάνιση που υπέστη, προ δεκαετιών, 
η χώρα.

Για αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
της χώρας και να βελτιώσουμε τους θεσμούς που το αναδεικνύουν (π.χ. 
πανεπιστήμιο). Η απαραίτητη αυτή αλλαγή τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 
δημόσιο τομέα είναι αυτή που θα οδηγήσει σε ένα υπόδειγμα βιώσιμης και 
δίκαιης ανάπτυξης. Παράλληλα, η πολιτική αυτή, μεσο-μακροπρόθεσμα θα 
συγκρατήσει τη διαρροή του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και θα 
φέρει πίσω ένα μέρος τουλάχιστον από αυτό. Ταυτόχρονα βέβαια χρειάζονται 
και πολιτικές που θα βοηθήσουν μεσο-βραχυπρόθεσμα τη στροφή αυτή 
(π.χ. ενίσχυση της Ε&Α, της καινοτομίας και της επαναβιομηχάνισης), θα 
υποστηρίξουν το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και θα 
προσελκύσουν εκ νέου εκείνο που βρίσκεται στο εξωτερικό.



Εισαγωγή

Το κυρίαρχο αναπτυξιακό πρότυπο μεταπολεμικά, και ιδίως 
μεταπολιτευτικά, «έριξε την ελληνική οικονομία στα βράχια», 
υπονομεύοντας πολλαπλά την κοινωνία και υποβάθμισε συνολικά 

τις συνθήκες ζωής μας. Στη συνέχεια τα Μνημόνια και οι συνοδευτικές 
«μεταρρυθμίσεις» οδήγησαν σε εσωτερική υποτίμηση, που υποτίθεται θα 
οδηγούσε σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας κάτι 
που, εν πολλοίς, δεν συνέβη.

Σήμερα, η οικονομία και ευρύτερα η κοινωνία μας αντιμετωπίζει σημαντικά 
δομικά προβλήματα. Έχουμε τεράστιο και αυξανόμενο χρέος (δημόσιο 
και ιδιωτικό) -με αυξανόμενα τα spreads εν μέσω επιδεινούμενων διεθνών 
συνθηκών, μεγάλα και διαρκώς αυξανόμενα εμπορικά ελλείμματα -παρά την 
ενίσχυση των εξαγωγών ειδικά μετά 2016, και πλέον πληθωρισμό· διαρκή 
και επισφαλή υποαπασχόληση. ένταση των ανισοτήτων (κοινωνικών και 
περιφερειακών), επιδημία κορωνοϊού, ενεργειακή κρίση και κλιματική απειλή, 
εθνικές απειλές, με το δημογραφικό να λαμβάνει παράλληλα εκρηκτικές 
διαστάσεις, γενικότερη απώλεια αισιοδοξίας, προοπτικής και νοήματος κτλ.

Παράλληλα η εμμένουσα και επιδεινούμενη κρίση της ΕΕ και οι διεθνείς 
εξελίξεις με την αμφισβήτηση της παγκοσμιοποίησης επιτείνουν τα εγχώρια 
προβλήματα. Η εισβολή στην Ουκρανία λειτουργεί ως θρυαλλίδα που 
προκαλεί μια μεγάλη οικονομική, οικολογική και επισιτιστική κρίση, φέρνει 
μεγάλες αλλαγές και πιθανόν δραστικό περιορισμό στην παγκοσμιοποίηση 
(βλ. και «κατακερματισμό»/fragmentation) και οδηγεί σε οικονομικές 
συναλλαγές που ανακατευθύνονται κυρίως στο εσωτερικό κάθε υπό 
σχηματισμό γεωπολιτικού πόλου («κόντεμα αλυσίδων», friend-shoring).

Σε μια τέτοια συγκυρία περισσότερο από ποτέ χρειάζεται τεκμηριωμένος 
λόγος για να κατανοήσουμε την έκταση των προβλημάτων, το βάθος 
των διαφαινόμενων αλλαγών, αλλά και τις δυνατότητες διεξόδου και 
βέβαια χρειάζεται μια, ελάχιστη έστω, συναίνεση, ώστε να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε στις δύσκολες αυτές συνθήκες. Όμως, αυτό που ζούμε τα 
τελευταία χρόνια είναι η κατασκευή μιας «εικονικής πραγματικότητας» με 
πολλές ανακρίβειες ακόμη και από τα πιο επίσημα χείλη, καθώς και μια 
στρατηγική πόλωσης. Η άρνηση της πραγματικότητας δεν αποτελεί ποτέ 
καλό προμήνυμα, όπως δείχνει και η πολύ πρόσφατη ιστορία μας1.

Με αφορμή λοιπόν αυτό θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικότερες σκέψεις, 
χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της πολιτικής που αφορά στο εξειδικευμένο 
δυναμικό.
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1Ας θυμηθούμε εδώ αυτά που λέγονταν μεταξύ 2008-2010 από τα πιο επίσημα χείλη: η χώρα μας είναι 
θωρακισμένη, η κρίση δεν θα μας αγγίξει, λεφτά υπάρχουν, οι ευκολίες της ρήξης με το ευρωκατεστημένο 
κτλ. λίγο προτού πέσουμε στον γκρεμό που βρισκόμαστε μέχρι σήμερα.
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Η διαρροή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
από την Ελλάδα

Η Ελλάδα διαθέτει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο που ίσως 
αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Όμως, 
εδώ και πολλά χρόνια παρατηρείται αυξανόμενη μετανάστευση επιστημονικού 
δυναμικού της χώρας στο εξωτερικό («διαρροή εγκεφάλων» - brain drain) 
που μάλιστα έχει ενταθεί ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης. Με δεδομένο ότι 
η συμβολή του επιστημονικού δυναμικού στην οικονομική ανάπτυξη είναι 
καθοριστική, η διαρροή του συνιστά μεγάλη πληγή για τη χώρα μας. Θα πρέπει 
λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς πού οφείλεται αυτή η διαρροή και κυρίως τι 
θα πρέπει να γίνει, ώστε σε πρώτη φάση να περιοριστεί και σε επόμενη 
να σταματήσει ή και να πετύχουμε την επιστροφή μέρους έστω αυτών που 
έφυγαν.

Στην ενότητα αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα έρευνας που 
πραγματοποιήσαμε με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού 
Περιεχομένου (EKT), και αφορούσε μια σχετικά περιορισμένη αριθμητικά αλλά 
σημαντική από ποιοτική άποψη κατηγορία του εξειδικευμένου/επιστημονικού 
προσωπικού, στους Έλληνες διδάκτορες δηλαδή το πιο εκπαιδευμένο μέρος 
του επιστημονικού δυναμικού (Λαμπριανίδης κ.ά. 2021). Ο πληθυσμός της 
έρευνας προέκυψε από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών το οποίο 
περιλαμβάνει όλους όσους ολοκλήρωσαν τη διατριβή τους μετά το 1985. Οι 
αναλύσεις μας στηρίζονται στις απαντήσεις που έδωσαν 10.054 διδάκτορες που 
συμπλήρωσαν πλήρως το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που τους απεστάλη.

Συνοψίζω κάποια από τα συμπεράσματα της έρευνας. Το 31,3% των διδακτόρων 
εργάστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό, μάλιστα το 14,8% 
εξακολουθούν σήμερα να ζουν και να εργάζονται εκτός Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά 
τους διδάκτορες που ζουν στο εξωτερικό πάνω, από τους μισούς (55,3%) 
εργάζονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα (Διάγραμμα 1). 



Τόσο οι λόγοι που τους οδήγησαν να φύγουν στο εξωτερικό όσο και οι 
προϋποθέσεις για την επιστροφή τους στην Ελλάδα συναρτώνται κυρίως 
με τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας (Διαγράμματα 2 και 3). 
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Στο ερώτημα για το τι μπορεί να κάνει το κράτος για να βοηθήσει την 
επιστροφή τους απαντούν κυρίως «να προκηρυχθούν νέες θέσεις εργασίας 
στα ΑΕΙ/ Ερευνητικά Κέντρα» και «να βελτιωθούν οι γενικότερες συνθήκες 
στη χώρα» (κοινωνικές υποδομές, βελτίωση της οικονομίας κτλ.) (Διάγραμμα 4).

Το 75,2% των διδακτόρων ζει σε παγκόσμιες μητροπόλεις (global cities - 
κυρίως Λονδίνο αλλά και Παρίσι, Βρυξέλες, Ν. Υόρκη κτλ.) που συνιστούν 
το 35,1% των πόλεων στις οποίες ζουν οι Έλληνες διδάκτορες στο εξωτερικό 
(Πίνακας 1). 
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Οι παγκόσμιες μητροπόλεις δημιουργούν ένα ευνοϊκό κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον που προσελκύει μετανάστες υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι, 
ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, μπορούν να ευδοκιμήσουν, να 
συνεισφέρουν πολλαπλά αλλά και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουν το προφίλ 
και την εμβέλεια των παγκόσμιων πόλεων (ενάρετος κύκλος).

Η φυγή αυτού του εξειδικευμένου δυναμικού έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην καινοτομική απόδοση της Ελλάδας, όπως αυτή μετριέται με τον 
αριθμό των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τον αριθμό των 
βιβλιογραφικών αναφορών που λαμβάνει η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, δείξαμε 
ότι η κατά μονάδα αύξηση του μεριδίου των μεταναστών υψηλής ειδίκευσης 
σχετίζεται με μείωση 35,6% στις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
και με μείωση 5,2% στον αριθμό των βιβλιογραφικών αναφορών κατά το 
επόμενο έτος (Labrianidis et al. υπό δημοσίευση).

Η ισχυρή καινοτομικότητα μιας χώρας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
προσέλκυσης των Ελλήνων μεταναστών υψηλής ειδίκευσης. Συγκεκριμένα, 
το 64,2% των διδακτόρων έζησαν σε μια από τις 10 πιο καινοτόμες χώρες 
(Ελβετία, Σουηδία, Βρετανία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Σιγκαπούρη, Φινλανδία, 
Δανία, Γερμανία, Ιρλανδία- Διάγραμμα 5). 
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Συγχρόνως, παρατηρείται μια αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ των επιδόσεων 
στην καινοτομία των χωρών υποδοχής και της μετανάστευσης σε αυτές 
των Ελλήνων διδακτόρων. Η αύξηση της καινοτομικότητας στις χώρες 
υποδοχής έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων 
διδακτόρων που εγκαθίστανται σε αυτές. Αντίστροφα, η αύξηση του 
αριθμού των Ελλήνων διδακτόρων σε κάποιες χώρες υποδοχής οδηγεί 
σε αύξηση της καινοτομικότητας αυτών των χωρών υποδοχής. Δηλ., η 
καινοτομικότητα αυξάνει τη μετανάστευση και η μετανάστευση αυξάνει 
την καινοτομικότητα (Labrianidis et al. 2022).

Αναμφίβολα, στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει μια αναντιστοιχία 
προσφοράς και ζήτησης επιστημονικού δυναμικού που προκαλεί υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, υποαπασχόλησης, ετεροαπασχόλησης, απασχόλησης 
σε θέσεις εργασίας κατώτερες των προσόντων κτλ. Η κατάσταση αυτή 
είναι που οδηγεί κάποιους στη μετανάστευση. Η αναντιστοιχία όμως αυτή 
δεν οφείλεται στην υπερβάλλουσα προσφορά πτυχιούχων: το ποσοστό 
των πτυχιούχων στο σύνολο του πληθυσμού είναι κοντά στον μ.ό. τόσο 
της Ε.Ε. όσο και του ΟΟΣΑ.

Οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη ζήτηση για επιστήμονες, καθώς οι 
επιχειρήσεις της Ελλάδας δεν έχουν καταφέρει να μετακινηθούν στην 
αλυσίδα παραγωγής αξίας ώστε να παράγουν πιο σύνθετα προϊόντα και 
υπηρεσίες έντασης γνώσης και τεχνολογίας. Με τη σειρά της η απουσία 
ανοδικής μετακίνησης ευθύνεται για την «παγίδευση» της χώρας, δηλ. για 
την αδυναμία της να ανταγωνιστεί τις πλέον αναπτυγμένες οικονομίες αλλά 
και για την πίεση που δέχεται από τις χώρες μέσου-χαμηλού εισοδήματος 
που βασίζουν κυρίως την ανταγωνιστικότητα τους στο χαμηλό κόστος 
εργασίας. Αυτό συνιστά ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο για να λυθεί 
απαιτούνται δομικές αλλαγές στη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας με 
κεντρικό στόχο την αναβάθμιση των επιχειρήσεών της.

Είναι ενδεικτικό πως αυτοί που μετανάστευσαν κατευθύνθηκαν κυρίως σε 
«καινοτόμες» χώρες, εγκαταστάθηκαν κυρίως σε «παγκόσμιες» μητροπόλεις 
και εργάστηκαν κυρίως σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Έχουμε 
επομένως εντοπίσει ήδη δύο βασικούς τρόπους επανένταξής τους στην 
οικονομική ζωή της χώρας. Την αύξηση της κρατικής μέριμνας για τα 
ακαδημαϊκά ιδρύματα και την πραγματοποιούμενη έρευνα και την 
αναβάθμιση της παραγωγής προς την κατεύθυνση της έντασης γνώσης, ώστε 
να μπορεί να συμπεριλάβει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό.

09



Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν πολιτικές για τον περιορισμό της φυγής και 
την επιστροφή αυτών που έφυγαν. Οι πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν 
μέχρι τώρα περιορίζονται στη διακριτική μεταχείριση αυτών που έφυγαν 
παρέχοντάς τους χρηματικά και άλλα κίνητρα, που δεν λειτούργησαν παρά 
μόνο σε ελάχιστες χώρες, όπου, ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν και υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης.

Για να επιστρέψουν αυτοί που έφυγαν πρέπει να εξαλειφθούν οι λόγοι που 
οδήγησαν στη φυγή τους. Προς επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζονται, 
δηλαδή, πολιτικές που έχουν ως στόχο να αλλάξει, μακροπρόθεσμα βέβαια, 
το υπόδειγμα ανάπτυξης της χώρας στην κατεύθυνση της οικονομίας της 
γνώσης, που θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας για επιστήμονες 
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Βραχυ-μεσοπρόθεσμα 
χρειάζονται πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας, καθώς και ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων. 
Απαιτείται, επίσης, ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, ενίσχυση της Ε&Α 
και της καινοτομίας σε επιχειρήσεις. Ενίσχυση της καινοτομίας και της της 
επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια. Επίσης, χρειάζονται πολιτικές για 
την ενίσχυση της ακαδημαϊκής-ερευνητικής δραστηριότητας, υποτροφίες 
για υποψήφιους διδάκτορες, υποτροφίες για απόκτηση ακαδημαϊκής 
διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες, καθώς και ερευνητικά 
προγράμματα για νέους ερευνητές. Και βέβαια, προσλήψεις προσωπικού 
σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, στο δημόσιο σύστημα υγείας και 
ευρύτερα σε επιτελικές θέσεις στο Δημόσιο.

Τέλος, επειδή έχει γίνει κατανοητό πως ένα μέρος αυτών που έφυγαν δε 
θα γυρίσουν άμεσα και κάποιοι ίσως δε γυρίσουν ποτέ, για αυτό και θα 
πρέπει να υπάρξουν πολιτικές για την αξιοποίησή τους για όσο διάστημα 
παραμένουν στο εξωτερικό (virtual return).

Τα στοιχεία αυτά θέτουν πολύ απλά το κεντρικό δίλημμα προσανατολισμού 
της ελληνικής οικονομίας. Ποιο είναι το αναπτυξιακό υπόδειγμα που 
πρέπει να ακολουθήσουμε, δηλαδή αυτό της «φθηνής ανάπτυξης» ή αυτό 
της «ποιοτικής ανάπτυξης».

To «ελληνικό αναπτυξιακό παράδοξο»

Η ελληνική οικονομία δεν έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να αξιοποιήσει 
το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό της για να παράγει προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, κυρίως λόγω της διάρθρωσης του 
παραγωγικού συστήματός της.
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Η χώρα μας, μεταπολιτευτικά, έχει δείξει σημαντική αδυναμία αναβάθμισης 
της ποιότητας της παραγωγικής της δομής, με αποτέλεσμα την ουσιαστική 
στασιμότητα στο επίπεδο της οικονομικής ευημερίας (κατά κεφαλή ΑΕΠ) 
και κοινωνικής συνοχής (αυξημένη οικονομική ανισότητα). Είναι σαφές 
ότι αν δεν αντιστρέψουμε τις παραπάνω τάσεις, οι προοπτικές μας είναι 
δυσοίωνες.

Γιατί συνέβησαν αυτά; Τι απέτρεψε τη χώρα από το να διατηρήσει και ίσως 
να αυξήσει την θέση της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας; Η χώρα έπεσε 
στην «παγίδα του μεσαίου εισοδήματος», φαινόμενο που περιγράφει χώρες 
που ξεφεύγουν από την αγροτική παραγωγική δομής τους, επιτυγχάνουν 
αρχικά μια βιομηχανική οικονομική ανάπτυξη, συχνά με τη συνδρομή 
του χαμηλού εργατικού κόστους, αλλά στη συνέχεια αποτυγχάνουν να 
μετεξελίξουν την παραγωγική δομή τους, με αποτέλεσμα άλλες ανερχόμενες, 
προηγουμένως αγροτικές οικονομίες, να τις φθάνουν και να τις ξεπερνούν. 
Έτσι καταλήγουν σε μια λιγότερο σύνθετη παραγωγική δομή και προϊόντα, 
προς χαμηλότερες αμοιβές και μεγαλύτερη ανισότητα.

Σε τι ακριβώς συνίσταται η ανωτέρω αποτυχία; Η χώρα μας απέτυχε 
να ανέβει στο άρμα της λεγόμενης 3ης βιομηχανικής επανάστασης που 
εμφανίστηκε μεταξύ 1960 και 1970 και που σε μεγάλο βαθμό σχετίζονταν 
με την εισαγωγή και χρήση των υπολογιστών, την είσοδο στην ψηφιακή 
εποχή, την αύξηση της αυτοματοποίησης, της ευρύτατης διασύνδεσης και 
αξιοποίησης των δικτύων, την αύξηση της Ε&Α (κρατικής και ιδιωτικής) 
και της στενά σχετιζόμενης μαζί της καινοτομικότητας κτλ. Η πρόωρη 
αποβιομηχάνιση στέρησε από τη χώρα το αναγκαίο εκείνο πεδίο δοκιμών 
και πειραματισμών (Ε&Α, learning by doing, learning in κτλ.) των ανωτέρω 
εξελίξεων, καθώς η βιομηχανία ήταν και παραμένει εκείνος ο τομέας της 
οικονομίας που μπορεί να συμβάλει τάχιστα στη σύγκλιση με τα υψηλότερα 
επίπεδα παραγωγικότητας διεθνώς. Οι ανωτέρω αποτυχίες σχετίζονται 
βεβαίως και με την αδυναμία προσαρμογής μας στο νέο διεθνοποιημένο 
περιβάλλον που η είσοδος στην ΕΟΚ και η παγκοσμιοποίηση επέβαλαν. 
Μεγάλο μέρος των αποτυχιών αυτών πρέπει να αποδοθεί στην αδυναμία 
κατάστρωσης ανταγωνιστικών βιομηχανικών πολιτικών και στην επίνευση 
των νεοφιλελεύθερων, κυρίαρχων καθόλη τη συζητούμενη περίοδο, 
δογμάτων περί αυτορρυθμιζόμενων αγορών και της αναπτυξιακής τους 
δυναμικής. Επιπροσθέτως σημαντικό μέρος πρέπει επίσης να αποδοθεί στην 
διαπλοκή κράτους και ολιγαρχίας2, αλλά και ορισμένων, κατά το παρελθόν, 
προνομιούχων στρωμάτων για τον προσπορισμό προσόδων3, αναντίστοιχων 
με την πραγματικότητα της οικονομίας μας και αντιπαραγωγικών.

2 Π.χ. κόστη κατασκευής οδών πολλαπλάσια των συναφών στο εξωτερικό.
3 Π.χ. ορισμένων κατηγοριών ελευθέρων επαγγελματιών, υψηλόμισθων μισθωτών ιδίως σε ΔΕΚΟ κτλ.
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Σήμερα, δεν πρέπει να χάσουμε την 4η βιομηχανική επανάσταση, στο πλαίσιο 
της οποίας κυριαρχούν οι «έξυπνες» αλληλοσυνδεόμενες μεταξύ τους και 
με το διαδίκτυο μηχανές, οι διασυνδέσεις μεταξύ φυσικών και ψηφιακών 
συστημάτων, η πολύπλοκη ανάλυση, αξιοποίηση των «μεγάλων δεδομένων», 
η τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται η καθοριστική 
συμβολή της υψηλής ειδίκευσης γνώσης και βεβαίως η συγκράτηση του 
brain drain. Αλλά προς τούτο τα περιορισμένα μέτρα που η παρούσα 
κυβέρνηση πήρε (π.χ. μέσω εισοδηματικής ενίσχυσης παλιννοστούντων) είναι 
εντελώς ανεπαρκή καθώς δεν θεραπεύουν την κύρια πληγή: την απουσία 
βιομηχανικής ιδίως παραγωγής υψηλής ποιότητας. Αξίζει στο σημείο αυτό 
να θυμίσουμε τον ελάχιστο ρόλο που η βιομηχανία καταλαμβάνει στην 
Έκθεση Πισσαρίδη και στον ακόμη μικρότερο στα κονδύλια του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση αδυνατεί να αντιληφθεί ότι ο δρόμος της 
αναπαραγωγής του υπάρχοντος παραγωγικού υποδείγματος είναι αδιέξοδος 
και συνεπώς απαιτείται επέμβαση, «παραβίαση των σημάτων» της αγοράς 
(τιμών, κερδών, προσδοκιών, προστασίας κτλ.) μέσω βιομηχανικών και εν 
γένει αναπτυξιακών πολιτικών για την αναβάθμιση του.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ρόλος της γνώσης, ένας ρόλος που 
δεν απουσίαζε ποτέ, ούτε ακόμα και στην 1η βιομηχανική επανάσταση, 
καθίσταται κεντρικός και αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα για την 
παραγωγική επιτυχία και σε ένα βαθμό και για την κοινωνική συνοχή.

Στη χώρα μας παρατηρείται αυτό που ονομάζουμε «ελληνικό αναπτυξιακό 
παράδοξο». Δηλαδή, ότι η χώρα διαθέτει ένα πολύ αξιόλογο ποιοτικά 
και σημαντικό ποσοτικά επιστημονικό δυναμικό με διεθνή κριτήρια, το 
οποίο, ωστόσο, παραμένει εν πολλοίς αναξιοποίητο, λόγω της ασθενούς 
παραγωγικής της δομής. Συγκεκριμένα, όπως έχουμε ήδη υποστηρίξει 
(Λαμπριανίδης 2022), τα ελληνικά πανεπιστήμια λειτουργούν ικανοποιητικά 
και παράλληλα κατέχουν αρκετά καλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις, 
χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη 
λειτουργία τους που πρέπει να επιλυθούν (π.χ. πρέπει να αυξηθεί ο 
αριθμός των φοιτητών σε σχολές STEM και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα 
νεποτισμού). Η υψηλή ποιότητα μιας σημαντικής μερίδας των πτυχιούχων 
τους αναγνωρίζεται από ξένα πανεπιστήμια, οργανισμούς και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις. Η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα έχει καλές επιδόσεις ως προς 
τον αριθμό των δημοσιεύσεων και των ετεροαναφορών και είναι εξαιρετικά 
επιτυχής στην ανάληψη ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων από 
την ΕΕ. Πολλοί Έλληνες πανεπιστημιακοί βρίσκονται στο 1%, 5% και 10% 
των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως στο αντικείμενό 
τους. Παρόλα αυτά, το πανεπιστήμιο αφήνεται βορά σε αυτούς που το 
κατηγορούν και ο βασικός λόγος για αυτό είναι πως δεν είναι κατανοητή η 
τεράστια σημασία του για την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας.
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Αυτό το σημαντικά αναπτυγμένο ερευνητικό σύστημα συνδυάζεται με 
μια μεσαίας-χαμηλής εξειδίκευσης παραγωγική δομή. Πώς εξηγείται αυτό; 
Υπάρχουν δύο ερμηνείες: η πρώτη σχετίζεται με μια πιθανή αποτυχία 
αυτού καθ΄ εαυτού του ακαδημαϊκού/ ερευνητικού συστήματος, ενώ η 
δεύτερη με την αποτυχία του παραγωγικού συστήματος να αξιοποιήσει 
(πραγματικές και δυνάμει) εισροές του ερευνητικού συστήματος. Ως προς 
την πρώτη, ακόμη και αν απαιτούνται σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο 
ακαδημαϊκό/ερευνητικό σύστημα, σε γενικές γραμμές αυτό παρουσιάζει 
τα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε μια αναπτυγμένη χώρα, συχνά 
καταλαμβάνει μια από τις υψηλές θέσεις διεθνώς, και μάλιστα χωρίς 
να υποστηρίζεται αναλογικά στον ίδιο βαθμό με άλλες ανεπτυγμένες 
χώρες με τις οποίες συγκρίνεται στις διεθνείς αξιολογήσεις. Η αποτυχία 
λοιπόν πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στην αποτυχία του παραγωγικού 
συστήματος της χώρας να μετακινηθεί στην αλυσίδα παραγωγής αξίας και 
να παράγει πιο σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες. Το παραγωγικό σύστημα 
λοιπόν πρέπει να μπορέσει να κινηθεί προς την «οικονομία της γνώσης» 
και αυτό ακριβώς είναι ίσως το βασικότερο παραγωγικό διακύβευμα των 
προσεχών χρόνων. Ασφαλώς αυτό γίνεται πιο δύσκολο λόγω της αδυναμίας 
ικανοποιητικής διασύνδεσης των δύο συστημάτων.

Βεβαίως εδώ θα πρέπει να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη παρανόηση. 
Η ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος δεν είναι μια 
αποκλειστικά, συχνά δε ούτε κυρίως, ακαδημαϊκή/ερευνητική δουλειά 
(μέσω εξειδικευμένης Ε&Α κτλ.). Έχει εξίσου να κάνει και με την παρουσία 
ισχυρής βιομηχανικής βάσης και της στενά συσχετιζόμενης με αυτήν τεχνικής 
εκπαίδευσης και των διαδικασιών γνώσης μέσω της πράξης. Συνεπώς ο 
ρόλος της γνώσης δεν θα πρέπει να ταυτίζεται μόνο ή κυρίως με το 
ακαδημαϊκό/ερευνητικό σύμπλεγμα, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
και την τεχνική εκπαίδευση και το παραγωγικό σύμπλεγμα εξίσου.

Φθηνή ή ποιοτική ανάπτυξη

Η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου για την ανάπτυξη των χωρών 
είναι σήμερα αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, χάρις στις προσεγγίσεις των 
συστημάτων καινοτομίας, γνωρίζουμε ότι η γνώση διαχωρίζεται στο 
κωδικοποιημένο σκέλος και στο άρρητο σκέλος, αυτό δηλαδή που δεν είναι 
δυνατόν να κωδικοποιηθεί να καταγραφεί και να επικοινωνηθεί ευθέως, 
αλλά παραμένει ενσωματωμένο στους ανθρώπους και τους εργασιακούς 
τους τόπους και συνεπώς έχει αναγκαστικά πιο περιορισμένη γεωγραφική 
κινητικότητα. Έτσι, ακόμα και στην εποχή του Zoom, του Viber, του 
Skype, του WeTransfer και όλων των εργαλείων που διευκολύνουν την 
εξ αποστάσεως συνεργασία, ένα μεγάλο μέρος της μεταφοράς γνώσης 
συνεχίζει να στηρίζεται στην άμεση ανθρώπινη επικοινωνία. Ως εκ τούτου, 
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η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας/περιοχής προσδιορίζεται και από την 
ικανότητά της να προσελκύει και να συγκρατεί ανθρώπινο δυναμικό 
υψηλής ποιότητας που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων να εγκατασταθούν σε έναν 
τόπο και όχι σε κάποιον άλλο –και ιδίως επιχειρήσεων έντασης γνώσης 
και τεχνολογίας. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει τη δημιουργία ανταγωνιστικών 
ιδίως βιομηχανικών παραγωγικών δομών στην οποία θα βρει απασχόληση 
το υψηλής ποιότητας δυναμικό.

Για αυτό ακριβώς, όλες οι χώρες και κυρίως οι πιο αναπτυγμένες αυξάνουν 
τον αριθμό των πτυχιούχων τους και παράλληλα ανταγωνίζονται για την 
προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τρίτες χώρες (war 
for talents), ενώ παράλληλα επιχειρούν την αναβάθμιση της παραγωγικής 
τους δομής με την άσκηση ενεργών βιομηχανικών πολιτικών.

Την ίδια, ωστόσο, προσέγγιση θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και για το 
ανθρώπινο δυναμικό μεσαίας και χαμηλότερης ειδίκευσης στο οποίο, εν 
πολλοίς, αντιστοιχεί/απευθύνεται το επίπεδο ειδίκευσης των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Η διαχρονική απαξίωση της τεχνικής εκπαίδευσης, η 
ασυνέχεια στις πολιτικές σύνδεσης της τεχνικής εκπαίδευσης με την 
παραγωγή, αλλά και η απουσία ενός μακρόπνοου σχεδίου για την αύξηση 
της συμμετοχής του ελληνικού πληθυσμού στη δια βίου μάθηση (η Ελλάδα, 
με στοιχεία του 2018, καταλαμβάνει την 5η από το τέλος θέση μεταξύ των 
χωρών της ΕΕ ως προς τη συμμετοχή του ενήλικου πληθυσμού στη δια 
βίου μάθηση, αγγίζοντας το 4% -Eurostat, Statistical Database), οδηγούν σε 
σταδιακή απώλεια ή και ανεπαρκή παραγωγική αξιοποίηση ενός αξιόλογου 
σώματος τεχνικής, εμπειρικής και άρρητης γνώσης με σοβαρές συνέπειες 
στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Η σημερινή κυβέρνηση πηγαίνει ακριβώς προς την αντίθετη, από την 
απαιτούμενη, κατεύθυνση. Μάλιστα, σε αντίστιξη με την πολιτική των 
αναπτυγμένων οικονομιών, όχι μόνο δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 
αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αλλά, αντίθετα, 
υποβαθμίζει τα πανεπιστήμια, που αποτελούν το βασικό μοχλό για τη 
μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, με πολλούς τρόπους (π.χ. μείωσε 
τον αριθμό των εισακτέων, μείωσε τη χρηματοδότηση και τις προσλήψεις, 
προχώρησε σε προσλήψεις αστυνομικών για να «φυλάγουν την τάξη» στα 
πανεπιστήμια, ενώ το νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια που συζητείται αυτές 
τις ημέρες στη Βουλή προβλέπει τεράστιες αλλαγές που θα δυσχεράνουν 
τη λειτουργία των ΑΕΙ και έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών).

Η κυβέρνηση φαίνεται να μην θεωρεί το πανεπιστήμιο κεντρικό πυλώνα 
της αναπτυξιακής διαδικασίας, γεγονός που της επιτρέπει να «παίζει» 
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μαζί του. Προτείνει μεγάλες τομές που αποφάσισε το στενό επιτελείο της 
Υπουργού, ενώ οι όποιες αλλαγές θα έπρεπε να προκύψουν έπειτα από 
διαδικασίες χρόνων με σαφή εντοπισμό και κατανόηση των προβλημάτων, 
με τεκμηριωμένη ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων με βάση τη διεθνή 
βιβλιογραφία και με διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους.

Η κυβέρνηση ακολουθεί το παλιό αναπτυξιακό υπόδειγμα που στηρίζεται 
στον τουρισμό, στις κατασκευές-real estate και στη χαμηλή εγχώρια 
προστιθέμενη αξία. Αυτό ακριβώς που μας οδήγησε στα σημερινά αδιέξοδα. 
Πρόκειται για ένα νεοφιλελεύθερης έμπνευσης υπόδειγμα, στο πλαίσιο του 
οποίου κυρίαρχος μοχλός ανάπτυξης είναι η αγορά4. Κεντρικός στόχος της 
είναι η ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων και η δραστική συρρίκνωση του 
αριθμού των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, επιδιώκει 
την ολοκληρωτική απόσυρση του κράτους από τον επιχειρηματικό τομέα, 
ακόμη και σε συνθήκες μονοπωλιακές, ενώ παράλληλα επιτελεί τα ελεγκτικά/
ρυθμιστικά καθήκοντά της πλημμελέστατα, την ώρα που η απουσία ενός 
καλά σχεδιασμένου προγράμματος για τη ριζική αναβάθμιση της Δημόσιας 
Διοίκησης, την οποία έχει ανάγκη η χώρα, είναι παραπάνω από πρόδηλη.

Η κυβέρνηση ασκεί πολιτική «φθηνής ανάπτυξης» (χαμηλό κόστος εργασίας, 
χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις, περιορισμένη προστασία 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς κ.ά.). 
Ειδικότερα, οι πολιτικές της σημαίνουν περαιτέρω υποβάθμιση της αγοράς 
εργασίας (μείωση πραγματικών μισθών, ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων 
κτλ.), με αποτέλεσμα την επιδείνωση της αναλογίας μισθών/κερδών, και 
κυρίως την αύξηση των ανισοτήτων, χωρίς αυξήσεις στην παραγωγικότητα.

Η κυβέρνηση μείωσε τον συντελεστή φόρων των νομικών προσώπων, τον 
εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα, τον φόρο στα μερίσματα και τον ΕΝΦΙΑ ειδικά 
για τις μεγάλες περιουσίες5. Οι μειώσεις αυτές (εν πολλοίς αντιπαραγωγικές) 
πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί άλλες πηγές αναπλήρωσής 
τους, με αναμενόμενο αποτέλεσμα, είτε τη νέα συσσώρευση χρεών, είτε την 
καταφυγή στο γνωστό μοτίβο της άδικης έμμεσης φορολογίας – και βέβαια 
στην περικοπή των πολύ αναγκαίων και παραγωγικών δημόσιων δαπανών 
(πολιτική starving the beast6).

4 Συνεπώς δεν υπάρχει χώρος για προγραμματισμό-σχεδιασμό της αναπτυξιακής διαδικασίας που ως στόχο 
θα είχε την παραγωγική αναβάθμιση και ως μέσον την κατάστρωση βιομηχανικών/αναπτυξιακών πολιτικών, 
με υπέρβαση των αγοραίων πραγματικοτήτων.
5 Γνωρίζουμε ωστόσο με βεβαιότητα ότι η πολιτική των “trickle down economics”αποδείχτηκε ιστορικά ότι 
είναι “trickle down fantasies” ή καλύτερα, ένας εύσχημος τρόπος να δικαιολογηθούν φοροαπαλλαγές στα 
υψηλά εισοδήματα χωρίς πραγματική επίδραση στις εγχώριες παραγωγικές επενδύσεις.
6 Δηλ., πολιτική κρατικής απίσχνασης, μέσω της οποίας ζωτικές λειτουργίες του κράτους αποδυναμώνονται, 
υπέρ της υποτιθέμενης καλύτερης κατανομής πόρων που επιτυγχάνει η αυξητικά αρρύθμιστη αγορά.



16

Συνοψίζοντας, ενώ η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι επιδιώκει την 
τεχνοοικονομική αναβάθμιση και μια πιο βιώσιμη κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ανάπτυξη, στην πράξη αναβιώνει αδιαφανείς, πελατειακές/
ευνοιοκεντρικές και αντιαναπτυξιακές πολιτικές των περασμένων δεκαετιών 
και εμμένει σε αποδεδειγμένα πλέον εσφαλμένα νεοφιλελεύθερα δόγματα. 
Πρόκειται για προσέγγιση ξεπερασμένη, εν πολλοίς νεοφιλελεύθερη, 
συμβατή με συμφέροντα κυρίως μιας περιορισμένης ομάδας ανθρώπων 
που δε ζημιώνονται από την παραγωγική καθυστέρηση της χώρας και 
εναρμονισμένη με συντηρητικά βορειοδυτικο-ευρωπαϊκά και ατλαντικά 
κέντρα ισχύος. Ικανοποιούνται από τις προσόδους και τις οιονεί προσόδους 
που απολαμβάνουν, και δεν έχουν κίνητρο για πραγματικά παραγωγικές και 
καινοτομικές πρακτικές, με ανάληψη κινδύνων. Η συνέχιση της τρέχουσας 
πολιτικής μπορεί να υποθέσει κανείς πως, μάλλον βραχυπρόθεσμα παρά 
μεσο-μακροπρόθεσμα, θα επαναφέρει την χώρα σε μείζονα κρίση.

Εμείς, αντίθετα, υποστηρίζουμε πως η επιλογή της «φθηνής ανάπτυξης», 
ο λεγόμενος «κατηφορικός δρόμος» (“low road”), είναι αδιέξοδη για μια 
σχετικά ανεπτυγμένη και δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα. Δεν μπορούμε 
να ανταγωνιστούμε στη βάση του φθηνού κόστους, γιατί υπάρχουν πολλές 
χώρες με πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Κυρίως όμως γιατί κάτι 
τέτοιο θα επιδεινώσει την θέση της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας 
μια που τα οφέλη τα καρπώνονται εκείνες οι χώρες που αξιοποιούν 
εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (Διάγραμμα 6).

Πηγή:  Stöllinger R. (2019). Testing the smile curve: Functional specialisation in GVCs and 
value creation. wiiw working paper.
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Επομένως η «ζημιά» είναι πολλαπλή: αφενός δεν αξιοποιείται εντός της 
χώρας το ανθρώπινο δυναμικό που εκπαιδεύεται –με τις αντίστοιχες 
επενδύσεις που πραγματοποιούνται από Κράτος και νοικοκυριά - 
αφετέρου η ελληνική οικονομία αδυνατεί, εν πολλοίς, να ενσωματώσει σε 
κρίσιμες παραγωγικές διαδικασίες την παραγόμενη γνώση και στερείται 
παραγωγικών γνώσεων, βασιζόμενη ολοένα και περισσότερο σε εισαγωγή 
τεχνολογίας οδηγούμενη προς ένα πρότυπο υψηλού βαθμού τεχνολογικής 
εξάρτησης με χαμηλή βιομηχανική βάση. Με άλλα λόγια, επενδύουμε ως 
χώρα σε γνώσεις που διαρρέουν γεωγραφικά· και έπειτα εισάγουμε ως 
οικονομία τεχνολογικούς συντελεστές για να καλύψουμε τα κενά της 
χαμηλής τεχνολογικής έντασης και συνθετότητας της παραγωγικής βάσης. 
Συνεπώς, εμμέσως «συγχρηματοδοτούμε» ως οικονομία το ανθρώπινο 
κεφάλαιο ανεπτυγμένων οικονομιών (λειτουργώντας ως «θερμοκοιτίδα» 
υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού) και την ίδια στιγμή 
υποστηρίζουμε εν μέρει (ως εισαγωγείς τεχνολογίας και ελάχιστα ως 
παραγωγοί) και τις τεχνολογικές εξαγωγές των προηγμένων τεχνολογικά 
οικονομιών.

Στον αντίποδα, με τις κατάλληλες πολιτικές, η παραγωγική αξιοποίηση 
του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να συμβάλλει σε μια 
ενδογενή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
και αναβαθμισμένο αναπτυξιακό πλαίσιο.

Για να αποφύγουμε την αναπτυξιακή στασιμότητα και τις επακόλουθες 
κοινωνικές πολιτικές και εθνικές επιπτώσεις, χρειάζεται, εκτός από 
μια γενναία αναδιάρθρωση των χρεών (δημοσίων και ιδιωτικών) που θα 
επιτρέψει στην χώρα να ανασάνει, και μια τολμηρή αλλαγή του κοινωνικο-
οικονομικού υποδείγματος. Με έμφαση στην «ποιοτική ανάπτυξη», στον 
«ανηφορικό δρόμο» (“high road”), που στηρίζεται στο εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό (επιστημονικό και μη) για τη σταδιακή αύξηση της 
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με 
αύξηση ιδίως της βιομηχανικής παραγωγής που πρέπει να πάρει κεντρική 
θέση, αλλά και των εξαγωγών.

Αξίζει να σημειωθεί σε συνάρτηση και με τα παραπάνω ότι ακόμα και 
ο σχεδιασμός των αναπτυξιακών εργαλείων για την επόμενη περίοδο 
(βλ. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) διαποτίζεται από τη λογική 
«εισάγουμε τεχνολογία – καταναλώνουμε τεχνολογία». Σκοπός δεν είναι να 
εφεύρουμε τρόπους να «καταναλώσουμε» τις ενισχύσεις από τα νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία χρηματοδοτώντας τις εξαγωγές ανεπτυγμένων 
οικονομιών, αλλά να δημιουργήσουμε την εγχώρια τεχνολογική και
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παραγωγική βάση που θα μας οδηγήσει σε υψηλότερο βαθμό τεχνολογικής 
ικανότητας, παραγωγικής επάρκειας και νέων παραγωγικών δυνατοτήτων. 
Αντίστοιχα, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στο ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος να “μοιράσουμε” τους διαθέσιμους αναπτυξιακούς 
πόρους (ή μονομερώς από πού θα εισάγουμε παραγωγικούς συντελεστές) 
αλλά να συμφωνήσουμε “τι θα παράξουμε και κυρίως πώς θα τα 
παράξουμε” ως οικονομία (προφανώς με τη συνδρομή και των αναγκαίων 
εισαγωγών παραγωγικών συντελεστών αλλά σε ένα περισσότερο βιώσιμο 
και ορθολογικό “σημείο ισορροπίας”) στα επόμενα χρόνια μέσα από την 
αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της παραγωγικής 
βάσης. Η λύση που επινοεί η κυβέρνηση για να επιλύσει την παραπάνω 
ασυμμετρία ανάμεσα σε υψηλής ποιότητας παραγόμενες γνώσεις 
(«οικονομία-τροφοδότης») και χαμηλής – μέσης ποιότητας παραγόμενα 
προϊόντα και υπηρεσίες είναι μη βιώσιμη και αιτία μελλοντικών δεινών.

Έτσι, θα μπορέσει η Ελλάδα να ξεφύγει από τη λεγόμενη «παγίδα 
των χωρών μεσαίου εισοδήματος», δηλαδή τις χώρες που δεν μπορούν 
να ανταγωνιστούν ούτε τις χώρες χαμηλού κόστους αλλά ούτε και τις 
ανεπτυγμένες (stuck in the middle). Αυτό προϋποθέτει τη χάραξη ενός 
νέου «αναπτυξιακού μονοπατιού» που θα της επιτρέψει ένα «μεγάλο 
παραγωγικό άλμα προς τα εμπρός» (leapfrogging), όπως αυτό που πέτυχαν 
αρκετές χώρες της ανατολικής Ασίας και σε μικρότερο βαθμό ορισμένες 
βορειοευρωπαϊκές.

Όμως, το εγχείρημα στην περίπτωσή μας δεν είναι ούτε απλό στη σύλληψη 
ούτε βέβαιο ως προς την κατάληξή του. Το ελληνικό κράτος, με την ευρύτερη 
έννοιά του (Κυβέρνηση, Κόμματα, Βουλή κτλ.), είναι διαχρονικά ανίσχυρο, 
άγεται και φέρεται από συμφέροντα και αδράνειες χωρίς αναπτυξιακή 
δυναμική. Έχει αδυναμία στρατηγικής σκέψης, στερείται δυνατοτήτων 
οργανωμένης πρόσληψης και ανάλυσης της πραγματικότητας. Απουσιάζει 
διαχρονικά η «συλλογική αναλυτική δυνατότητα» (thinking capacity) από 
την κυβερνητική λειτουργία. Υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού, συντονισμού, 
εφαρμογής και αξιολόγησης της πορείας των δημόσιων πολιτικών επί 
τη βάσει δεδομένων. Και κυρίως απουσιάζει η κεντρική ιδέα ανάδειξης 
της ελληνικής οικονομίας σε βασικό κόμβο παραγωγής και αξιοποίησης 
υψηλού επιπέδου γνώσεων μέσω της αναβάθμισης της θέσης της ελληνικής 
οικονομίας στις αντίστοιχες αλυσίδες αξίας.
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Ταυτόχρονα, υπάρχει διαπιστωμένα μια άρνηση άσκησης «βιομηχανικής 
πολιτικής» (industrial policy), όπως πλέον κάνουν όλα σχεδόν τα 
αναπτυγμένα κράτη (Γερμανία, Γαλλία) αλλά και αυτά που επιτυγχάνουν 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (Κίνα, Κορέα κ.ά.), ώστε να ξεπεράσουμε τα 
τρέχοντα, στατικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και να οικοδομήσουμε νέα, 
«δυναμικά πλεονεκτήματα». Η νέα εποχή βιομηχανικής πολιτικής διεθνώς 
που τροφοδοτείται ακόμη περισσότερο από τις συναπτές διεθνείς κρίσεις, 
αφήνει παγερά αδιάφορη την κυβέρνηση, η οποία αδυνατεί να συγκροτήσει 
ακόμη και ένα στοιχειώδες πλαίσιο στρατηγικής για τη μετάβαση της 
ελληνικής οικονομίας στη νέα παραγωγική εποχή (σημειωτέον ότι η Ελλάδα 
αποτελεί μια από τις ελάχιστες χώρες χωρίς μια ευρέως συμφωνημένη 
στρατηγική για τη βιομηχανική και παραγωγική μετάβαση τύπου Industry 
4.0).

Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε την διαρκή αποδυνάμωση του 
κράτους που η κυβέρνηση συστηματικά επιδιώκει. Αντί να το στηρίζει 
ώστε να αποκτήσει ικανότητα θεσμικής συγκρότησης και μνήμης, αναγκαία 
στοιχεία κάθε αναπτυξιακής πολιτικής, το αποδυναμώνει εκχωρώντας 
ατάκτως, ακόμα και αυτές τις ελλειμματικές ελεγκτικές και προγραμματικές 
δραστηριότητές του στην ‘αγορά’, παρά την αποδεδειγμένη αδυναμία της 
τελευταίας να λειτουργήσει αφ΄ εαυτής προγραμματικά και μακροπρόθεσμα 
και εν τέλει την αδυναμία της να προκαλέσει τις απολύτως αναγκαίες 
σήμερα παραγωγικές υπερβάσεις.

Όμως, κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία. Εάν η χώρα ζυγίσει σωστά 
τις επιλογές της, μπορεί να βρεθεί καβάλα στο νέο αναπτυξιακό κύμα, 
αποκτώντας το πλεονέκτημα του πρωτοπορούντος. Αυτό που μας 
φοβίζει δεν είναι τόσο η επερχόμενη πολλαπλή κρίση, αλλά η ανυπαρξία 
κατάλληλων πολιτικών και η εν γένει κρατική αδυναμία να συμμετάσχει 
μαζί με τις δυνάμεις της αγοράς και της κοινωνίας σε μια νέα παραγωγική 
σύνθεση. Γι’ αυτό και έχει ιδιαίτερη σημασία ποιες πολιτικές δυνάμεις θα 
βρεθούν στο τιμόνι της χώρας σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους και πόσο 
προετοιμασμένες θα είναι. Και βέβαια ας συνειδητοποιήσουμε πως, για να 
μπορέσει να υλοποιηθεί το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα μεσομακροπρόθεσμα, 
απαιτούνται ευρύτερες κοινωνικοπολιτικές συναινέσεις, αλλά και ρήξεις, 
καθώς και ανάδυση νέων κοινωνικοοικονομικών παικτών και πολιτικής 
ηγεμονίας στην αναπτυξιακή σκακιέρα.
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