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Περίληψη 

 Κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες το βιοτικό επίπεδο σε ορισµένες χώρες του ΟΟΣΑ, ιδιαίτερα 
στην Ιαπωνία και σε µερικές οικονοµίες της ηπειρωτικής Ευρώπης, απέκλινε ακόµα περισσότερο από 
αυτό των χωρών µε τις καλύτερες επιδόσεις. Ταυτόχρονα, σε άλλες χώρες του Οργανισµού σηµειώθηκε 
αύξηση του δυνητικού ρυθµού ανάπτυξης. Η εξέταση της απόκλισης αυτής στις επιδόσεις επιτρέπει την 
εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν τους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται η βιώσιµη 
βελτίωση των βιοτικών επιπέδων.  

 Το πρώτο τεύχος της έκθεσης «Με στόχο την ανάπτυξη», που κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, 
έφερε στο προσκήνιο µερικά από αυτά τα συµπεράσµατα. Επιπλέον, εγκαινίασε µια νέα µορφή 
συγκριτικής αξιολόγησης, που συνίσταται στη σύγκριση των οικονοµικών επιδόσεων κατά µήκος των 
χωρών του ΟΟΣΑ, καθώς και της ποιότητας των διαρθρωτικών πολιτικών, συµπληρώνοντας τις 
µακροχρόνιες µελέτες του ΟΟΣΑ ανά χώρα και τοµέα. Από τη χρήση δεικτών διαρθρωτικής πολιτικής 
οι οποίοι σχετίζονται σαφώς µε τις οικονοµικές επιδόσεις, σε συνδυασµό µε την εκτενή 
εµπειρογνωµοσύνη των επιτροπών και του προσωπικού του ΟΟΣΑ, προέκυψε µια δέσµη πέντε 
συστάσεων πολιτικής για κάθε µέλος του ΟΟΣΑ.  

 Στην περσινή έκδοση δόθηκε έµφαση κυρίως στις αγορές εργασίας και προϊόντων. Το δεύτερο αυτό 
τεύχος αποβλέπει στην παρακολούθηση και τη συνέχιση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε αυτούς τους 
τοµείς. Επιπροσθέτως, διευρύνει το πεδίο των δεικτών που στηρίζουν τη διαδικασία διαρθρωτικής 
αξιολόγησης, ούτως ώστε να συνεκτιµηθούν οι πολιτικές που προάγουν την καινοτοµία, η οποία από 
καιρό θεωρείται µια από τις κινητήριες δυνάµεις της ανάπτυξης. Στο ίδιο πνεύµα, αν και πιο διστακτικά, 
το τεύχος αυτό της έκθεσης «Με στόχο την ανάπτυξη» διερευνά επίσης τον τρόπο µε τον οποίο η 
ρύθµιση των δραστηριοτήτων στον εν λόγω τοµέα επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη. Τέλος, 
κοντοστέκεται για να εξετάσει το γνώµονα που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης για 
τη µέτρηση της επιτυχίας.  
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 Το Κεφάλαιο 1 παρέχει µια επισκόπηση της προόδου που επιτεύχθηκε από τις χώρες κατά το 
περασµένο έτος ως προς τη λήψη µέτρων που συµβαδίζουν µε τις προτεραιότητες πολιτικής οι οποίες 
καθορίστηκαν στην έκδοση του 2005 της έκθεσης «Με στόχο την ανάπτυξη». Η πορεία µεταρρύθµισης 
των πολιτικών µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας και της χρησιµοποίησης του 
εργατικού δυναµικού εξετάζεται βάσει των κύριων πορισµάτων που συγκεφαλαιώνονται ως έπεται: 

− Αναφορικά µε τις προτεραιότητες πολιτικής για την αύξηση της παραγωγικότητας 
της εργασίας, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις που είναι 
συνεπείς µε τις καθορισµένες προτεραιότητες πολιτικής και που αποσκοπούν στη 
χαλάρωση των ελέγχων εισόδου στις αγορές προϊόντων, καθώς και άλλων ρυθµίσεων 
που περιορίζουν τον ανταγωνισµό, στην ενίσχυση των διαδικασιών δηµιουργίας 
ανθρώπινου κεφαλαίου και στη µεταρρύθµιση διάφορων άλλων τοµέων πολιτικής 
που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας.  

− Αναφορικά µε τις προτεραιότητες πολιτικής για την αύξηση της χρησιµοποίησης του 
εργατικού δυναµικού, στις περισσότερες περιπτώσεις οι µεταρρυθµίσεις που 
προβλέπονται βάσει των καθορισµένων προτεραιοτήτων πολιτικής, ειδικά για την 
ηπειρωτική Ευρώπη, ούτε έλαβαν χώρα ούτε έχουν προγραµµατιστεί. Για 
παράδειγµα, οι δροµολογηµένες δράσεις για τη µείωση του ακόµα υψηλού αφανούς 
φόρου που επιβαρύνει αυτούς που επιθυµούν να συνεχίσουν να εργάζονται και πέρα 
από κάποια ηλικία, όπως και του µη µισθολογικού κόστους και των κατώτατων 
ορίων του κόστους εργασίας είναι περιορισµένες. Αντίθετα, όσον αφορά τα 
συστήµατα παροχών αναπηρίας και ασθένειας, παρατηρείται η τάση για ευρύτερες 
µεταρρυθµίσεις. 

 Η επισκόπηση βασίζεται σε παρατηρήσεις για κάθε χώρα του ΟΟΣΑ (και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως 
σύνολο) που παρέχουν περισσότερες λεπτοµέρειες για την πρόοδο που συντελείται σε κάθε µια από τις 
πέντε συγκεκριµένες προτεραιότητες (Κεφάλαιο 2). Πέρα από την ψήφιση νοµοσχεδίων ή τη λήψη 
αποφάσεων για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, οι παρατηρήσεις ανά χώρα τεκµηριώνουν τα αρχικά 
στάδια των µεταρρυθµίσεων, όπως κυβερνητικές ανακοινώσεις και σχέδια νόµου που υποβλήθηκαν στα 
κοινοβούλια.  

 Στο Κεφάλαιο 3 συγκρίνονται οι προσπάθειες και τα αποτελέσµατα των χωρών στον τοµέα της 
καινοτοµίας, καθώς και οι κυριότεροι τοµείς πολιτικής που ασκούν επίδραση στα αποτελέσµατα αυτά. Η 
καινοτοµία είναι από καιρό βασικός παράγοντας ανύψωσης του υλικού βιοτικού επιπέδου, αλλά τα 
αποτελέσµατα των προσπαθειών καινοτοµίας είναι γενικά πολύ αµφίβολα, και τα οφέλη για την 
κοινωνία ως σύνολο πιθανόν να είναι µεγαλύτερα από τα οφέλη για τον ιδιωτικό τοµέα. Έτσι, 
επιδιώκοντας την προώθηση της καινοτοµίας, οι κυβερνήσεις εφάρµοσαν διάφορα µέτρα όπως η 
οικονοµική ενίσχυση των ιδιωτικών έργων Ε&Α και η χρηµατοδότηση της έρευνας των δηµόσιων 
οργανισµών. Επίσης, το δίκαιο περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλα νοµικώς εκτελεστά µέτρα 
παρέχουν στους καινοτόµους αποκλειστικά και περιορισµένης χρονικής ισχύος δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης της καινοτοµίας τους.  

 Τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας αυτών, αλλά 
και άλλων µέτρων, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας των συστηµάτων καινοτοµίας. Τούτο 
είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των µέσων χρηµατοδότησης της Ε&Α, αλλά και την εφαρµογή 
πολιτικών για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των δηµόσιων οργανισµών έρευνας και της 
βιοµηχανίας.  
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 Η ανάλυση των κύριων µοχλών της καινοτοµίας που διενεργείται στο Κεφάλαιο 3 χρησιµοποιήθηκε 
για τον καθορισµό µιας δέσµης συστάσεων πολιτικής ανά χώρα που αποβλέπουν στην ενίσχυση της 
καινοτοµίας. Οι συστάσεις αυτές για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ διατυπώνονται στις παρατηρήσεις ανά 
χώρα που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. Υιοθετήθηκε η ίδια µεθοδολογία όπως και για τις αγορές 
εργασίας και προϊόντων: αδυναµίες που εντοπίστηκαν στις υφιστάµενες πολιτικές σε συνδυασµό µε τις 
χαµηλότερες από το κανονικό επιδόσεις στον τοµέα της καινοτοµίας ή αδυναµίες των παραγόντων που 
επηρεάζουν άµεσα την καινοτοµία (όπως οι δεξιότητες ή οι οικονοµικές συνθήκες) υποδηλώνουν την 
ανάγκη µεταρρυθµίσεων για την εφαρµογή της βέλτιστης πρακτικής.  

 Από την εξέταση των αποτελεσµάτων καινοτοµίας και των συστάσεων πολιτικής προκύπτει η 
ακόλουθη οµαδοποίηση των χωρών:  

− Πρωτοπόρες χώρες στον τοµέα της καινοτοµίας είναι οι Σκανδιναβικές χώρες, οι 
Ηνωµένες Πολιτείες και η Ιαπωνία. Στις περισσότερες από αυτές (µε εξαίρεση την 
Ιαπωνία) η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν ισχυρή κατά την περασµένη δεκαετία 
Επίσης, τα ποσοστά αποφοίτησης από την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην πλειονότητα 
των εν λόγω χωρών είναι υψηλά. Εντούτοις, αρκετές από αυτές θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν την καινοτοµία στον τοµέα των υπηρεσιών. 

− Στην άλλη άκρη της κλίµακας επιδόσεων στον τοµέα της καινοτοµίας, απαιτείται 
βελτίωση της εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη και ισχυρότερος ανταγωνισµός στην 
αγορά προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη.  

− Στη µέση ταξινοµούνται οι αγγλόφωνες χώρες, εκτός από τις Ηνωµένες Πολιτείες, 
όπου οι επιδόσεις της παραγωγικότητας ήταν γενικά καλές. Η κοινή πρόκληση στις 
χώρες αυτές συνίσταται στην ενίσχυση των δεσµών µεταξύ της δηµόσιας έρευνας και 
της βιοµηχανίας. 

− Στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά στη Γαλλία και τη Γερµανία, οι επιδόσεις στον τοµέα 
της καινοτοµίας είναι υψηλότερες του µέσου όρου, αλλά πρέπει να ενισχυθεί η 
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι περισσότερες από αυτές µπορούν επίσης να βελτιώσουν 
την αποτελεσµατικότητα κόστους των χρηµατοδοτικών µέτρων που λαµβάνονται για 
να στηρίξουν την Ε&Α του ιδιωτικού τοµέα. 

 Το Κεφάλαιο 5 επιχειρεί να διασαφηνίσει κάπως τη σχέση µεταξύ της ρύθµισης 
της χρηµατοπιστωτικής αγοράς και της οικονοµικής ανάπτυξης. Όπως αποδεικνύεται, τα 
χρηµατοπιστωτικά συστήµατα διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από χώρα σε χώρα ως προς 
το συνολικό µέγεθος, τη δοµή, αλλά και τις ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται τόσο 
στις τραπεζικές αγορές όσο και στις αγορές κινητών αξιών. Μέχρι ενός σηµείου οι 
αποκλίσεις αυτές αντανακλούν διαφορές στο κανονιστικό υπόβαθρο. Συγκεκριµένα, οι 
κανονιστικές ρυθµίσεις που συντηρούν υπερβολικά υψηλά εµπόδια στον ανταγωνισµό 
στην τραπεζική αγορά ή που δεν προσφέρουν επαρκή προστασία στους επενδυτές στις 
αγορές κινητών αξιών, παρακωλύουν την ανάπτυξη των χρηµατοπιστωτικών 
συστηµάτων, επιφέροντας ασθενέστερη οικονοµική ανάπτυξη. Πρακτικά, στο Κεφάλαιο 
αναφέρονται πορίσµατα εµπειρικών αναλύσεων που δείχνουν ότι οι τοµείς που 
εξαρτώνται περισσότερο από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης µεγεθύνονται 
γρηγορότερα στις χώρες όπου η ρύθµιση ευνοεί τη χρηµατοοικονοµική ανάπτυξη.  

Το Κεφάλαιο 6 αξιολογεί κατά πόσο το κατά κεφαλή ΑΕΠ µπορεί να αποτελέσει 
αποδεκτό µέσο µέτρησης της συνολικής ευηµερίας. Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί 
ότι άλλες µετρήσεις εθνικών λογαριασµών είναι καταλληλότερες για το σκοπό αυτό, 
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όµως δεν είναι άµεσα διαθέσιµες και εν πάση περιπτώσει συσχετίζονται στενά µε το 
ΑΕΠ στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Ενδεικτικοί υπολογισµοί για τη «διεύρυνση» 
του ΑΕΠ, ούτως ώστε να συµπεριληφθεί ο ελεύθερος χρόνος, το µοίρασµα του 
εισοδήµατος εντός του νοικοκυριού και οι ανησυχίες κατανεµητικής φύσης, 
υποδεικνύουν ότι η κατάταξη των χωρών µε βάση αυτούς τους δείκτες και αυτή µε βάση 
το κατά κεφαλή ΑΕΠ γενικά οµοιάζουν. Συνολικά, το κατά κεφαλή ΑΕΠ παραµένει 
ζωτικής σηµασίας για την αξιολόγηση της ευηµερίας, αλλά πρέπει να συµπληρώνεται 
από άλλες µετρήσεις, ούτως ώστε να σχηµατίζεται µια πλήρη εικόνα της ευηµερίας.  
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Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. 

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται 
το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της 

πρωτότυπης έκδοσης. 

 

Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των 
δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική 

γλώσσα. 

∆ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ 
www.oecd.org/bookshop/

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ∆ικαιωµάτων και 
Μεταφράσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. 

rights@oecd.org
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OECD Rights and Translation unit (PAC) 
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