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  Τν ΑΕΠ δελ ηζνδπλακεί κε επεκεξία. Όκσο ε πςειή παξαγσγηθόηεηα θαη ε 

πςειή απαζρόιεζε ζπκβάιινπλ ζηελ επεκεξία - άκεζα θαζώο θαη έκκεζα – κε ηελ 

παξνρή πόξσλ πνπ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ελίζρπζεο ηεο 

επεκεξίαο. Σπλεπώο, είλαη ζεκαληηθό νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο λα κελ παξεκβαίλνπλ 

ζηελ πνξεία ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απαζρόιεζεο, εθηόο εάλ ηνύην δηθαηνινγείηαη 

ζε ζρέζε κε άιιεο πηπρέο ηεο επεκεξίαο. 

Η έθδνζε ηνπ 2007 ηεο έθζεζεο «Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε» παξνπζίαζε πέληε 

δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο πνιηηηθήο γηα θάζε ρώξα κέινο ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηελ 

Επξσπατθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεπζνύλ νη αηέιεηεο όζνλ αθνξά ηελ 

παξαγσγηθόηεηα ή ηελ απαζρόιεζε. Η παξνύζα έθδνζε επηζεσξεί ηελ πξόνδν πνπ 

επηηεύρζεθε ζηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ πξνηεξαηνηήησλ. Αλάινγα κε ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαζελόο, ην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα είλαη όηη ην πνηήξη είλαη είηε 

κηζνγεκάην είηε κηζνάδεην. Έλα έηνο δελ είλαη κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα αλαθνξηθά κε 

ηε ράξαμε δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο θαη ππό ην πξίζκα απηό, ε πξόνδνο πνπ επηηεύρζεθε 

ζηα δπν ηξίηα ζρεδόλ ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνιηηηθήο ηνπ 2007 κπνξεί λα ζεσξεζεί 

πξαγκαηηθό θαηόξζσκα. Εληνύηνηο, έλα κέξνο ηεο πξνόδνπ απηήο είλαη επνπζηώδεο, θαη 

ν ξπζκόο πξνόδνπ ήηαλ πνιύ ρακειόηεξνο ζε πην αθαλζώδεηο ηνκείο πνιηηηθήο όπσο ε 

ξύζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Επίζεο, ε αλνδηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί όηη δηακόξθσζε έλα επλντθό ππόβαζξν γηα ηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ 

κεηώλνληαο ην ζπλαθέο θόζηνο πξνζαξκνγήο. Όκσο, όπσο ζπδεηήζεθε ζηελ πεξζηλή 
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έθδνζε, νη πεξίνδνη επλντθήο ζπγθπξίαο ίζσο λα πεξηόξηζαλ ηελ αίζζεζε επείγνπζαο 

αλάγθεο γηα κεηαξξύζκηζε. 

Η παξνύζα έθδνζε πεξηέρεη πέληε εηδηθά θεθάιαηα ηα νπνία πξαγκαηεύνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ 

παξαγσγηθόηεηα. 

Όζνλ αθνξά ηελ απαζρόιεζε, ε έθζεζε «Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε» εζηίαδε κέρξη 

ζήκεξα ηελ πξνζνρή ηεο ζηνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ δίλνληαο ιηγόηεξε έκθαζε ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο.  Έλα από ηα εηδηθά θεθάιαηα επηρεηξεί λα απνθαηαζηήζεη 

ηελ ηζνξξνπία κειεηώληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεγνύλ ηηο κεγάιεο δηαθνξέο θαη, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηηο απνθιίλνπζεο ηάζεηο κεηαμύ ησλ ρσξώλ όζνλ αθνξά ηηο ώξεο 

εξγαζίαο.  

Η κειέηε παξνπζηάδεη έλα λέν θαη πην ζπγθξίζηκν ζε δηεζλέο επίπεδν ζύλνιν 

δεδνκέλσλ γηα ηηο ώξεο εξγαζίαο πνπ επηβεβαηώλεη ην πνιπζπδεηεκέλν εκπεηξηθό 

γεγνλόο (stylized fact) όηη νη εηήζηεο ώξεο εξγαζίαο είλαη θαηά πνιύ πεξηζζόηεξεο ζηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο απ’ό,ηη ζηελ Επξώπε. Η δηαθνξά αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 15%. 

Πεξίπνπ ην κηζό αληηθαηνπηξίδεη πεξηζζόηεξεο εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο, ελώ ην ππόινηπν νθείιεηαη ζην κεγαιύηεξν αξηζκό σξώλ ηελ εβδνκάδα. Οη 

δηαθνξέο ζηηο κέζεο εβδνκαδηαίεο ώξεο εξγαζίαο αληηθαηνπηξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηηο 

εξγάζηκεο ώξεο ησλ γπλαηθώλ, νη νπνίεο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλάιπζε, 

επεξεάδνληαη ζεκαληηθά από ηνπο νξηαθνύο ζπληειεζηέο θνξνιόγεζεο. Η κειέηε επίζεο 

εληνπίδεη νξηζκέλεο πηπρέο πνιηηηθήο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ώξεο εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαλνληζηηθήο ξύζκηζεο ηνπ εξγάζηκνπ ρξόλνπ. Όκσο, θαηά 

ηελ εμέηαζε ησλ πνιηηηθώλ είλαη ζεκαληηθό λα ιακβάλνληαη ππόςε ηόζν νη ώξεο όζν θαη 

ν αξηζκόο ησλ απαζρνινπκέλσλ. Πξάγκαηη, νη πνιηηηθέο πνπ επηθέξνπλ κείσζε ηνπ 

πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο θάπνησλ νκάδσλ ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ πνπ ηππηθά εξγάδνληαη 

κε κεησκέλν σξάξην ηείλνπλ λα απμάλνπλ ην κέζν αξηζκό εξγάζηκσλ σξώλ, αιιά απηό 

δελ ηηο θαζηζηά επηζπκεηέο. 

Η ζπζζώξεπζε αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ είλαη έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Δύν εηδηθά θεθάιαηα πεξηέρνπλ αλαιύζεηο, πνπ δηελεξγήζεθαλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ηε Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο ηνπ ΟΟΣΑ, γηα ηηο επελδύζεηο ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα βαζκίδα αληίζηνηρα. Η πξώηε 

κειέηε ρξεζηκνπνηεί βαζκνινγίεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο PISA γηα ηελ αλάπηπμε ελόο 

πξνηύπνπ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ ζπζηεκάησλ σο ζπλόινπ θαζώο 

θαη θάζε ζρνιείνπ μερσξηζηά. Τα απνηειέζκαηα ππνδεηθλύνπλ νπζηαζηηθή δπλεηηθή 

αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ζρνιείσλ εθείλσλ πνπ θαιύπηνπλ ηελ πζηέξεζε όζνλ 

αθνξά ηελ θαιύηεξε επίδνζε ζε εζληθό επίπεδν, θαζώο θαη εθείλσλ ησλ εζληθώλ 

ζρνιηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ θαιύπηνπλ ηελ πζηέξεζε όζνλ αθνξά ηηο θαιύηεξεο 

επηδόζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. Η ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα σθειείηαη από ηελ 

πςειόηεξε παξαγσγηθόηεηα θαη απαζρόιεζε ησλ θαιύηεξα εθπαηδεπκέλσλ νκάδσλ 

λέσλ θαη/ή από ηελ εμνηθνλόκεζε θόζηνπο θαη αληίζηνηρα από ηε ρακειόηεξε 

θνξνιόγεζε. Η κειέηε επίζεο εληνπίδεη νξηζκέλεο πνιηηηθέο πνπ θαίλεηαη όηη εληζρύνπλ 

ηελ απνδνηηθόηεηα θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε, ηελ απηνλνκία 

δηαρείξηζεο θαη ηελ ππνρξέσζε ινγνδνζίαο, ην θαηάιιειν κέγεζνο ζρνιείνπ θαη ηελ 

απνθπγή ηνπ πξόσξνπ δηαρσξηζκνύ ησλ καζεηώλ. 
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Σην θεθάιαην γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππνινγίδνληαη ηα ζπλαθή ηδησηηθά 

νθέιε, πνπ θαίλεηαη όηη είλαη κία από ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο επέλδπζεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρσξώλ ηα ππνινγηδόκελα νθέιε είλαη 

κεγάια έλαληη εθείλσλ πνπ απνξξένπλ από ελαιιαθηηθέο επελδύζεηο, όκσο πθίζηαληαη 

επίζεο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ. Η ζπλύπαξμε ζεκαληηθώλ νθειώλ θαη, 

ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ζρεηηθά ρακειώλ πνζνζηώλ απνθνίηεζεο πηζαλόλ λα 

ππνδεηθλύεη όηη νη ππνςήθηνη θνηηεηέο απνζαξξύλνληαη ιόγσ πεξηνξηζκώλ πνπ αθνξνύλ 

ηε ξεπζηόηεηα θαη ιόγσ αλεζπρηώλ ζρεηηθά κε δπλεηηθνύο θηλδύλνπο. Πξάγκαηη, ην 

θνηηεηηθό εηζόδεκα θαη ε δηάζεζε ξεπζηώλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ απνδεηθλύνληαη άιιε 

κία θαζνξηζηηθή ζπληζηώζα ηεο επέλδπζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η επειημία θαη 

νη δπλαηόηεηεο θαηλνηνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ είλαη έλαο ηξίηνο ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο. Πέξα από απηά ηα επξήκαηα, εληνύηνηο, νη πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ιάβνπλ επίζεο ππόςε ηηο πηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζηε 

δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε, ηελ απμεκέλε δηεζλή θηλεηηθόηεηα ησλ απνθνίησλ θαη ηελ 

επηζπκία κείσζεο ηεο ζηήξημεο πνπ θπξίσο σθειεί ηα εύπνξα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνύ. 

Απηόο ν ζπλδπαζκόο παξαγόλησλ ζπλεγνξεί ππέξ ησλ πνιηηηθώλ εθείλσλ πνπ παξέρνπλ 

κεγαιύηεξε απηνλνκία θαη ινγνδνζία ζε θάζε ίδξπκα, απμάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηηεηώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ δηδάθηξσλ θαη ζεζπίδνπλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ αθνξνύλ ηε ξεπζηόηεηα θαη κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ βαζκνύ 

επηθηλδπλόηεηαο ηεο επέλδπζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δύν θεθάιαηα αζρνινύληαη κε ην ξόιν ηεο εμσζηξέθεηαο ζηελ ώζεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Τν θεθάιαην γηα ηελ νηθνλνκηθή γεσγξαθία θαηαδεηθλύεη 

όηη ε απόζηαζε εμαθνινπζεί λα είλαη θύξηνο παξάγνληαο θαζνξηζκνύ ηνπ ηξόπνπ 

δηεμαγσγήο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. Πξάγκαηη, νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ησλ ρσξώλ πνπ 

είλαη απνκαθξπζκέλεο από ηα θέληξα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη ιηγόηεξεο από 

απηέο ησλ ρσξώλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα ελ ιόγσ θέληξα. Σπλεπώο, νη 

απνκαθξπζκέλεο ρώξεο επσθεινύληαη ιηγόηεξν από ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ 

από ην εκπόξην όπσο ε πςειόηεξε εηδίθεπζε, ε αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο 

θαη νη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο. Ο αληίθηππνο ζην ΑΕΠ είλαη δπλεηηθά κεγάινο. 

Σην θεθάιαην επίζεο αλαιύεηαη ν ξόινο ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη επηζεκαίλεηαη όηη νη 

πινύζηεο ζε πόξνπο ρώξεο κέιε ηνπ ΟΟΣΑ ηείλνπλ λα έρνπλ πςειόηεξν ΑΕΠ. Τν 

εύξεκα απηό βξίζθεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ππνδεηθλύνπλ όηη νη 

δηαζέζηκνη θπζηθνί πόξνη κπνξεί λα είλαη θαηάξα γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, πηζαλόλ 

αληηθαηνπηξίδνληαο ην γεγνλόο όηη νη ρώξεο ηνπ ΟΟΣΑ ελ γέλεη έρνπλ ηζρπξόηεξεο δνκέο 

δηαθπβέξλεζεο. Ο ξόινο ηεο απόζηαζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθώλ πόξσλ πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηε ζύγθξηζε ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ησλ ρσξώλ. Γηα 

κεξηθνύο ηα πξάγκαηα είλαη επθνιόηεξα απ’ό,ηη γηα άιινπο. Όκσο ε πξνλνκηνύρνο ή ε 

κεηνλεθηνύζα ζέζε δε ζα πξέπεη λα απνηειεί δηθαηνινγία γηα ηελ άζθεζε αθαηάιιεισλ 

πνιηηηθώλ, θαη πξαγκαηηθά δελ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία από ηελ αλάιπζε πνπ λα καξηπξνύλ 

όηη νη πξνηεξαηόηεηεο πνιηηηθήο ηεο έθζεζεο «Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε» επεξεάδνληαη 

από ηελ απόζηαζε ή από ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνύο πόξνπο. 

Τν άιιν θεθάιαην γηα ηελ εμσζηξέθεηα, βαζηζκέλν ζε αλαιύζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Δηεύζπλζε Εκπνξίνπ θαη Γεσξγίαο ηνπ ΟΟΣΑ, δηεξεπλά ην 

ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ξύζκηζε ησλ εγρώξησλ αγνξώλ ζην εκπόξην ππεξεζηώλ. 

Αλακελόκελα, ε πεξηνξηζηηθή ξύζκηζε απνδεηθλύεηαη όηη παξεκπνδίδεη ην εκπόξην 

ππεξεζηώλ. Οη εκπνξηθέο ξνέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ κεηαμύ δπν ρσξώλ κεηώλνληαη 
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όηαλ νη νηθείεο θαλνληζηηθέο δνκέο είλαη πνιύ αλόκνηεο. Η κειέηε ζεσξεί όηη ην εκπόξην 

ππεξεζηώλ ζα κπνξνύζε ζρεδόλ λα δηπιαζηαζηεί θαηά κέζν όξν, εάλ νη ρώξεο 

επζπγξάκκηδαλ ηε λνκνζεζία ηνπο θαη αθνινπζνύζαλ ηε ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή 

πνπ αζθείηαη ζηνλ ΟΟΣΑ. Όπσο θαη κε ην εκπόξην αγαζώλ, ε αύμεζε ηνπ εκπνξίνπ 

ππεξεζηώλ ζα σζνύζε ην ΑΕΠ. 

Η αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ ζηα εηδηθά θεθάιαηα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο 

αλαιπηηθήο βάζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό πξνηεξαηνηήησλ πνιηηηθήο ζηηο κειινληηθέο 

εθδόζεηο ηεο έθζεζεο «Με ζηόρν ηελ αλάπηπμε». Εληέιεη, νη ζπλεηέο ζπκβνπιέο 

πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ ζηελ πην επαξθή θαη πην πεξηεθηηθή δπλαηή αλάιπζε. 
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