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Η  τρέχουσα διεθνής χρηµατοπιστωτική , οικονοµική, παραγωγική και , πλέον, 
κοινωνική κρίση, πέραν της ανυπαρξίας επεξεργασµένου εναλλακτικού σχεδίου 
ευηµερίας και ανάπτυξης,  οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και στην αδυναµία έγκαιρης 
και αποτελεσµατικής δηµόσιας δράσης.1  

Η  αποτυχία των διοικητικών 
µεταρρυθµίσεων να παρακολουθήσουν τις ταχύτατα εξελισσόµενες αγορές - τόσο τις 
αυτονοµηµένες χρηµατοπιστωτικές όσο και τις παραγωγικές - προκαλεί  στρατηγικά 
και επιχειρησιακά κενά σε κρίσιµα πεδία δηµοσίων πολιτικών και σε αντίστοιχα 
πεδία κοινωνικής δράσης, µε τεράστιο κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό 
κόστος. 
 
Οι στρατηγικές της διοικητικής αναδιάρθρωσης επί σειρά ετών κυριαρχήθηκαν 
διεθνώς από το νέο-φιλελεύθερης έµπνευσης  Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ η 
θρυλούµενη αποτελεσµατικότητά του οποίου  αφού είχε επανειληµµένα διαψευσθεί 
στα πεδία εφαρµογής του, κατέρρευσε µε πάταγο ως συνέπεια της πρόσφατης κρίσης. 
Ωστόσο το πρόβληµα, καθ’ αυτό, δεν συνίσταται στην κατάρρευση του κυρίαρχου 
οράµατος διοικητικού µετασχηµατισµού, αλλά  στην ουσιαστική έλλειψη σε διεθνές 
επίπεδο, ενός εναλλακτικού παραδείγµατος µεταρρυθµιστικής στρατηγικής 
συνδεδεµένου µε τις προτεραιότητες ενός βιώσιµου και κοινωνικά ισόρροπου 
υποδείγµατος ευηµερίας και ανάπτυξης.  Την επί σειράν ετών µηχανιστική 
αναπαραγωγή των  τυποποιηµένων –one size fits all- συνταγών Νέου ∆ηµοσίου 
Μάνατζµεντ (New PublicManagement-ΝΡΜ) υποκατέστησε µια αµήχανη αναζήτηση 
βέλτιστων πρακτικών (best-practices) και µεταφοράς εµπειρικής τεχνογνωσίας χωρίς 
θεωρητική βάση και συνεκτική  µεθοδολογία. 
 
Η  κρίση αλλά και η συµπαροµαρτούσα απαξίωση των µέχρι σήµερα κυρίαρχων 
µεταρρυθµιστικών προταγµάτων  καθιστούν  επείγουσα την ανάπτυξη εναλλακτικών 
στρατηγικών για τον διοικητικό εκσυγχρονισµό.  Παρουσιάζεται τώρα,  η ευκαιρία να 
ξανασυζητηθούν και να επανασυνδεθούν οι τεχνικές µε τις πολιτικές συνιστώσες της 
αναγκαίας διοικητικής µεταρρύθµισης, σκιαγραφώντας ένα εναλλακτικό υπόδειγµα 
πολιτικο-διοικητικής αρχιτεκτονικής, αρχής γενοµένης από την αποσαφήνιση των 
γενικών κατευθύνσεων και των ορίων της δηµόσιας δράσης. 

                                                        
1 Κατά την διατύπωση της  Μ. Νissanke  “[...] the current financial crisis is the outcome of 
governance as well as market failure. Globalization has proceeded without adequate 
governance structures in place for far too long”. σε  Νissanke Μachiko (2009), The Global 

Financial Crisis and the Developing World: Transmission Channels and Fall-outs for Industrial 

Development, United Nations Industrial Development Organization, Research and Statistics Branch, 
Working paper 06 / 2009, σελ. 43 
 



 
 
1. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
 

 1.1. Η προϊούσα ανατροπή του υποδείγµατος της  άνισης ανάπτυξης . 

 
Κατά τις δεκαετίες του '70 και του '80 και υπό την επίδραση του σχήµατος  κέντρου -
περιφέρειας-ηµιπεριφέρειας που προέκυψε από το έργο  µελετητών όπως ο Immanuel 
Wallerstein,2  αλλά  και οι εκπρόσωποι της θεωρίας της εξάρτησης όπως  οι  Andre 
Gunder Frank,Samir Amin, Paul Baran, Fernando Henrique Cardoso, CelsoFurtado 
κ.α.3 

κυρίαρχη ήταν  η αντίληψη ότι ο διεθνής καταµερισµός εργασίας οδηγούσε στην 

                                                        
2 Ο αµερικανός κοινωνιολόγος  Immanuel  Wallerstein υπο την επίδραση ιδίως της προσέγγισης του 
Fernand Braudel και των Annales διατύπωσε ένα υπόδειγµα της διαφοροποιηµένης εξέλιξης στην 
µακρά διάρκεια (“world system”) επικεντρωµένο στο σχήµα κέντρο-περιφέρεια και ηµιπεριφέρεια.  Η 
παραγωγική καιτεχνολογική  διαφοροποίηση µεταξύ κέντρου περιφέρειας (κένρο υψηλή τεχνολογία 
και προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου περιφέρεια χαµηλή τεχνολογία και προϊόντα εντάσεως φτηνής 
εργασίας) ερµηνεύει την άνιση ανάπτυξη. Wallerstein Immanuel, (1974)The Modern World System: 

Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century New 
York: Academic Press . Γιά την προβληµατική του  Wallerstein βλ. Skocpol Theda ( 1977), Waller-
stein's World Capitalist System: A Theoretical and Historical Critique, American Journal of Sociology, 
τοµ. 82, τευχ.5,  σσ. 1075-1090 και Goldfrank, Walter L. (2000.), Paradigm Regained? The Rules of 
Wallerstein's World-System Method. Journal of World-Systems Research. τοµ. 6. τευχ. 2 σσ. 150-195 
3 Βάση εκκίνησης της θεωρίας της εξάρτησης υπήρξε η αποκαλούµενη “θέση Singer -Prebisch”  από 
τα ονόµατα των αµερικανού και αργεντινού αντιστοίχως, οικονοµολόγων  στελεχών του ΟΗΕ 
(UNIDO και  ECLAC αντιστοίχως ) που, εργαζόµενοι παράλληλα ,τεκµηρίωσαν το γεγονός  της 
ανισορροπίας του διεθνούς εµπορίου της οφειλόµενης στην άνιση παραγωγική και τεχνολογική 
εξειδίκευση των αναπτυγµένων και µη αναπτυγµένων χωρών, εις βάρος βεβαίως των τελευταίων. Η 
πρσέγγιση αυτή υποδιαιρείται σε δύο βασικές σχολές: την ριζοσπαστικότερη (νεο) µαρξιστική και την 
µεταρυθµιστικής οπτικής στρουκτουραλιστική. Μεταξύ των βασικών έργων που διαµόρφωσαν το 
πλαίσιο της νεο-µαρξιστικής θεωρίας της εξάρτησης περιλαµβάνονται: Baran Paul A. (1957), The 

political economy of growth , Monthly Review Press , Frank, A.G., (1967), Capitalism and 

underdevelopment in Latin America: historical studies of Chile and Brazil, Monthly Review Press,  
Amin Samir. (1973), Le developpement inegal. Essai sur les formations sociales du capitalisme 

peripherique, Les Editions de Minuit. Η στρουκτουραλιστική προσέγγιση από λατινοαµερικάνους 
πρωτίστως οικονοµολόγους οριθετείται από έργα  όπως : Cardoso F.H.,Faletto E.(1979),Dependency 
and Development in Latin America, University of California Press, Sunkel, O. (1969) 'National 
Development Policy and External Dependence in Latin America', Journal of Development Studies, τοµ 
6 τευχ.1, σσ 23-48 , Furtado, C. (1964) Development and Underdevelopment, University of California 
Press.  Η στρουκτουραλιστική προσέγγιση της εξάρτησης οδήγησε χώρες της Λατινικής Αµερικής σε 
ένα νέο κύµα πολιτικών υποκατάστασης εισαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων ( Imporrt Substitution 
Industrialisation -ISI) µε περιορισµένη γεωραφική και χρονική αποτελεσµατικότητα. Η νεοκλασσική 
κριτική στην στρουκτουραλιστικη θεωρία της εξάρτησης βασίζεται, µεταξύ άλλων στη παρατήρηση 
ότι η θεωρία αυτή παραβλέπει τις δυσχέρειες µεταφοράς τεχνολογίας. (Saad – Filho Alfredo  
(2005),The Rise and Decline of Latin American Structuralism and Dependency Theory σσ 128 – 145 
σε  Jomo K.S Reinert Eric S. (επιµ.)Origins of Development Economics: How Schools of Economic 

Thought Addressed Development  Zed Books  Αν η κριτική αυτή ήταν ορθή αναφερόµενη στις 
δεκαετίες 60-80 είναι η ανατροπή των δυσχερειών αυτών που επιτρέπει σήµερα την µαζική 
εκβιοµηχάνιση αρκετών αναπτυσσόµενων οικονοµιών . Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ανέτρεψε 
ακριβώς τα εγχώρια εµπόδια µεταφοράς τεχνολογίας διαµορφώνοντας,για να παραφράσουµε την 
διατύπωση του Paul Baran  ένα τεχνολογικό και παραγωγικό κενό (vacuum) διαθέσιµο προς κατάληψη  
από τις εισαγόµενες τεχνολογίες. Για την προβληµατική των θεωρητικών της εξάρτησης βλ. O' Toole 
Gavin (2007), Politics Latin America, Pearson Education  και ειδικοτερα το κεφάλαιο 15 
“Structuralism and Dependency”, Ferraro Vincent, (2008)"Dependency Theory: An Introduction," σε  
Secondi Giorgio (επιµ).,The Development Economics Reader,  Routledge, σσ.. 58-64, Cooper, C. 
FitzGerald, E.V.K. (επιµ.),(1989), Development Studies Revisited: Twenty-five Years of the Journal of 

Development Studies, Taylor & Francis, Boschi Renato, Santana Carlos Henrique (επιµ). (2012), 



παραγωγή των αγαθών εντάσεως κεφαλαίου (υψηλής τεχνολογίας) στις αναπτυγµένες 
χώρες και εκείνων εντάσεως εργασίας (χαµηλής τεχνολογίας µε έµφαση στο φτηνό 
εργατικό δυναµικό) στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Τις τελευταίες δεκαετές 
ωστόσο καταγράφεται µιά διαφορετική δυναµική βασιζόµενη στις ακόλουθες 
εξελίξεις: 

1. στις νέες τεχνολογίες αυτοµατισµού της παραγωγής όπου η διαδικαστική 
τυποποίηση µειώνει την σηµασία της εξειδικευµένης εργασίας 

2. στις νέες τεχνολογίες οργάνωσης όπου επιτρέπουν τον εκ του µακρόθεν 
συντονισµό πολύπλοκων παραγωγικών σχηµατισµών (αλλού ο σχεδιασµός, 
αλλού η παραγωγή, αλλού οι υποστηρικτικές λειτουργίες)4 

3. στην διευκόλυνση των µεταφορών 
 
Εξελίξεις που επιτρέπουν την - και , σε συνδυασµό µε την τεράστια διαφορά του 
κόστους εργασίας, ωθούν στην µετεγκατάσταση5. τεχνολογικά προηγµένων 

                                                                                                                                                               
Development and Semi-Periphery: Post-Neoliberal Trajectories in South  America and Central Eastern 

Europe, Anthem Press,   
4 Βλ. σχετ.. Cohendet Patrick, Llerena Patrick, (2009), ''Organization of firms, knowing communities 
and limits  of networks in a knowledge incentive context” σε Morroni Mario,(επιµ.),(2009) Corporate 

Governance, Organization and the Firm: Co-operation and Outsourcing in the Global Economy, 
Edward Elgar Publishing, .Britton John N.H., (2004) High technology localization and extra-regional 
networks, Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal , τοµ 16, τευχ 5, σσ 
369-390 
5 Οι άµεσες εξωτερικές επενδύσεις  (Direct foreign investment – DFI) αποτελούν τον βασικό µοχλό 
διεθνικής παραγωγικής ολοκλήρωσης ήτοι µεταφοράς παραγωγικών δραστηριοτήτων από 
αναπτυγµένες σε αναπτυσσόµενες χώρες . Η εµπειρική έρευνα δείχνει ότι από την διαδικασία αυτή 
οφελούνται οι τοπικές επιχειρήσεις αποκτώντας τεχνογνωσία από τις µετεγκαθιστάµενες ξένες 
επιχειρήσεις., συνεργαζόµενες ως υπεργολάβοι ή προµηθευτές, µε την µεταγραφή τοπικών στελεχών 
κλπ. Παρ' όλα αυτά  η τεχνολογική και τεχνογνωσιακή “υπερχείλιση” (spillover) από τις αναπτυγµένες 
στις αναπτυσσόµενες  χώρες και επιχειρήσεις δεν φαίνεται να είναι γραµµική. Οι επιτώσεις 
διαφοροποιούνται και κατά παραγωγικό κλάδο και κατά χώρα ή  γεωγραφική ζώνη. ( Keane Jodie-
Anne, (2012), The Governance of Global Value Chains and the Effects of the Global Financial Crisis 
Transmitted to Producers in Africa and Asia, Journal of Development Studies, Τοµ. 48, τευχ. 6, σσ 
783-797).  Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα περισσότερο φαίνεται να ευνοούνται από την 
τεχνολογική υπερχείλιση κλάδοι αυξηµένου ανταγωνισµού ενώ όσο ευρύτερη είναι η τεχνολογική 
απόσταση µεταξύ τοπικών και µετεγκαθιστάµενων /θυγατρικών επιχειρήσεων τόσο µεγαλύτερη είναι η 
τεχνολογική υπερχείλιση. (Sjöholm Fredrik, (1999) 'Technology gap, competition and spillovers from 
direct foreign investment: Evidence from establishment data', Journal of Development Studies , Τόµος 
36, τευχ. 1, σσ 53-73). Οι ίδιες οι µορφές διεθνικής παραγωγικής ολοκλήρωσης ποικίλουν. Πέραν της 
άµεσης επένδυσης (DFI) για δηµιουργία θυγατρικών ή αγορά τοπικών επιχειρήσεων, αναφέρονται  
“ελαφρές” (light) µορφές διεθνικής  ολοκλήρωσης  όπου πρώτες ύλες ή ηµικατεργασµένα προϊόντα 
εξάγονται για να υποστούν κάποια στάδια επεξεργασίας και επανεισάγονται στην χώρα έδρας της 
µητρικής επιχείρησης προκειµένου η παραγωγική διαδικασία να ολοληρωθεί. Βλ. σχετικά Gianelle 
Carlo, Tattara Giuseppe “Manufacturing abroad while making profits at home: The Veneto footwear 
and clothing industry” σε Morroni Mario, (επιµ),(2009), οπ.παρ.. Κατά τον  A.J. Scott “Η παγκόσµια 
παραγωγική γεωγραφία τείνει όλο και περισσότερο να προσοµοιάσει µε ένα χαλαρό µωσαϊκό τόσο 
ανταγωνιστικών όσο και συνεργαζόµενων πόλων διαφορετικών επιπέδων παραγωγικότητας και 
ανάπτυξης .” (Scott Allen J.,(2006), The Changing Global Geography of Low-Technology, Labor-
Intensive Industry: Clothing, Footwear, and Furniture, World Development, τοµ. 34, τευχ. 9,  σσ 1517-
1536). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η µεταφερόµενη τεχνολογία παραµένει κυρίως υπό τον έλεγχο 
των θυγατρικών των ξένων επιχειρήσεων δεδοµένου του ότι προϊούσας της διεθνικής παραγωγικής 
ολοκλήρωσης / παγκοσµιοποίησης  αυξάνονται περισσότερο οι διαθνείς εµπορικές συναλλαγές µεταξύ 
µητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων (intrafirm trade) από ότι οι συναλλαγές µεταξύ µη 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων (inter-firm trade) (Keane, οπ.παρ). Παρ' όλα αυτά παραµένει 
αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι η παραγωγική διαδικασία η χωρικά εδραζόµενη στις ανερχόµενες -
ασιατικές- οικονοµίες µεγεθύνεται πολλαπλάσια σε σχέση µε τις παλαιές αναπτυγµένες οικονοµίες και 



επιχειρήσεων από αναπτυγµένες σε αρκετές -κυρίως ασιατικές- (τέως) 
αναπτυσσόµενες και  νυν  ισχυροποιούµενες – χώρες6. 

 
Η δυναµική αυτή αποτυπώνεται κατ' αρχή σε ρυθµούς ανάπτυξης των 
ισχυροποιούµενων οικονοµιών -όπως αυτές ορίστηκαν ανωτέρω- πολλαπλάσιους σε 
σχέση µε εκείνους των παλαιών ισχυρών οικονοµιών καθ΄όλη την προηγουµενη 
δεκαετία. Οι ανερχόµενες / ισχυροποιούµενες οικονοµίες (emerging economies) 
παρουσιάζουν ανάπτυξη σταθερά µεγαλύτερη του παγκόσµιου µέσου όρου και 
σαφώς υψηλότερη από εκείνη των “παλαιών” οικονοµιών (Ευρώπη, ΗΠΑ,Ιαπωνία 
κλπ) οι οποίες υπολοίπονται του παγκόσµιου µέσου όρου. Πρωταθλητής ανάπτυξης 
αναδεικνύεται µακράν η Κίνα ακολουθούµενη από την Ινδία. Ισχυρή ανάπτυξη 
επιτυγχάνουν επίσης οι NIEs, (Newly Industrialized Asian Economies όπως  η Νότια 
Κορέα , η Σιγκαπούρη, το Χογκ-Κογκ και η Ταϊβάν), η οµάδα ASEAN-5 ( 
Association of Southeast Asian Nations : Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταιλάνδη 
και Βιετνάµ) καθώς και  οι χώρες της “ανερχόµενης Ευρώπης” (Ουγγαρία, Εσθονία 
Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία), ενώ υψηλά ποσοστά,  κατά κανόνα µε µεγάλες 
διακυµάνσεις αλλά πάντως υψηλότερα των Ευρωπαϊκών, παρουσιάζουν -για 
διαφορετικούς όµως λόγους συνδεεόµενους κυρίως µε τις εξαγωγές και τις τιµές 
καυσίµων, τροφίµων και πρώτων υλών- η Ρωσία , η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων 
Κρατών (πρώην σοβιετικές χώρες), η (σε πορεία “πρόωρης” αποβιοµηχάνισης) 
Βραζιλία και αρκετές χώρες της Λατινιής Αµερικής.7 
 
1.2. Εκβιοµηχάνιση, αποβιοµηχάνιση και διεθνές εµπόριο 
 
Μιά άλλη σηµαντική παράµετρος είναι τα βασικά δοµικά χαρακτηριστικά των 
οικονοµιών και  ιδίως ο ρόλος που παίζει η βιοµηχανία σ' αυτές. Η έµφαση των 
ισχυροποιούµενων οικονοµιών στην βιοµηχανία είναι σαφέστατη. Ο πίνακας που 
ακολουθεί καταγράφει την  εικοσαετή εξέλιξη της συµµετοχής των  τριών τοµέων 
παραγωγής στο ΑΕΠ  επιλεγµένων χωρών οµαδοποιηµένων σε δύο κατηγορίες: 
εκείνη των ανερχόµενων και σε εκείνη των ισχυρών οικονοµιών. 
 

ΟΜΑ∆Α ΧΩΡΩΝ ΧΩΡΑ  % ΑΕΠ ΑΝΑ 
ΤΟΜΕΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1991 2001 2010 

 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

Κίνα  Γεωργία 24,5 14,4 10,1 

Βιοµηχανία 41,8 45,2 46,8 

Υπηρεσίες 33,7 40,5 43,1 

Ινδονησία   
 
 
 
 
 

Γεωργία 18,3 15,3 15,3 

Βιοµηχανία 40,4 46,5 47 

Υπηρεσίες 41,3 38,3 37,6 

                                                                                                                                                               
ότι τα – τεχνικά, οικονοµικά, θεσµικά αλλά κυρίως κοινωνικά και πολιτισµικά-εµπόδια µεταφοράς 
τεχνολογίας αµβλύνονται δραµατικά τις τελευταίες δεκαετίες.  
6 Υπό τον όρο αυτόν νοούνται εδώ κατηγορίες χωρών όπως οι BRIC (Brazil,Russia, India, China) οι 
NIEs (Newly Industrialized Economies,), οι ASEAN-5 ( Association of Southeast Asian Nations ) κλπ 
. Βλέπουµε δηλαδή πως µε κάποιες εξαιρέσεις όπως την -µη γραµµική- πορεία της Ρωσίας και της 
Βραζιλίας η νέα δυναµική της παγκόσµιας οικονοµίας είναι γεωγραφικά οριοθετηµένη πρωτίστως 
στην Ασία. 
7 Στοιχεία του International Monetary Fund (2009), σε Nissanke Machiko , οπ.παρ., σελ.27 



Μαλαισία  Γεωργία 15,2 8,6 9,5 

Βιοµηχανία 42,2 48,3 44,3 

Υπηρεσίες 42,6 43,1 46,2 

Ινδία  Γεωργία 29,6 23,2 19.0 

Βιοµηχανία 25,8 25,3 26,3 

Υπηρεσίες 44,6 51,5 54,7 

Κορέα  Γεωργία 7,9 4,4 2,6 

Βιοµηχανία 42,8 36,6 39,3 

Υπηρεσίες 49,4 59 58,2 

Βραζιλία Γεωργία 7,8 6 5,8 

Βιοµηχανία 36,2 26,9 26,8 

Υπηρεσίες 56,1 67,1 67,4 

Ρωσία Γεωργία 14,30% 6,60% 4 

Βιοµηχανία 47,6 35,70% 36,7 

Υπηρεσίες 38,10% 57,70% 59,3 

Βιετνάµ 
  
 
 

Γεωργία 40,50% 23,20% 20,6 

Βιοµηχανία 23,80% 38,10% 41,1 

Υπηρεσίες 35,70% 38,60% 38,3 

 

 

ΙΣΧΥΡΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

 ΗΠΑ Γεωργία 1,90% 1,2 1,2 

Βιοµηχανία 26,7 22,3 20,4 

Υπηρεσίες 71,40% 76,5 78,4 

 ΕΕ  Γεωργία  3.2   2.3  1,5  

Βιοµηχανία  32.2   27.4  25.5  

Υπηρεσίες 64.5    70.2   72.9  

 Ιαπωνία   

 

 

 

Γεωργία 2,30% 1,70% 1,40% 

Βιοµηχανία 38,90% 31,00% 26,70% 

Υπηρεσίες 58,80% 67,30%  71,9% 

 
 Προέλευση στοιχείων: The World Bank .World Development Indicators, EC, DG Trade EU Bilateral 

Trade and trade with the world  

 
Παρ' ότι η γενική τάση προς την συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής και την 
ενίσχυση του τοµέα των υπηρεσιών είναι ενιαία τόσο στις ισχυρές όσο και στις 
ανερχόµενες οικονοµίες στον πίνακα αποτυπώνονται οι αισθητά διαφορετικές 
συνθήκες µεταξύ των δύο οµάδων  αναφορικά µε την βιοµηχανία. Ενώ η γενική τάση 
στις ισχυρές οικονοµίες είναι ο περιορισµός της βιοµηχανικής παραγωγής στο 
τέταρτο περίπου του ΑΕΠ ή και χαµηλότερα (ΗΠΑ  20, 6 %, ΕΕ 25,5%, Ιαπωνία 
26,7%)  στις ανερχόµενες οικονοµίες η βιοµηχανία κινείται από το 35 στο 45% του 
ΑΕΠ ή και υψηλότερα (Κίνα 46,8%, Ινδονησία 47%, Μαλαισία 44,3%, Βιετνάµ 
41,1%, Κορέα 39,3%, Ρωσία 36,7%) και µάλιστα αυξητικά στην εικοσαετία πλην 
ειδικών εξαιρέσεων µερικής αποβιοµηχάνισης (Βραζιλία, Ρωσία) για δοµικούς / 



ιστορικούς λόγους  (έµφαση στην παραγωγή ενέργειας, κληρονοµιά σοβιετικής 
περιόδου, επιδράσεις εµπορίου µε Κίνα κλπ).8    
 
Η κυριαρχία του τοµέα των υπηρεσιών επιδρά σηµαντικά στην  υποβάθµιση της 
συγκριτικής θέσης των “αποβιοµηχανούµενων” και “ υπηρεσιο-κρατούµενων “ 
οικονοµιών στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών  δεδοµένου ότι  στις συναλλαγές 
αυτές πρυτανεύει µακράν το εµπόριο αγαθών που παραµένει υπερ-τετραπλάσιο του 
εµπορίου υπηρεσιών καθ' όλη την τελευταία δεκαετία. Ο πίνακας που ακολουθεί 
διαµορφώθηκε µε βάση τα σχετικά στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
και αποτυπώνει την εν λόγω δυναµική. 
 

 2000
  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ΕΜ 6456.3  6191.3 6492.4 7585.6 9218.0 10488.7 12112.7 14002.6 16120.5 12516.4 15236.8  
 

2 ΥΠ 1483.0 1486.7 1599.3 1831.8 2229.7  2495.9  2830.9 3408.1 3842.4 3386.0 3692.5  

3 ΕΜ 
ΕΕ 

2452.6  2469.5 2637.6 3148.9 3762.5 4065.3 4591.0 5347.1 5922.2 4594.3 5153.2  
 

4 ΥΠ 
ΕΕ 

- - - - 1072.8  
 

1181.4 1329.7 1609.7 1791.8 1529.2 1568.8  

 
 1 ΕΜ: Παγκόσµιες εξαγωγές εµπορευµάτων (δις $), 2 ΥΠ: Παγκόσµιες εξαγωγές υπηρεσιών (δις $)                
3 ΕΜ ΕΕ: Εξαγωγές εµπορευµάτων ΕΕ (δις $), 4 ΥΠ ΕΕ: Εξαγωγές υπηρεσιών ΕΕ (δις $) 
Προέλευση στοιχείων: World Trade Organization International Trade Statistics 2011  
 

Η στροφή προς την βιοµηχανία των ανερχόµενων οικονοµιών -και κυρίως των 
ασιατικών-αντανακλάται και στην δοµή των εξαγωγών τους . Ενδεικτικό είναι το 
γεγονός ότι σε κλάδους τεχνολογιών αιχµής όπως  οι τηλεπικοινωνίες οι ηλεκτρικες 
συσκευές και η αυτοκινητοβιοµηχανία, χώρες που ανήκουν στην κατηγορία των 
“προσφάτως εκβιοµηχανισθησών ασιατικών οικονοµιών” (NIEs),  στην οµάδα 
ASEAN-5  καθώς και στην οµάδα  των “ανερχόµενων ασιατικών χωρών “ ( Emerging 
Asia: Κίνα, Ινδία, και ASEAN-4 χωρίς το Βιετνάµ) παρουσιάζουν εξαγωγές που 
υπερβαίνουν κατά πολύ τις αντίστοιχες ιαπωνικές. Έτσι όχι µόνο αθροιστικά οι 
“ανερχόµενες ασιατικές οικονοµίες” υπερκαλύπτουν τις ιαπωνικές εξαγωγές  στις 
ηλεκτρικες συσκευές και τις τηλεπικοινωνίες αλλά και συγκρινόµενες κατά µόνας µε 
την Ιαπωνία η µεν Κίνα εξάγει υπερδιπλάσια τηλεπικοινωνιακά προϊόντα, οι δε χώρες 
της οµάδας ASEAN-5 αντίστοιχο όγκο ηλεκτρικών συσκευών. Η οµάδα των NIEs 
εξάγει υπερδιπλάσια τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και πολύ περισσότερες ηλεκτρικές 
συσκευές. Τέλος και οι τρείς αυτές οµάδες από κοινού εξάγουν αντίστοιχο αριθµό 
οχηµάτων µε την Ιαπωνία9.  Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός  ότι σε περιφερειακό 
επίπεδο οι χώρες της αναπτυσσόµενης Ασίας κυριαρχούν ήδη. Το 50% των 

                                                        
8 Gaulard Mylène , (2011), Les causes de la désindustrialisation brésilienne, Revue Tiers-Monde, 2011, 
τοµ 205, τευχ. 1, σσ 171-190, Salame Pierre, (2012) Chine – Brésil : industrialisation et « 
désindustrialisation précoce », FMSH-Working Paper -06-2012, Dobrynskaya Victoria,  Turkisch 
Edouard, Is Russia sick with the Dutch disease? CEPII, Working Paper No 20 -2009-, Durand,Cédric  

Petrovski Maxime, From crisis to crisis: the high cost of the post-soviet institutional lock-in, σε  
SASE's 21st Annual Meeting , Capitalism in Crisis: What's next? Economic Regulation and Social 

Solidarity After the Fall of Finance Capitalism , Sciences Pο,  Paris,  16-18/7/ 2009 
9 Στοιχεία του International Monetary Fund (2009), Figure 2.2. σε Nissanke Machiko The Global 

Financial Crisis and the Developing World: Transmission Channels and Fall-outs for Industrial 

Development. United Νations Ιndustrial Development Οrganization, Vienna, 2010 σελ.31 



εισαγωγών της Αυστραλίας και το 40% των εισαγωγών της Ν Ζηλανδίας  επί 
παραδείγµατι, προέρχονται από τις εν λόγω χώρες έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί την 
τελευταία δεκαετία. 10   
 

Η δυναµική αυτή η οποία καταγράφεται δεν σηµατοδοτεί ασφαλώς µιά συµµετρική 
ανάπτυξη τα οφέλη της οποίας διαχέονται ισόρροπα σε όλες τις αναπτυσσόµενες 
χώρες.  Ούτε οι αφρικανικές ούτε και οι λατινοαµερικάνικες χώρες -πλην 
εξαιρέσεων- επωφελούνται από την δυναµική αυτή. Αλλά και εντός της περιφέρειας 
µε την µεγαλύτερη δυναµική αυτήν της Ασίας οι ανισοροπίες είναι εµφανείς. 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι χώρες που ανήκουν στην οµαδα των “Ασιατικών 
χωρών χαµηλού εισοδήµατος και νησιωτικών χωρών  του Ειρηνικού“ (Asian low-
income and Pacific Island economies), .δεν συµµετέχουν στην βιοµηχανική ανάπτυξη 
και τις εξαγωγές προηγµένων τεχνολογικά προϊόντων αλλά περιορίζονται σε 
παραδοσιακούς κλάδους εντάσεως εργασίας όπως  τα µεταλλεία,  (Λάος και 
Μογγολία), η υφαντουργία (Μπαγκλαντές) και ο τουρισµός (Καµπότζη).  Ωστόσο αν 
από άποψη διεθνούς κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και επάρκειας των 
νεοφιλελεύθερων και φιλελεύθερων  δογµάτων  περί των θαυµατουργών 
αναπτυξιακών ιδιοτήτων του διεθνούς εµπορίου η εµµένουσα έντονη αναπτυξιακή 
ασυµµετρία είναι αποκαλυπτική, αυτό που έχει µεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
προβληµατική της παρούσας ανάλυσης είναι η ασυµµετρία των συναλλαγών µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και των ανερχόµενων και ισχυροποιούµενων οικονοµιών 
 

 Οι παγκόσµιες εισαγωγές της ΕΕ to 2010 σε βιοµηχανικά προϊόντα και σε πρώτες 
ύλες µε βάση στοιχεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
εµφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα 
 
Κωδικός SITC 
(Standard 
International Trade 
Classification ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

SITC 7 Μηχανήµατα και Υλικό Μεταφορών 26,00% 

SITC 8 ∆ιάφορα Βιοµηχανικά Είδη 12,80% 

SITC 6 Βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµένα κυρίως 
κατά Πρώτη Ύλη 

10,90% 

SITC 5  Χηµικά Προϊόντα και Συναφή 9,10% 

         Σύνολο Βιοµηχανικών Προϊόντων 58,80% 

SITC 2 Πρώτες Ύλες µη Εδώδιµες εκτός από 
Καύσιµα 

4,60% 

Προέλευση στοιχείων :EU bilateral trade and trade with the world  DG Trade 21-Mar-12 

 
Προκύπτει δηλαδή ότι η Ευρώπη εισάγει πλέον προϊόντα στην συντριπτική τους  
πλειοψηφία βιοµηχανικά επεξεργασµένα και όχι πρώτες ύλες, αφιστάµενη εκ πρώτης 
όψης από το κλασσικό υπόδειγµα καταµερισµού εργασίας που προέβλεπαν οι θεωρίες 
της Εξάρτησης και της Άνισης Ανταλλαγής.  
                                                        
10 International Monetary Fund (2011), Regional economic outlook. Asia and Pacific. Washington, 
D.C. 
 



 
Η γενικότερη αυτή εικόνα αντανακλάται και εξειδικεύεται στις επιµέρους 
συναλλαγές της ΕΕ µε τις ανερχόµενες οικονοµίες. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρατίθεται, µε βάση στοιχεία της Γ∆ Εµπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
εξέλιξη του εµπορικού ισοζύγιου της ΕΕ µε επιλεγµένες χώρες από την οµάδα των 
ανερχόµενων / ισχυροποιουµενων οικονοµιών, για την τελευταία πενταετία καθώς 
και το ποσοστό εισαγωγών βιοµηχανικών και (επεξεργασµένων) χηµικών προϊόντων 
επί του συνόλου των εισαγωγών. 
 
ΧΩΡΑ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

2007 2008 2009 2010 2011 % Εισαγόµενων βιοµηχανικών 
προϊόντων  

Κίνα -160 840   -169 621  -131 836  -169 257  -155 854 92% βιοµηχανικά/χηµικά 

ASEAN -27 407  -24 197  -17 940  -25 834  -24 745 72% βιοµηχανικά/χηµικά 

Βραζιλία -11 254   -9 257    -3 878   -1 153   -2 022 28% βιοµηχανικά χηµικά 

Κορέα  -16 630   -14 047  -10 686   -11 296   -3 638 92,2% βιοµηχανικά /χηµικά 

Ρωσία -55 899    -73 313  -52 111  -73 927   -89 729 79% καύσιµα (32,2% εισ καυσ), 
11,3 % βιοµηχανικά χηµικά 

Ινδία 2 591  1 732   1 985  1 569   1 162 77% βιοµηχανικά χηµικά 

 
Σε εκατοµ. Ευρώ. 
Προέλευση στοιχείων :EU bilateral trade and trade with the world  DG Trade 21-Mar-12 
 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει συνεπώς το συµπέρασµα ότι  η ΕΕ είναι 
εµπορικά ελλειµµατική έναντι των ισχυροποιούµενων οικονοµιών (πλην Ινδίας, όπου 
όµως το πλεόνασµα βαίνει µειούµενο). Επίσης ότι το έλλειµµα αυτό συνδέεται κατά 
κανόνα µε υψηλά ποσοστά εισαγωγών βιοµηχανικών προϊόντων ( πλην Ρωσίας και 
Βραζιλίας). 11 
 
1.3. Τεχνολογική ανάπτυξη: από τα spill-overs στην αυτόνοµη στρατηγική. 
 

Η παραγωγική και ειδικότερα η βιοµηχανική ανάπτυξη που επιτυγχάνεται στις 
ανερχόµενες / ισχυροποιούµενες οικονοµίες κυρίως της Ασίας και πρωτίστως στην 
Κίνα δεν παραµένει µιά υπόθεση εµπορικών πλεονασµάτων και ελλειµµάτων, άρα 
µιά υπόθεση διεθνούς εµπορίου. Έχει σηµαντικές δοµικές επιπτώσεις πέραν της 
οικονοµίας στην κοινωνία  και στην κουλτούρα . Η µετεγκατάσταση παραγωγικών 
διαδικασιών διαχέει την εµπειρία και την παραγωγική και επιχειρηµατική κουλτούρα 
σε τοπικές υφιστάµενες ή υπό συγκρότηση ελίτ, διαχέει τεχνογνωσία στο τοπικό 
εργατικό δυναµικό κλπ. Αυτά, σε συνδυασµό µε την συντελούµενη πρωτογενή 
συσσώρευση,  δίνουν δυνατότητες επένδυσης  στην εκπαίδευση και στον σχεδιασµό 
καινοτοµίας µε διευρυνόµενα πεδία τεχνολογικής αριστείας σε πανεπιστήµια των 
χωρών αυτών. Ταυτόχρονα διατηρούνται ωστόσο εκτενείς τοµείς υστέρησης µε 
χαµηλό επίπεδο κατανάλωσης άρα και αµοιβών, άρα µεγάλος εφεδρικός στρατός 

                                                        
11 Αντίστοιχη είναι άλλωστε και η εικόνα των εµπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ µε τις ανερχόµενες 
ασιατικές οικονοµίες την τελευταία εικοσαετία µε το ποσοστό εισαγωγών να παραµένει σταθερά στο 
40%, την Κίνα να τριπλασιάζει το µερίδιό της από το 9 στο 25% και τις εισαγωγές  βιοµηχανικών 
προϊόντων (όπως οχηµάτων, µηχανηµάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων) να είναι ιδιαίτερα υψηλές. 
Dong Guo Mirror (2010), Statistics of International Trade in Manufacturing Goods: The Case of China, 
Research and Statistics Branch, Working paper 19, United Νations Ιndustrial Development 
Organization, March 2010 και International Monetary Fund Asia and Pacific. Managing the Next Phase 
of Growth .Regional Economic Outlook 2011  



υποψήφιων για εργασία στον αναπτυγµένο τοµέα που κρατά χαµηλά τις αµοιβές της 
εργασίας, επιβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά το µοντέλο των πρισµατικών 
κοινωνιών {prismatic societies} του Fred Riggs.12

 

 

 Ιδιαίτερης µνείας χρήζει εδώ η περίπτωση της Κίνας. Οι δαπάνες της Κίνας σε 
έρευνα και ανάπτυξη (R&D) έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί την τελευταία 
δεκαπενταετία αυξανόµενες από 0,6% το 1995 σε 1,6% του ΑΕΠ το 2011 ενώ ο 
στόχος για το 2020 είναι να βρίσκονται στο 2,5%. Ωστόσο ο µέσος όρος των χωρών 
του ΟΟΣΑ βρίσκεται ήδη στο 2,2% ενώ οι δαπάνες της Ιαπωνίας στο 3,2% και των 
ΗΠΑ στο 2,7%. Στο επίπεδο των ερευνητικών υποδοµών η πρόοδος είναι 
εντυπωσιακή. Η Κινεζική Ακαδηµία Επιστηµών είναι σήµερα ο µεγαλύτερος διεθνώς  
ερευνητικός οργανισµός µε περισσότερα από 100 συνεργαζόµενα Ινστιτούτα, 54.000 
ακαδηµαϊκούς συνεργάτες και σχεδόν 100.000 άτοµα συνολικό ερευνητικό, τεχνικό 
και διοικητικό προσωπικό. Οι υποψήφιοι διδάκτορες στην Κίνα πενταπλασιάστηκαν 
επίσης εντός µιάς δεκαετίας ξεπερνώντας  τους 245.000 το 2009 και 
καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση παγκοσµίως αφήνοντας τις ΗΠΑ στην δεύτερη. 
Ωστόσο στην ίδια την Κίνα καταγράφονται ενστάσεις για την εργασιακή απόδοση 
στην παραγωγή των διδακτόρων των κινεζικών πανεπιστηµίων.13  Οι ερευνητικές 
εκροές παρουσιάζουν επίσης αξιοσηµείωτη ανάπτυξη. Η ετήσια παραγωγή 
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων αγγίζει τις 120.000 οδηγώντας την Κίνα στην δεύτερη 
θέση παγκοσµίως µετά τις ΗΠΑ. Την τελευταία πενταετία η Κίνα προηγείται σε 
αριθµό επιστηµονικών δηµοσιεύσεων της Ιαπωνίας, της Γερµανίας και της Μ. 
Βρετανίας Ωστόσο σε αριθµό ετεροαναφορών η Κίνα κατατάσσεται µόλις στην 
εικοστή θέση  µε 1,5 αναφορές ανά άρθρο, στοιχείο που υποδηλώνει την επί του 
παρόντος σχετική ποιοτική ανεπάρκεια της ακαδηµαϊκής της παραγωγής. 
 
Στο άλλο πεδίο των καινοτόµων εκροών της - εφαρµοσµένης στην περίπτωση αυτή - 
επιστηµονικής έρευνας, εκείνο των ευρεσιτεχνιών, η πρόοδος που επιτελείται στην 
Κίνα είναι σηµαντική. Καταλαµβάνει την τρίτη θέση παγκοσµίως, µετά τις ΗΠΑ και 
την Ιαπωνία , διπλασιάζοντας την τελευταία πενταετία των αριθµό των πατεντών της 
σε σχέση µε την ΕΕ και την Κορέα που έπονται, ενώ ήδη στις πατέντες της χηµικής 
βιοµηχανίας καταλαµβάνει την δεύτερη θέση, ξεπερνώντας την Ιαπωνία. Ωστόσο και 
στο πεδίο αυτό καταγράφονται ενδείξεις σχετικής ποιοτικής υστέρησης της κινεζικής 
καινοτοµίας δεδοµένου ότι το 95% των ευρεσιτεχνιών της κατοχυρώνονται από το 
Κρατικό Γραφείο Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και φαίνεται να αφορούν ήσσονες 
βελτιώσεις προϋφιστάµενων τεχνολογιών ιδίως στους τοµείς της πληροφορικής και 
των τηλεπικοινωνιών, τα πολυµερή και τα ανόργανα υλικά. 
 
Αν και τα ανωτέρω στοιχεία14 δίνουν επί του παρόντος µιάν εικόνα µεγαλύτερης 
ποσοτικής σε σχέση µε την ποιοτική ανάπτυξη στον τοµέα της έρευνας και της 
καινοτοµίας συνδυάζοντας το ότι καθ' όλο το πρόσφατο διάστηµα η αύξηση του 
κινεζικού ΑΕΠ ανέρχεται περί το 10% ετησίως, η αύξηση των δαπανών R&D είναι 
ακόµη µεγαλύτερη αγγίζοντας το 12% ενώ η κρατική δαπάνη για έρευνα και 
ανάπτυξη αυξάνεται κατά 20% ετησίως την τελευταία πενταετία, αντιλαµβάνεται 
                                                        
12 Riggs FW ( 1964), Administration in developing countries: The theory of prismatic society, 
Houghton Mifflin 
13  “PhDs: High in number low in quality” , China Daily, 2-8-2010, και Zhao Qing, (2010), Theoretical 
Analysis of the Chinese PhD Human Capital Acquisition: Factors, Mechanisms and Frameworks, 
Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), τοµ. 1, τευχ. 3. σσ 151-158 
14  Grueber  Martin, Studt Tim, (2012) Global R&D Funding Forecast: China's R&D Momentum, R&D 
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κανείς την καινοτόµο δυναµική που συγκεντρώνεται στην µεγάλη αυτή χώρα. 
Επιβεβαιωτικό της τεχνολογικής δυναµικής που αναπτύσσεται στην κινεζική 
οικονοµία αποτελεί το παράδειγµα της Huawei Technologies, που καταλαµβάνει ήδη 
την τρίτη θέση παγκοσµίως στην παραγωγή  εξοπλισµού κινητής τηλεφωνίας . Η 
εταιρεία διατηρεί ερευνητικά κέντρα πέραν της ίδιας της Κίνας, στις ΗΠΑ, την 
Ρωσία, την Ινδία και τη Σουηδία απασχολώντας συνολικά περισσότερους από 30.000 
επιστήµονες σε έρευνα και ανάπτυξη και αντλώντας εκτενώς από το  ερευνητικό 
δυναµικό χωρών υψηλών επιστηµονικών επιδόσεων . Στην ίδια κατεύθυνση 
κινούνται και οι εξαγορές δυτικών εταιρειών µε παράδοση καινοτοµίας από κινεζικές 
επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα των τελευταίων αποτελούν η εξαγορά 
της ΙΒΜ από την Lenovo και, πολύ πρόσφατα, της SAAB από την National Modern 
Energy Holdings µε σκοπό την εξέλιξη και  µαζική παραγωγή ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. Τέλος η ανάπτυξη επιχειρηµατικών κοινοπραξιών (joint ventures) µε 
προηγµένες δυτικές επιχειρήσεις αποτελεί έναν ακόµη δίαυλο τεχνολογικής 
ανάπτυξης της κινεζικής οικονοµίας µε ενδεικτικά παραδείγµατα τις κοινοπραξίες της 
Huawei µε την Siemens και την Symantec και της NMEH µε ιαπωνικούς και 
σουηδικούς φορείς τεχνογνωσίας. 
 
Το πιό ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύεται από την παραπάνω εικόνα είναι ότι η 
προηγηθείσα φάση του τεχνολογικού εµπλουτισµού της κινεζικής οικονοµίας  µέσω 
της “υπερχείλισης” (spill-over) άµεσων ξένων επενδύσεων (FDI)15 υποκαθίσταται 
από µιά διαφορετική στρατηγική16: το παθητικό τεχνολογικό spill-over 
αντικαθίσταται από µιά επιθετική και πολυδιάστατη µεταφορά τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας.     
 
 
1.4. Τα βασικά χαρακτηριστικά των δυναµικών ανατροπής της άνισης ανάπτυξης και ο 

νέος διεθνής καταµερισµός εργασίας. Συγκριτικά στοιχεία. 

 

Κλείνοντας την παρούσα ενότητα θα επιχειρήσουµε µιά συνοπτική συγκριτική 
ανάλυση των βασικών µεταβλητών που φαίνεται να επικαθορίζουν και να 
αποτυπώνουν τις δυναµικές ανατροπής του υποδείγµατος της άνισης ανάπτυξης. Για 
τον σκοπό αυτόν συγκεντρώθηκαν  συγκριτικά στοιχεία πέντε µεταβλητών για δύο 
οµάδες επιλεγµένων χωρών : τις ανερχόµενες / ισχυροποιούµενες και τις παλαιές 
ισχυρές οικονοµίες.17 Τα συγκριτικά αυτά στοιχεία, προερχόµενα από την ∆ιεθνή 
Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ, αφορούν δύο περιόδους : την τρέχουσα πενταετία 2007-
2011 και την αντίστοιχη δεύτερη πενταετία της προηγούµενης δεκαετίας 1997-2001 
προκειµένου να αποτυπωθεί µιά πιό µακροχρόνια δυναµική. Οι παρατιθέµενες 
µεταβλητές περιλαµβάνουν για κάθε χώρα (1) την εξέλιξη των εισαγωγών ως 
ποσοστό του ΑΕΠ (2) την εξέλιξη των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ (3) την 
εξέλιξη της ποσοστιαίας συµβολής της βιοµηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ,  (4) την 

                                                        
15 Η εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων προς την Κίνα αυξήθηκε πάνω από 20 φορές (από 3,5 σε 69 
εκατ. δολάρια κατά την δεκαπενταετία 1990-2006. Motohashi Kazuyuki, Yuan Yuan, Technology 
Spillovers from Multinationals to Local Firms: Evidence from Automobile and Electronics Firms in 
China, RIETI Discussion Paper Series 09-E -005 , The Research Institute of Economy, Trade and 
Industry,, http://www.rieti.go.jp/en/ 
16 Lee K., (2005), Making a technological catch-up: barriers and opportunities, Asian Journal of 
Technological Innovation τοµ. 13  τευχ.2 σσ. 97–131. Niosi J., (2008), Technology, Development and 
Innovation Systems: An Introduction, The Journal of  Development Studies. τοµ.. 44, τευχ. 5.  
17 Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται σε πίνακα που συµπεριλαµβάνεται σε µιά εκτενέστερη µορφή του 
παρόντος άρθρου διαθέσιµη στην ιστοσελίδα www.publicpolicies.blogspot.gr. 



εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και (5) την εξέλιξη του κατά κεφαλή 
εισοδήµατος. Από την θεώρηση του πίνακα αυτού προκύπτουν τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα επιβεβαιώνοντας και συµπληρώνοντας τις επί µέρους παρατηρήσεις 
που έχουν προηγηθεί:  
 
α. Το εισαγωγικό εµπόριο 

 
Η οµάδα των “παλαιών οικονοµιών” παρουσιάζει συνολικά µιά τάση αύξησης των 
εισαγωγών µεταξύ των δύο περιόδων, παρ' ότι τα επιµέρους ποσοστά τους 
κυµαίνονται σηµαντικά µε ακραίες τις τιµές του Βελγίου που συχνά  προσεγγίζει και  
ενίοτε να υπερβαίνει το 80% κινούµενο σταθερά πάνω από το 65% και των ΗΠΑ και 
της Ιαπωνίας που κινούνται κοντά στο ή και κάτω από το 15%. Οι λοιπές “παλαιές 
οικονοµίες” εντάσσονται σε δύο υπο-οµάδες κινούµενες είτε κάτω του 30% (Γαλλία, 
Ισπανία, Ιταλία) είτε µεταξύ 35 – 50% (Αυστρία, ∆ανία -στο άνω όριο της γκάµας- 
και Γερµανία, Φιλανδία, Σουηδία). Η Γερµανία ειδικότερα καταγράφει µιά σηµαντική 
αύξηση µεταξύ των δύο περιόδων. Οι  ισχυροποιούµενες οικονοµίες παρουσιάζουν 
µιά µικτή εικόνα µε την Κορέα να προσοµοιάζει στην Γερµανία, χώρες όπως η 
Μαλαισία, η Ινδονησία και οι Φιλιππίνες να παρουσιάζουν µείωση, άλλες όπως το 
Βιετνάµ, η Ινδία, η Ταϊλάνδη, η Σιγκαπούρη και η Κίνα αύξηση ενώ η Βραζιλία και η 
Ρωσία παραµένουν ποσοστιαία σχετικά σταθερές. 
 
β. Το εξαγωγικό εµπόριο 
 
Το ποσοστό των εξαγωγών στις παλαιές ισχυρές οικονοµίες κινείται 
διαφοροποιηµένα µεταξύ των δύο περιόδων, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται πουθενά 
µείωση. Χώρες όπως  η  Αυστρία, το Βέλγιο, η ∆ανία, η  Γερµανία, η Σουηδία  αλλά 
και (λιγότερο) η Ιαπωνία  παρουσιάζουν αύξηση. Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, το 
ΗΒ και οι ΗΠΑ παραµένουν συγκριτικά σταθερές.  Η Φινλανδία ενώ στην αρχή  της 
δεύτερης πενταετίας παρουσιάζει µιά σαφή αυξητική τάση επανέρχεται εν συνεχεία 
σε ποσοστά συγκρίσιµα µε την πρώτη πενταετία. Και πάλι η  Γερµανία καταγράφει 
µιά σηµαντική αύξηση µεταξύ των δύο περιόδων. Οι ισχυροποιούµενες οικονοµίες 
παρουσιάζουν επίσης διαφοροποιηµένο προφίλ ως προς την εξέλιξη των εξαγωγών 
τους. Οι µεν Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, Κορέα, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη και Βιετνάµ 
παρουσιάζουν αύξηση οι δε  Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες και Ρωσία µείωση.  
 
γ. Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών. 

 
Αναφορικά µε το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών στις “παλαιές” οικονοµίες 
καταγράφονται δύο τάσεις. Αυστρία, ∆ανία, Σουηδία, Γερµανία, Ιαπωνία εµφανίζουν 
µιάν ανιούσα τάση προς την µείωση ελλείµµατος  την δηµιουργία, διατήρηση ή /και 
ενίσχυση του πλεονάσµατος . Γαλλία, Ισπανία, ΗΒ και ΗΠΑ  παρουσιάζουν µιά 
κατιούσα τάση προς την  µείωση του πλεονάσµατος  και την δηµιουργία ή/και την 
ενίσχυση ελλείµµατος. Η Φινλανδία και πάλι κινείται αντίρροπα µεταξύ των δύο 
περιόδων :κατά την πρώτη πενταετία εντάσσεται στην πρώτη οµάδα ενώ εν συνεχεία 
παρ' ότι παραµένει γενικά πλεονασµατική ακολουθεί την κατιούσα τάση της δεύτερης 
οµάδας παρουσιάζοντας µάλιστα το 2011 και (περιορισµένο) έλλειµµα.. Στο ισοζύγιο 
των τρεχουσών συναλλαγών οι ισχυροποιούµενες οικονοµίες  παρουσιάζουν  µιά 
κυρίαρχα πλεονασµατική  εικόνα.  Κίνα, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Κορέα, 
Μαλαισία, Ινδονησία εµφανίζονται πλεονασµατικές  Η Κίνα ειδικά παραµένει 
σταθερά και έντονα πλεονασµατική δεκαπλασιάζοντας το πλεόνασµά της µεταξύ των 
δύο περιόδων. Η Ρωσία επίσης παραµένει αυξητικά πλεονασµατική για 



διαφορετικούς όµως λόγους.  Η Κορέα είναι γενικά πλεονασµατική µε αρκετές 
ωστόσο διακυµάνσεις. Μόνο τρείς χώρες, το Βιετνάµ, η Βραζιλία και η Ινδία 
παρουσιάζονται ελλειµµατικές, η τελευταία µάλιστα µε πολύ µεγάλη αύξηση κατά 
την δεύτερη πενταετία.. 
 
δ. Η  συµβολή της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ 
 
Αναφορικά µε την συµβολή της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ για µεν τις παλαιές οικονοµίες 
καταγράφεται µιά γενική τάση περιορισµού της και µάλιστα σε ιδιαίτερα χαµηλά 
ποσοστά µε τις ΗΠΑ να παρουσιάζουν το πλέον χαµηλό ποσοστό  (20%) και την 
Γερµανία να µαζί µε την Φινλανδία και την Αυστρία να παρουσιάζουν συγκριτικά 
τον χαµηλότερο βαθµό µείωσης αλλά και τα υψηλότερα ποσοστά συµµετοχής (περί 
το 30%). Οι ανερχόµενες οικονοµίες παρουσιάζουν γενικά µιά τάση σταθεροποίησης 
και µάλιστα σε πολύ υψηλότερα ποσοστά της τάξης του 40-50% στις πλείστες των 
περιπτώσεων.. 
 
ε. Το κατά κεφαλή εισόδηµα 
 
Τέλος  το κατά κεφαλή εισόδηµα, που αποτελεί έναν οπωσδήποτε όχι ακριβή αλλά 
τουλάχιστον προσεγγιστικό δείκτη της βελτίωσης της ευηµερίας µιάς χώρας, 
παρουσιάζει και  για τις δύο οµάδες οικονοµιών µιά σαφή τάση αύξησης και στις δύο 
περιόδους. Για µεν τις παλαιές ισχυρές οικονοµίες το εισόδηµα αυξάνεται περίπου 
από 60 έως 100%, για δε τις ισχυροποιούµενες οικονοµίες κατ' ελάχιστο 
διπλασιάζεται (Βραζιλία, Κορέα Μαλαισία, Ταϊλάνδη) ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
τετραπλασιάζεται (Ρωσία, Βιετνάµ, Ινδία) έως και επταπλασιάζεται (Κίνα, 
Φιλιππίνες). Εκείνο που  έχει ωστόσο µεγαλύτερη σηµασία εδώ είναι όχι το ποσοστό 
αύξησης αλλά το σχετικό επίπεδο εισοδήµατος των δύο οµάδων. Έτσι το κατά 
κεφαλή εισόδηµα των παλαιών οικονοµιών παραµένει υπερ-πολλαπλάσιο εκείνου 
των ανερχόµενων και ισχυροποιούµενων. Ενδεικτικό είναι το ότι παρά τον 
επταπλασιασµό του το κατά κεφαλή εισόδηµα της Κίνας παραµένει στο 1/9 του 
εισοδήµατος της Γερµανίας που την ίδια περίοδο δεν αυξήθηκε περισσότερα από 
70% και στο 1/7του εισοδήµατος του ΗΒ που αυξήθηκε κατά 60%. 
 
 

1.5. Γενικά συµπεράσµατα για την φύση της κρίσης 

 

Από την προηγηθείσα συνοπτική συγκριτική ανάλυση προκύπτει πως αν και δεν 
µπορούµε να µιλήσουµε για οµοιόµορφες συνθήκες εντός κάθε µιάς από τις δύο 
οµάδες κρατών και για ενιαίες διαφοροποιήσεις µεταξύ τους, δεδοµένου ότι 
υποδιαιρούνται σε διακριτά αλλά και µεταβλητά υποσύνολα µε βάση τις ποικίλες 
ιδιαιτερότητες των οικονοµιών τους, καταγράφονται ωστόσο ορισµένες σαφείς  
τάσεις . Μιά οµάδα παλαιών οικονοµιών µε κοινό πυρήνα, καθ' όσον αφορά την ΕΕ, 
τις λατινογενείς χώρες του ευρωπαϊκού νότου -αλλά όχι µόνο δεδοµένου ότι εδώ 
εµπίπτει κατ' αρχή και το Η.Β.- παρουσιάζει συγκριτικά περιορισµένη ενίσχυση έως 
και  στασιµότητα των εµπορικών συναλλαγών, ιδίως των εξαγωγών, ισορροπώντας 
σε επίπεδα κάτω του 30% του ΑΕΠ. Οι ίδιες χώρες τείνουν να είναι ελλειµµατικές 
στο εξωτερικό τους ισοζύγιο. Αντίθετα µιά άλλη οµάδα παλαιών ισχυρών οικονοµιών 
εστιασµένη κυρίως στον ευρωπαϊκό βορρά κινείται κατά την χρονική περίοδο που 
εξετάστηκε περισσότερο ή λιγότερο αυξητικά στις εξωτερικές της συναλλαγές τόσο 
στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές, και µάλιστα ισορροπώντας σε επίπεδα που 
κινούνται περί το 50% του ΑΕΠ, ενώ τείνει να είναι  πλεονασµατική στο εξωτερικό 



ισοζύγιο. Η συµβολή της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ των ελλειµµατικών παλαιών 
οικονοµιών µειώνεται µε ταχύτερο ρυθµό σε σχέση µε εκείνο των πλεονασµατικών. 
Οι χώρες της δεύτερης οµάδας φαίνεται να αντέχουν περισσότερο στον οξύ 
ανταγωνισµό των ανερχόµενων / ισχυροποιούµενων οικονοµιών. Οι τελευταίες αυτές, 
παρά τις µεταξύ τους διαφοροποιήσεις και κατά περίπτωση εξαιρέσεις, παρουσιάζουν 
γενικά ισχυρές τάσεις ενίσχυσης της βιοµηχανίας, των εµπορικών συναλλαγών τους 
και κυρίως των εξαγωγών και τείνουν να είναι πλεονασµατικές στο εξωτερικό τους 
ισοζύγιο. Το εισόδηµα, τέλος, των ανερχόµενων οικονοµιών παραµένει πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων (Κορέα, Σιγκαπούρη) δραµατικά υποπολλαπλάσιο εκείνου 
των παλαιών οικονοµιών.  
 
Το γενικότερο συµπέρασµα που θα µπορούσε να εξαχθεί από την ανάλυση που 
προηγήθηκε είναι ότι βρισκόµαστε πράγµατι µπροστά σε µιά  ανατροπή του 
υποδείγµατος της άνισης ανταλλαγής µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων 
χωρών που τροφοδότησε σε µεγάλο βαθµό το µοντέλο ευηµερίας των παλαιών 
ισχυρών οικονοµιών. Παρ' ότι η ανατροπή του εν λόγω υποδείγµατος δεν είναι 
γραµµική ούτε αφορά το σύνολο των (τέως) αναπτυσσόµενων χωρών18 η συγκρότηση 
µιάς οµάδας ισχυροποιούµενων ασιατικών κυρίως οικονοµιών µε προεξάρχουσα την 
Κίνα αλλά και “ελλοχεύουσα” την δυναµική της Ινδίας, διαταράσσει τους  
συσχετισµούς του παγκόσµιου συστήµατος, κατά την έννοια του Wallerstein, εις 
βάρος των µέχρι σήµερα κυρίαρχων παικτών, ήτοι των ισχυρών οικονοµιών της 
δύσης (αλλά και της Ιαπωνίας). Κρίσιµος  παράγων της παρατηρούµενης αλλαγής 
συσχετισµών είναι η σταδιακή εξάλειψη, τουλάχιστον για την οµάδα των οικονοµικά 
ισχυροποιούµενων χωρών, των υλικών / τεχνικών, θεσµικών, κοινωνικών και 
πολιτισµικών εµποδίων που ιστορικά απέτρεπαν την τεχνολογική καινοτοµία και τον 
παραγωγικό εκσυγχρονισµό των οικονοµιών τους. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε 
ρυθµό ενσωµάτωσης υψηλής τεχνολογίας ταχύτερο από τον ρυθµό αύξησης του 
κόστους εργασίας, συγκριτικά µε τις παλαιές ισχυρές οικονοµίες. Ως  αποτέλεσµα 
διαµορφώνεται ένας νέος διεθνής καταµερισµός εργασίας που φαίνεται να µεταφέρει  
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα από τις δυτικές οικονοµίες στις πολυάνθρωπες 
οικονοµικά ισχυροποιούµενες χώρες, κυρίως ης Ασίας και, επι του παρόντος, ιδίως 
στην Κίνα, αλλ΄ όχι µόνον. Ο νέος αυτός καταµερισµός  υποσκάπτει πλέον τα 
θεµέλια του αναπτυξιακού µοντέλου της δύσης και ιδιαίτερα της Ευρώπης που µέχρι 
τώρα απαντούσε στον δυνητικό ανταγωνισµό τον προερχόµενο από τις 
αναπτυσσόµενες χώρες αντιπαραθέτοντας στο χαµηλό κόστος εργασίας την 
σηµαντική τεχνολογική της υπεροχή. Όσο οι παλαιές ανεπτυγµένες κοινωνίες και 
ιδίως οι ευρωπαϊκές, παραµένουν δέσµιες του συγκεκριµένου υποδείγµατος 
ευηµερίας και ανάπτυξης που βασίζεται στην διαρκή αύξηση της κατανάλωσης, την 
γρήγορη απαξίωση των πάγιων καταναλωτικών αγαθών και την γραµµική µεγέθυνση, 
ο παραγωγικός και εµπορικός ανταγωνισµός από τις ανερχόµενες / ισχυροποιούµενες 
οικονοµίες φαίνεται ότι θα παραµένει συνθληπτικός και δύσκολα αντιµετωπίσιµος. 

 
Υπάρχουν λοιπόν ισχυρές ενδείξεις µιάς επιταχυνόµενης δυναµικής µετακίνησης του  
κέντρου αναπτυξιακού βάρους  εκτός των παλαιών ισχυρών οικονοµιών, και 
ειδικότερα εκτός Ευρώπης. Αυτή είναι η λιγότερο προβεβληµένη αλλά κατά την 
άποψή µας η σηµαντικότερη διάσταση της τρέχουσας κρίσης. Κάτω από  το σύνηθες 
επίστρωµα των κυκλικών κρίσεων αλλά και κάτω από τις νέου τύπου αστάθειες που 
προκαλεί ο ανορθολογισµός ενός υπερδιογκωµένου και παρασιτικού προς την 

                                                        
18 Από τις παρατηρούµενες µεταβολές δεν φαίνεται να επωφελούνται εξ ίσου οι χώρες της 
υποσαχάριας Αφρικής, οι πλείστες της Λατινικής Αµερικής αλλά και αρκετές ασιατικές. 



παραγωγική οικονοµία χρηµατοπιστωτικού συστήµατος υφέρπουν απειλητικά οι 
δοµικές ασυµµετρίες που γεννά ο νέος διεθνής καταµερισµός εργασίας. Αυτές οι 
δοµικές  ασυµµετρίες  αλλά και οι αξιακές και ιδεολογικές ανεπάρκειες των 
ευρωπαϊκών πολιτικών ελιτ. Ασυµµετρίες νέου τύπου που δεν µπορούν να 
αντιµετωπισθούν  µε τα κλασσικά εργαλεία ούτε ενός οικονοµικού συστήµατος τα 
εγγενή χαρακτηριστικά του οποίου παρήγαγαν την εν λόγω ανατρεπτική δυναµική 
αλλά ούτε και ενός συστήµατος άσκησης δηµοσίων πολιτικών που έχει αναπτυχθεί 
απαντώντας στις λειτουργικές ανάγκες του συγκεκριµένου αποσταθεροποιούµενου 
πλέον οικονοµικού µοντέλου. 
 
 
2. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
  
 
Κεντρικός  µηχανισµός παραγωγής δηµοσίων πολιτικών στις σύγχρονες κοινωνίες 
παραµένει το κράτος.  Η προϊούσα ανάπτυξη θεσµών διακυβέρνησης δηλαδή 
δικτυακού χαρακτήρα µορφών διάδρασης µεταξύ κρατικών οργάνων και κοινωνίας 
των πολιτών απαµβλύνει την ιεραρχική και συγκεντρωτική του φυσιογνωµία και 
διευρύνει τα συλλογικά υποκείµενα που λειτουργούν εντός των ορίων του ή σε όµορα 
πεδία και σε συνάρτηση µε αυτό. ∆εν µεταβάλει ωστόσο την φύση του ως  
συλλογικού χώρου ρύθµισης των όρων κοινωνικής συνύπαρξης. Εκ του ρόλου του 
συνεπώς το κράτος κλήθηκε όπως πάντα να χειριστεί την κρίση. Η αξιολόγηση της  
πενταετούς εµπειρίας από την εµφάνισή της  καταδεικνύει ότι το σύγχρονο κράτος , 
ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύεται παντελώς ανέτοιµο και 
αναποτελεσµατικό στις τρέχουσες  συνθήκες. 
 
Οι ανεπάρκειες του κράτους απέναντι στην κρίση οφείλονται σε τρείς βασικούς 
λόγους. Πρώτον, στο τεχνικά και µεθοδολογικά απαράσκευο των κρατικών αλλά και 
των ενωσιακών µηχανισµών, το οφειλόµενο στην µακρόχρονη απεµπόληση του 
σχεδιαστικού ρόλου της δηµόσιας εξουσίας και στην εναπόθεση των συλλογικών 
συµφερόντων στα πλέον ακατάλληλα χέρια: στις αόρατες (και ιδιοτελείς) χείρες των 
αγορών. ∆εύτερον, στις δεσµεύσεις και τους δισταγµούς των κυρίαρχων ευρωπαϊκών 
πολιτικών ελίτ να αντιµετωπίσουν ριζικά το πρόβληµα στο µόνο επίπεδο στο οποίο 
µπορεί να αντιµετωπισθεί: το ευρωπαϊκό. Τρίτον, στην αδυναµία των ίδιων ελίτ να 
αναθεωρήσουν την αξιακή βάση του υποδείγµατος ευηµερίας και ανάπτυξης για τα 
όρια του οποίου προειδοποιεί η τρέχουσα κρίση. 
 
 

2.1. Η κρίση των νεοφιλελεύθερων στρατηγικών για το κράτος και την µεταρρύθµισή 

του. 
 

Η αναγκαιότητα διοικητικής µεταρρύθµισης βρίσκεται πέραν πάσης αµφισβητήσεως. 
Και πριν από την έλευση της τρέχουσας κρίσης είχε γίνει ευρέως κατανοητό ότι το 
κυρίαρχο βεµπεριανό συγκεντρωτικό και ιεραρχηµένο υπόδειγµα είχε ολοκληρώσει 
τον κύκλο του. Έχοντας επωµισθεί, στην Ευρώπη, την εδραίωση και την λειτουργία 
του µεταπολεµικού κοινωνικού, ρυθµιστικού και αναπτυξιακού κράτους, υπό την 
επίδραση των ιδεών  που σφυρηλατήθηκαν στην διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου 
πολέµου και κυρίως µέσα στα κινήµατα αντίστασης, αλλά και υπό την πίεση του 
αξιακού ανταγωνισµού από το στρατόπεδο της σχεδιασµένης οικονοµίας, το 
υπόδειγµα αυτό, αρχικά απέδωσε στις τότε συνθήκες . Ωστόσο άρχισε να διολισθαίνει 



σταδιακά προς την αναποτελεσµατικότητα µόλις βρέθηκε αντιµέτωπο µε 
οικονοµικές, τεχνολογικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διεθνείς συνθήκες 
προϊούσας συνθετότητας που απαιτούσαν πολυδιάστατη και λεπτοµερή 
πληροφόρηση, διευρυµένη συναίνεση, ευελιξία δράσης και ταχύτητα αντίδρασης..  
Θεµελιωµένο στις αρχές  της διαδικαστικής τυποποίησης και του ιεραρχικού ελέγχου 
το συγκεντρωτικό βεµπεριανό υπόδειγµα, που χαρακτηρίζεται από υψηλές δαπάνες 
λειτουργίας σε υλικούς πόρους και σε χρόνο αλλά και από ενδηµική ενδοστρέφεια, 
µπορεί να είναι αποτελεσµατικό εντός ενός περιβάλλοντος ευσταθούς και µε επαρκείς 
βαθµούς προβλεψιµότητας και άφθονους πόρους. Καλούµενο όµως να διαχειριστεί 
κοινωνίες και  οικονοµίες προσανατολιζόµενες από ένα υπόδειγµα ευηµερίας που 
επιχειρεί να συνδυάσει τον πυρετώδη καταναλωτισµό και την γραµµική υλική 
µεγέθυνση µε ένα εκτεταµένο δίκτυ κοινωνικής προστασίας σε ένα περιβάλλον 
αυξανόµενης αστάθειας και αβεβαιότητας, αποδεικνύεται ανεπαρκές. Οι εντάσεις 
αυτές είχαν εµφανισθεί ήδη από την δεκαετία του '70 οδηγώντας σε διαρκείς πιέσεις 
για µείωση της δηµόσιας δαπάνης και για περιορισµό του ρυθµιστικού ρόλου του 
κράτους Η -πιό πρόσφατη- κατάρρευση του τεχνολογικού τείχους προστασίας 
απέναντι στον ανταγωνισµό των αναπτυσσόµενων χωρών που συζητήθηκε στο πρώτο 
µέρος του κειµένου αυτού έδωσε την χαριστική βολή στο γραφειοκρατικό και 
συγκεντρωτικό κρατικό υπόδειγµα. 
 
Το ερώτηµα λοιπόν δεν υπήρξε το αν θα πρέπει να µεταρρυθµιστεί το κράτος αλλά το 
ποιές θα πρέπει να είναι οι κατευθύνσεις της µεταρρύθµισης. Κυρίαρχη απάντηση 
δόθηκε από το ιδεολογικό ρεύµα που βρέθηκε σε θέση ισχύος την στιγµή που ετίθετο 
το πρόβληµα, επειδή ακριβώς τοποθετούνταν κριτικά απέναντι σ' αυτό: τον νεο-
φιλελευθερισµό. Οι θιασώτες της συλλογικότητας και της δηµόσιας δράσης 
περιορίστηκαν σε µιά αµήχανη όσο και αδιέξοδη µάχη οπισθοφυλακών, όντας 
αντικειµενικά ανώριµοι να σταθούν κριτικά απέναντι σ' αυτό που τότε φαινόταν ως 
µοναδική έκφανση των αρχών που εκείνοι υπερασπίζονταν.  'Εκτοτε οι  στρατηγικές 
της διοικητικής αναδιάρθρωσης,  ελλείψει ουσιαστικού αντιλόγου κυριαρχήθηκαν  
διεθνώς από µία και µόνο σχολή σκέψης και πράξης: το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ 
(New Public Management – ΝΡΜ) ως διοικητική παραφυάδα του 
νεοφιλελευθερισµού.  
 
Ωστόσο η θρυλούµενη αποτελεσµατικότητά του ΝΡΜ 19, τόσο η επιχειρησιακή αλλά 
πρωτίστως η κοινωνική, δεν φάνηκε να επαληθεύεται  από τα εµπειρικά δεδοµένα και 
ετέθη ευρέως εν αµφιβόλω

20.Οι µεθοδολογικές ανεπάρκειες και η πρακτική 
αναποτελεσµατικότητα  του ΝΡΜ αναδείχθηκαν ανάγλυφα στις χώρες σε µετάβαση 
από την σχεδιασµένη οικονοµία στην οικονοµία της αγοράς (transitional countries) οι 
διοικήσεις των οποίων απετέλεσαν περίπου το πειραµατικό του εργαστήρι. Ποικίλες 
εµπειρίες  από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αποτυπώνουν µιά σαφή τάση 

                                                        
19 Για µιά “απολογητική” προσέγγιση του ΝΡΜ ως οικουµενικού υποδείγµατος διοικητικής 
αποτελεσµατικότητας βλ. Lane J-E., (2000), New Public Management, Routledge, 256 σελ. 
20 Για µιά πολύπλευρη κριτική παρουσίαση των ορίων του ΝΡΜ τόσο σε αναπτυγµένες όσο και σε 
αναπτυσσόµενες διοικήσεις βλ. Mc Laughlin K., Ferlie E., Osborne S., (επιµ). (2002),  New Public 

Management: Current Trends and Future Prospects, Routledge, Dibben,P  Wood, G., Roper I., (επιµ)., 
(2004), Contesting Public Sector Reforms: Critical Perspectives, International Debates,  Palgrave 
Macmillan., Dent M, Chandler J., Barry J , (επιµ.), (2004), Questioning the New Public Management, 
Ashgate, Argyriades, D. (2006),‘The Rise, Fall, and Rebirth of Comparative Administration: The 
Rediscovery of Culture’, Public Administration Review 66 ( 2 ), σ.σ. 281 – 84  και Dunleavy , P. , 
Margetts H., Bastow S., Tinkler J..(2006) . ‘New Public Management Is Dead — Long Live Digital-
Era Governance’ .Journal of Public Administration Research and Theory 16 ( 3 ) σ.σ.  467 – 94 . 



απάµβλυνσης της ιδεολογικής κυριαρχίας και απαξίωσης της µεθοδολογικής 
µονοµέρειας του ΝΡΜ σε χώρες όπου έως και πριν από µια πενταετία ενεφανίζετο ως 
η Βίβλος των µεταρρυθµίσεων.  Καταγράφεται στις εν λόγω διοικήσεις, κατ' αρχή, 
απουσία πλαισίου κοινών αξιών, έλλειψη συνεργασιακής εµπιστοσύνης, και εν τέλει 
απροκάλυπτος ατοµισµός, που η αποθέωση της  διοικητικής ευελιξίας και το 
έλλειµµα σταθερών σηµείων αναφοράς -στοιχείων τόσο αναγκαίων σε συλλογικά 
υποκείµενα όπως οι οργανωµένες τοπικές κοινωνίες- γεννούν, ως απόρροια της 
άκριτης µεταφοράς των συνταγών του ΝΡΜ. Παρατηρούνται δυσχέρειες 
συνάρθρωσης των προτεινόµενων εργαλείων του ΝΡΜ και του ανεπαρκώς 
αναπτυγµένου θεσµικού περιβάλλοντος που αναµένεται να τα υποδεχθεί. 
Ανιχνεύονται ασυµβατότητες κι αντιφάσεις µεταξύ εννοιών όπως από την µία η 
αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα και από την άλλη το δηµόσιο συµφέρον και 
η νοµιµότητα, διακριτές  παραδόσεις διοικητικού, εν τέλει, πολιτισµού που οι εθνικές 
στρατηγικές διοικητικής µεταρρύθµισης φαίνεται ότι αδυνατούν να συνθέσουν. Οι 
διαδικασίες εφαρµογής µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων µε ΝΡΜ χαρακτήρα 
παρουσιάζουν επίσης σηµαντικά προβλήµατα. Εντοπίζονται αδυναµίες στο επίπεδο 
του στρατηγικού προγραµµατισµού  και ανεπάρκειες  υλοποίησης προγραµµάτων 
διοικητικών µεταρρυθµίσεων. Τέλος, οι µεταρρυθµίσεις αυτής της κατεύθυνσης δεν 
επέλυσαν τα προβλήµατα ασυµµετρίας στην πληροφόρηση και δεν εµπόδισαν την 
αναπαραγωγή κοινωνικά ανορθολογικών πρακτικών όπως η πολιτικο-διοικητική 
διαφθορά 21. Κοινές µελέτες του Αναπτυξιακού Προγράµµατος των Ηνωµένων 
Εθνών (UNDP) και του London School of Economics and Political Science (LSE) 
χαρακτηρίζουν πλέον ως προβληµατικές τις µέχρι σήµερα προσεγγίσεις των 
µεταρρυθµίσεων στις χώρες σε µετάβαση, προσεγγίσεις βασισµένες στην λογική της 
«θεραπείας-σοκ» µέσω εκτεταµένων ιδιωτικοποιήσεων και δραστικού περιορισµού 
του ρόλου του κράτους. Η φιλοσοφία της «µοναδικής βέλτιστης λύσης» (“one size 
fits all”) που διέπει το ΝΡΜ κρίνεται παρωχηµένη και αναποτελεσµατική, ενώ 
προτείνονται διαφοροποιηµένες µεθοδολογικές προσεγγίσεις προσαρµοσµένες στις 
πολιτισµικές και πολιτικο-διοικητικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Η Παγκόσµια 
Τράπεζα (World Bank -WB) διαπιστώνει ότι δεκαπέντε έτη µετά την έναρξη των 
διαδικασιών µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς, ο αναπροσδιορισµός του ρόλου  
και η ενίσχυση της απόδοσης των µηχανισµών του κράτους δεν επετεύχθησαν ακόµα 
και στις πλέον προωθηµένες µεταρρυθµιστικά χώρες.22 Παράλληλα, και κατ’ 
αναλογία µε τα όσα παρατηρεί ο Fucuyama για τις ΗΠΑ23, το κύµα των ΝΡΜ 
µεταρρυθµίσεων και η συρρίκνωση των αναδιανεµητικών πολιτικών στις χώρες σε 
µετάβαση οδήγησε, εντός  µιάς δεκαετίας, σε όξυνση της ανισοκατανοµής του 
εισοδήµατος που, πάντοτε µε βάση τα στοιχεία της WB, αυξήθηκε κατά περίπτωση 
από 50% έως και 250%. Η αυξανόµενη εισοδηµατική ανισοκατανοµή απέβη εις 
                                                        
21 Βλ. τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου Public Administration: Protection and Quality of Public 

Services – International Trends,  http://www.kpolykentro.gr/sites/en/events/conferences/conference/ 
conf0002.html καθώς και σε ελληνική µετάφραση ∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Προστασία και ποιότητα 

∆ηµοσίων Υπηρεσιών - ∆ιεθνείς Τάσεις. Κοινωνικό Πολύκεντρο – Α∆Ε∆Υ, Αθήνα,  Νοέµβριος 2007 , 
και ιδίως Tonisson Kristina, ‘Applicability of New Public Management principles in Estonian Local 
Government’,σε  σ.σ. 69-71, Horváth Tamás M. ‘From Institution-Building τo Building Capacities. 
Public Management in Hungary’σ.σ. 79-82,  Kovac Polona ‘The continuous modernization of public 
administration in Slovenia’σσ 63 -68, Mazylis Liudas ‘Changes in public administration and public 
policies in Lithuania, in the framework of  EU’, σ.σ 101-104, Koneska Cvete ‘Evaluation of Public 
Administration reforms in the Former Yugoslav Republic of Macedonia’, σ.87-91, Sitniewski Piotr, 
‘Realization of the principle of public life transparency. The case of Poland’, σ.σ 59 -62 
22  Verheijen Tony, (2009), ‘The what, when and how of governance in Europe and the CIS: a reform 
agenda sui generis’, Development and Transition, τευχ. 12, σ.σ 3-5 
23 Βλ. κατωτέρω. 



βάρος ευρέων κατηγοριών πληθυσµού -εθισµένων άλλωστε σε ένα κατώφλι, 
ελάχιστης έστω, ευηµερίας και ασφάλειας  που παρείχαν οι σχεδιασµένες οικονοµίες- 
υποβαθµίζοντας δραµατικά το επίπεδο ευηµερίας τους και γεννώντας 
επιφυλακτικότητα απέναντι όχι µόνο στο κοινωνικό µοντέλο της αγοράς αλλά και 
στην ίδια την δηµοκρατική διαδικασία.24 
 
Η πρόσφατη κρίση οδήγησε πολλούς από τους οπαδούς του περιορισµού του ρόλου 
του κράτους να επανεξετάσουν το ζήτηµα. Ο Francis Fukuyama, διέκρινε το 1989     
« [...]  µιά αδιαµφισβήτητη νίκη του οικονοµικού και πολιτικού φιλελευθερισµού [... 
και την ] ολική εξάλειψη βιώσιµων εναλλακτικών στον δυτικό φιλελευθερισµό 
[...Ό]λες οι υφιστάµενες αντιθέσεις επιλύθηκαν [...] δεν υπάρχει διαµάχη ή 
σύγκρουση για µείζονος σηµασίας ζητήµατα, ούτως ώστε να µην υπάρχει ανάγκη για 
στρατηγούς και πολιτικούς, [...] το µόνο που παραµένει είναι η καθαρή οικονοµική 
δραστηριότητα»25 . Τον Οκτώβριο, όµως, του 2008 ο Fukuyama γράφει κάτι τελείως 
διαφορετικό: « [...Η] απορρύθµιση δηµιούργησε µιά πληθώρα νέων 
χρηµατοπιστωτικών προϊόντων όπως τα παράγωγα οµόλογα που βρίσκονται στον 
πυρήνα της σηµερινής κρίσης. Στην Καλιφόρνια, οι τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος 
εκτινάχθηκαν εκτός ελέγχου το 2000-2001 εξ αιτίας της απορρύθµισης στην αγορά 
ενέργειας της πολιτείας. [...] Η κοινωνική ανισότητα µεγάλωσε  την τελευταία 
δεκαετία διότι τα οφέλη της οικονοµικής µεγέθυνσης κατευθύνθηκαν δυσανάλογα 
προς τους ευπορότερους και τους  καλύτερα εκπαιδευµένους αµερικανούς, ενώ το 
εισόδηµα της εργατικής τάξης παρέµεινε στάσιµο [...] Η απορρύθµιση ή η αποτυχία 
των ρυθµίσεων να παρακολουθήσουν τις ταχύτατα εξελισσόµενες αγορές µπορεί να 
προκαλέσει τεράστιο κόστος, όπως διαπιστώνουµε. Ο αµερικάνικος δηµόσιος τοµέας  
στο σύνολό του – υποχρηµατοδοτούµενος, µε µειωµένο επαγγελµατισµό και χαµηλό 
ηθικό- χρειάζεται να επανοικοδοµηθεί και να αποκτήσει µε νέα αίσθηση 
επαγγελµατικής υπερηφάνειας. Ορισµένες λειτουργίες µπορούν να εκτελεσθούν µόνο 
από την δηµόσια διοίκηση [...].26  Σήµερα, πέντε χρόνια αργότερα ο Fucuyama 
εµµένει στις (νέες) θέσεις του “ [...] Αυτό που κυρίως χρειάζονται τόσο οι ΗΠΑ όσο 
και η Ευρώπη δεν είναι µιά νέα µορφή συντηρητισµού  αλλά έναν 
επαναπροσδιορισµό της αριστεράς [...] Η έλλειψη εµπιστοσύνης στην κρατική 
εξουσία υπήρξε βεβαίως κοµβικό στοιχείο του αµερικάνικου εξεψιοναλισµού τόσο 
της δεξιάς όσο και της αριστεράς. Η σύγχρονη δεξιά την επεξέτεινε, ωστόσο, στα 
όρια του παραλόγου [...] Το Ρεπουµπλικανικό κόµµα αδυνατεί να διακρίνει µεταξύ 
µικρού κράτους και αδύναµου κράτους [...] Ο (συντηρητικός -σ.τ.γ.) Χάµιλτον 
προέβλεπε πως  ένα συγκεντρωτικό κράτος θα ήταν απαραίτητο για να δηµιουργήσει 
µιάν εθνική αγορά και µιά εκβιοµηχανισµένη οικονοµία. Ο (επίσης συντηρητικός -
σ.τ.γ.) Ρούζβελτ αντιλαµβανόταν ότι η βιοµηχανική οικονοµία εµπεριείχε 
αναξέλεγκτες δυνάµεις η οποίες θα έπρεπε να τιθασευθούν. Και οι δύο τους έβλεπαν 
την κρατική εξουσία ως εργαλείο για να πετύχουν τους σκοπούς τους, ως κάτι που θα 
έπρεπε να ενισχυθεί και όχι να δαιµονοποιηθεί”27    

                                                        
  24 Whitehead Laurence, (2009), Democratization and social inequalities, ibid, σ.σ. 5-8 

25 Fukuyama Francis‘The End of History?’, The National Interest, Summer 1989 

26 Fukuyama Francis, ‘The Fall of America, Inc’, Newsweek , 13/10/ 2008. 

27Fukuyama Francis, ‘The right must learn to love the state again,  Financial Times,  20/7/2012 



Συναφές ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δηµόσια αντιπαράθεση που έλαβε χώρα µετά 
το ξέσπασµα της κρίσης στην Μεγάλη Βρετανία   γύρω από τις κατηγορίες περί  
πληµµελούς  εποπτείας του βρετανικού δηµοσίου επι της τράπεζας ΗΒΟ. Πρώην 
στέλεχος της τράπεζας , επικεφαλής του τµήµατος ανάλυσης κινδύνων , ο Paul 
Moore, απεκάλυψε  ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του µεταξύ 2002 και 2005 
διαπίστωσε στην επενδυτική πολιτική της τράπεζας " αµέλεια " έως και " 
απερισκεψία " που οδήγησαν τελικά σε απώλειες που υπερέβησαν τα 12 δις ευρώ. Ο 
Ρ.Moore ο οποίος διαφώνησε µε την εν λόγω πολιτική και τελικά απελύθη, πιστεύει 
ότι η ευθύνη για τις τεράστιες αυτές απώλειες ανήκει στην κυβέρνηση η οποία 
παρέλειψε να ασκήσει την δέουσα εποπτεία των λαµβανοµένων από την τράπεζα 
αποφάσεων. Γι' αυτό το κενό  ελεγκτικής πολιτικής που  “έθεσε σε κίνδυνο την 
σταθερότητα του κράτους”, ευθύνεται, κατά τον Ρ. Moore, ο τότε υπουργός 
οικονοµικών και µετέπειτα πρωθυπουργός Gordon Brown, ο οποίος και όφειλε να 
παραιτηθεί.   Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ρ. Moore  ο τότε σκιώδης υπουργός 
οικονοµικών (shadow chancellor) του Συντηρητικού Κόµµατος George Osborne 
υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξετάσει µε προσοχή αυτές τις “πολύ 
σοβαρές καταγγελίες”. 28 Ωστόσο δέκα χρόνια πριν, στο συνέδριο του Συντηρητικού 
Κόµµατος στο  Blackpool (10/1999), ο εκ των προκατόχων του κου  Osborne, τότε 
σκιώδης υπουργός  Francis Maude δήλωνε: “ [Οι Εργατικοί] υποσχέθηκαν ότι δεν θα 
επιβάλλουν πρόσθετες περιοριστικές ρυθµίσεις στις επιχειρήσεις. Αυτή την στιγµή 
όµως οι υπερβάλλουσες κρατικές  ρυθµίσεις επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις µε 5 δις 
ετησίως. Η Βρετανία θα παραµείνει στην πρωτοπορία της νέας οικονοµίας µόνον εάν 
οι πολιτικοί δεν παράγουν συνεχώς καινούριες νοµοθεσίες, δεν επιβάλλουν 
πρόσθετες διατάξεις και [... ] δεν παρεµβαίνουν διαρκώς. Οι Συντηρητικοί 
εµπιστεύονται τους ανθρώπους και πιστεύουν ότι οι άνθρωποι µπορούν να πράττουν 
το ορθό [...] ∆εν νοµίζουµε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να νοµοθετεί ώστε να 
καλύπτει κάθε ενδεχόµενο”.                                                                                                                     

Σε ότι αφορά την καθ’ ηµάς συζήτηση ενδεικτικές είναι οι θέσεις του Καθηγητή Γ. 
Μπήτρου. Γράφει το 1998 «[Ο]ι µόνες διαρθρωτικές οικονοµικές πολιτικές που 
µπορούν να είναι βελτιωτικές από κοινωνική άποψη είναι όσες περιορίζουν τις 
παρεµβάσεις της κυβέρνησης στις επί µέρους αγορές. Μερικές µεγάλες κατηγορίες 
τέτοιων πολιτικών είναι οι ακόλουθες: Οι πολιτικές που καταργούν τα διοικητικά 
εµπόδια στη µετακίνηση πόρων από τη µια αγορά στην άλλη. Οι πολιτικές που 
καταργούν τους µηχανισµούς που έχουν στηθεί κατά καιρούς για τον διοικητικό 
επηρεασµό ή και προσδιορισµό των τιµών διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. [...]. 
Και, τέλος, αλλά όχι τελευταίες, είναι οι πολιτικές µεταφοράς της παραγωγής των 
δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό τοµέα.»29  Το 2008 όµως ο ίδιος 
σηµειώνει «[Ό]πως το νερό, η φωτιά, η πυρηνική ενέργεια και οι άλλες µεγάλες 
δυνάµεις της φύσης πρέπει να περιορίζονται για να αποφέρουν στους ανθρώπους τα 
οφέλη τους, έτσι και η δυνατότητα άσκησης απληστίας εκ µέρους των ατόµων πρέπει 
να περιορίζεται θεσµικά και ηθικά ώστε να λειτουργεί επωφελώς για το κοινωνικό 
σύνολο [...] Αν λοιπόν η οικονοµική κρίση προκλήθηκε από υπερβολές στις οποίες 
οδηγήθηκαν οι τραπεζίτες και οι χρηµατιστές στην προσπάθειά τους να 
συσσωρεύσουν κέρδη και πλούτο, η ευθύνη δεν βρίσκεται στη συµπεριφορά τους, 
                                                        

28 BBC NEWS: http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/ politics/ 7882119.stm. ∆ιαθέσιµο 11-
2-2009. 

29 Μπήτρος Γ. Κ., ‘Η δεινή θέση των κεντροαριστερών (ΙΙΙ)’, Το Βήµα, 23 Αυγούστου 1998.  



αλλά στην αποτυχία των µηχανισµών που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση αυτής της 
έµφυτης δύναµης των ανθρώπων ώστε να αποβαίνει επωφελής για όλους τους 
πολίτες. [... Ε]κτιµούµε ότι υπεύθυνες για την παρούσα οικονοµική κρίση είναι, [...], 
οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές οι οποίες απέτυχαν παταγωδώς στον κρίσιµο ρόλο 
τους.»30.Ανάλογο ενδιαφέρον έχουν και οι δηµοσιοποιηµένες απόψεις του τ. 
Υπουργού και Επιτρόπου της Ε.Ε. κ. Ι. Παλαιοκρασσά. Το 1989, σε άρθρο του µε 
τίτλο  ‘Ελλάς - Άµιλλα: 6 – 0’ υπογραµµίζει: «Στην Ελλάδα καµιά αγορά δεν 
λειτουργεί. .. Η άµιλλα, η κατ’ εξοχήν αυτή ελληνική αρετή, πέθανε στην ίδια την 
πατρίδα της. Η Ελλάδα τέσσερα χρόνια πριν από το 1992 είναι ένα απέραντο 
νεκροταφείο του ανταγωνισµού, όπου πλανώνται οι Nεοέλληνες τυµβωρύχοι του 
προστατευτισµού .....»31  Το 2006  ο ίδιος  τονίζει ότι µεταξύ των παραγόντων 
υστέρησης της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας συµπεριλαµβάνεται «[ως] ... 
κοινός διακοµµατικός τόπος, ο ακόρεστος πόθος ελέγχου της αγοράς, της οικονοµίας, 
της παιδείας, ώστε όλα να ‘ρυθµίζονται’». Η ελευθερία θέλει τόλµην και αρετήν. ‘ 
«Τις πταίει» και η Ελλάδα µένει ουραγός στην Ε.Ε. και την προσπερνούν το ένα µετά 
το άλλο τα καινούργια κράτη’, Καθηµερινή, 19-03-2006 .   Τον Οκτώβριο του 2008, 
όµως , ο Ι. Παλαιοκρασσάς υποστηρίζει « Οι εθνικές κυβερνήσεις σύρθηκαν από τις 
πιέσεις της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας σε µια πρωτοφανή µειοδοσία ελέγχων 
και φορολογίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των φορέων του, που 
οδήγησε στην κρίση. [...] Με άλλα λόγια, η σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία 
απαιτεί και ισχυρά στοιχεία διεθνούς διακυβέρνησης ή τουλάχιστον ισχυρούς διεθνείς 
θεσµούς ελέγχου και ρύθµισης [...] Το χάος της εγκατάλειψης του χρυσού κανόνα 
µπήκε σε κάποια τάξη µε τις Bretton Woods Agreements. Το χάος της σηµερινής 
δοµικής κρίσης των κεφαλαιαγορών απαιτεί κάποια ανάλογη ρύθµιση, αλλά σε 
µεγαλύτερη κλίµακα.».32  

Αναµενόµενο λοιπόν θα ήταν ότι υπό το φως της τρέχουσας κρίσης, των εµπειριών 
που αυτή γεννά και των αναθεωρήσεων που συνεπιφέρει, η κυρίαρχη τις 
προηγούµενες δύο σχεδόν δεκαετίες αντίληψη ότι το ΝΡΜ -νοούµενο, εν πολλοίς, ως 
µηχανιστική µεταφορά λιγότερο ή περισσότερο επιτυχηµένων συνταγών από τον 
ιδιωτικό τοµέα στο δηµόσιο, ως εκχώρηση δραστηριοτήτων από το δηµόσιο στον 
ιδιωτικό τοµέα 33,  ως περιορισµός των ρυθµιστικών παρεµβάσεων στην οικονοµία 
(απορρύθµιση -deregulation) και, ως εξαγωγή υποδειγµάτων και πρακτικών από τις 
περισσότερο στις λιγότερο διοικητικά αναπτυγµένες χώρες (διοικητικός µιµητισµός-
mimetisme administratif) είναι σε θέση να επιλύσει όλα τα διοικητικά προβλήµατα 

                                                        
30 Μπήτρου Γ., Αβραντίνη Τ., ‘Κρίση της πολιτικής, όχι της αγοράς !’ Ελευθεροτυπία, 11-10-08, σ. 34   

31 Παλαιοκρασσάς Ι. ‘Ελλάς - Άµιλλα: 6 – 0’σε  Παπαληγούρας, Αναστάσης Π. , Παλαιοκρασάς, 
Ιωάννης, Κατσέλη, Λούκα Τ. et al. (1989), Η πρόκληση του 1992 . Η Ελλάς στην ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 411σελ. 

32 Παλαιοκρασσάς Ι ‘Νέα πρότυπα οικονοµικής ανάπτυξης και ζωής’, Καθηµερινή 19-10-2008  

33 Ο Θ. Φορτσάκης  περιγράφοντας τις ποικίλες µορφές εξωπορισµού (outsourcing - ελληνική απόδοση 
του όρου από τον Α. Μακρυδηµήτρη) αλλά και ιδιωτικοποιήσεων, προσφιλών εργαλείων του ΝΡΜ, ως 
«άδειασµα του κράτους προς τα πλάγια» , (δηλαδή προς τον ιδιωτικό τοµέα-σε αντίθεση µε το 
υπερεθνικό / ενωσιακό άδειασµα “προς τα πάνω”, και το αυτοδιοικητικό άδειασµα “προς τα κάτω”) 
θέτει το ερώτηµα του τι είδους κράτος µπορεί να υπάρξει αν σταµατήσει να παρέχει δηµόσιες 
υπηρεσίες. Φορτσάκης, Θεόδωρος, ‘ ∆ηµόσια Υπηρεσία: Μεταλλάξεις και προοπτικές στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης’, σε ∆ηµόσια ∆ιοίκηση: Προστασία και ποιότητα ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ...  οπ.παρ, 
σσ 36 -44 



διασφαλίζοντας αποτελεσµατικές δηµόσιες πολιτικές και κοινωνική ευηµερία, θα 
έπρεπε να τείνει προς τη απαξίωση. Κάτι τέτοιο όµως δεν συνέβει. Παρά την  
ανάδειξη από την τρέχουσα οικονοµική κρίση της αναγκαιότητας της δηµόσιας 
ρυθµιστικής εξουσίας και την αρχική, τουλάχιστον, υποχώρηση ακόµη και των 
ακραιφνών υποστηρικτών της ανόθευτης αγοράς στις προκλήσεις της ρύθµισης και 
του ελέγχου, στο επίπεδο της εφαρµοσµένης πολιτικής οι νεοφιλελεύθερες συνταγές 
εξακολουθούν να κυριαρχούν. Συνέβαλαν ασφαλώς σε αυτό οι δηµοσιονοµικές 
πιέσεις της εξελισσόµενης κρίσης. Στο µεν πεδίο της ρυθµιστικής πολιτικής, παρ' 
όλες  τις συζητήσεις επί ιδεών και αρχών, ουσιαστικές ενέργειες για τον περιορισµό 
του ανεξέλεγκτου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος  (διαχωρισµός πιστωτικών και 
χρηµατιστηριακών λειτουργιών, περιορισµός βραχυπρόθεσµων κερδοσκοπικών 
συναλλαγών, εργαλεία τύπου φόρου Tobin στις συναλλαγµατικές µετατροπές κλπ) 
δεν έγιναν. Στο δε πεδίο των δοµικών αλλαγών, υπό το πιεστικό επιχείρηµα του 
περιορισµού των κρατικών ελλειµµάτων, η εκχώρηση δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό 
τοµέα συνεχίζεται απρογραµµάτιστα και µε όχηµα µιαν αµήχανη αναζήτηση 
βέλτιστων πρακτικών (best-practices) καθώς και µια πανσπερµία εγχειρηµάτων 
µεταφοράς εµπειρικής τεχνογνωσίας χωρίς επεξεργασµένο και σαφές θεωρητικό και 
µεθοδολογικό πλαίσιο. 
  
 
2. 2. Στοιχεία ενός εναλλακτικού υποδείγµατος 

 
  Η οικονοµική κρίση και η συµπαροµαρτούσα κρίση του ΝΡΜ θα µπορούσαν ως και 
να αποτελέσουν εφαλτήριο επαναφοράς σε θέση ισχύος για τις  αντιλήψεις εκείνες  
που µειοψηφικά και µονότονα επέµεναν τις τελευταίες δεκαετίες να αµφιβάλουν για 
τις  ικανότητες της αοράτου χειρός. Ωστόσο τουλάχιστον, στο έδαφος της διοικητικής 
επιστήµης, οι επικριτές των νεοφιλελεύθερων στερεοτύπων στέκονται αβέβαιοι.  Και 
τούτο διότι ακόµη και η εµφατική επιβεβαίωση της κριτικής τους, εξακολουθεί να 
τους βρίσκει µεθοδολογικά απαράσκευους για ολοκληρωµένες και εφαρµόσιµες 
προτάσεις. Οι ιδεολογικοί αφορισµοί, οι εξαγγελίες αρχών και οι γενικευτικές θέσεις 
δεν επαρκούν για την άσκηση δηµόσιας πολιτικής. Καθίσταται συνεπώς  περισσότερο 
αναγκαία και επείγουσα τώρα η λεπτοµερής επεξεργασία εναλλακτικών στρατηγικών 
υποδειγµάτων για τον διοικητικό εκσυγχρονισµό, την διαχείριση των αναγκαίων 
αλλαγών και την εν γένει βελτίωση της δηµόσιας δράσης. Στο τελευταίο µέρος του 
άρθρου θα επιχειρηθεί να σκιαγραφηθούν ορισµένα βασικά στοιχεία που θα πρέπει 
κατά την άποψή µας να αποτελέσουν αντικείµενο εκτενούς επεξεργασίας κατά το 
εγχείρηµα συγκρότησης µιας τέτοιας µεταρρυθµιστικής αντιπρότασης  
 

α. Κράτος και αγορά 
 

 Κατ’ αρχήν τίθεται το ζήτηµα του ρόλου του κράτους στην οικονοµία. Ένα πολύ 
µεγάλο τµήµα των διοικητικών µεταρρυθµίσεων συνοψίσθηκε την τελευταία 
δεκαετία σε ποικίλων µορφών ιδιωτικοποιήσεις φορέων δηµόσιας δράσης αλλά και 
σε κινήσεις αποπαρέµβασης και απορρύθµισης, περιορισµού δηλαδή της εποπτείας 
που το κράτος ασκεί στην οικονοµία. Η τάση αυτή επιτείνεται ως απάντηση των 
ιθυνουσών ελίτ στην τρέχουσα κρίση. Αν και σε χώρες όπως η Ελλάδα µε εκτεταµένη 
παραοικονοµία και φοροδιαφυγή η ενίσχυση της ελεγκτικής και φοροληπτικής 
ικανότητας της διοίκησης έχει τεθεί επι τάπητος λόγω ακριβώς  της τρέχουσας 
κρίσης, οι όποιες παρεµβάσεις γίνονται έχουν στενά δηµοσιονοµικές στοχεύσεις ενώ 
δεν έχει δοθεί το ενδιαφέρον που απαιτείται στην ενίσχυση του προγραµµατικού και 



αναπτυξιακού ρόλου της δηµόσιας εξουσίας.34 Το δόγµα της αποπαρέµβασης 
εξακολουθεί να κυριαρχεί πρακτικά, έστω και υφέρποντας ιδεολογικά, εξαιρώντας 
ωστόσο τις εκτενείς εκταµιεύσεις δηµόσιων πόρων για την σωτηρία ιδιωτικών 
τραπεζικών ιδρυµάτων υπό το πρόσχηµα του κοµβικού (πράγµατι) ρόλου της πίστης 
στην οικονοµία. 
 
Μια πρώτη παρατήρηση εδώ θα ήταν ότι οι δυνάµεις της αγοράς διατυπώνουν στην 
πράξη ένα πολύ ασθενέστερο αίτηµα απορρύθµισης από όσο γενικά πιστεύεται. Πολύ 
πριν από την πρόσφατη οικονοµική κρίση και τις εκτενείς δηµόσιες παρεµβάσεις 
αντιµετώπισής της, κυρίως µε την στήριξη των τραπεζών, ο ρόλος του κράτους στην 
υποκίνηση και ενίσχυση αναπτυξιακής δυναµικής σε πλαίσια αγοράς έχει κατ’ 
επανάληψη αποδειχθεί  ιστορικά κρίσιµος35. Οι Hall και Soskice αναπτύσσουν ένα 
υπόδειγµα συγκριτικών θεσµικών πλεονεκτηµάτων (comparative institutional 
advantages) για τις εθνικές οικονοµίες, σύµφωνα µε το οποίο η θέση των εθνικών 
επιχειρήσεων στην αγορά διαµορφώνεται όχι µόνο χάριν των δικών τους 
προσπαθειών αλλά και εξ αιτίας των κρατικών πολιτικών συµπεριλαµβανοµένων και 
των διευθετήσεων στον τοµέα της προώθησης της τεχνολογικής και επιχειρηµατικής 
καινοτοµίας

36.  Ο ρόλος αυτός του κράτους έχει αποδειχθεί κρίσιµος για οικονοµίες 
που βρέθηκαν στο κατώφλι της οικονοµικής ανάπτυξης µε χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ασιατικές χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, η Νότια Κορέα37 

και πιό 
πρόσφατα -µε τις ιδιορρυθµίες του “σοσιαλισµού της αγοράς”- η Κίνα και το Βιετνάµ 
38.  Η στήριξη του κράτους στην επιχειρηµατική προσπάθεια υπήρξε τόσο 
συστηµατική και πυκνή ώστε να υποστηρίζεται τεκµηριωµένα ότι «σε αρκετές 
περιπτώσεις ήταν αδύνατο να διακρίνει κανείς το που σταµατούσαν οι δηµόσιες 
ενέργειες και το που άρχιζαν οι επιχειρηµατικές»39. Αλλά και σε ήδη αναπτυγµένες 
                                                        
34 Caldentey Esteban Pérez, (2008), The Concept and Evolution of the Developmental 
StateInternational Journal of Political Economy, vol. 37, no. 3, ss. 27–53, HJ Chang – 2003, 
Globalisation, economic development, and the role of the state, Zed Books 
35 Ενδεικτικά, Wade, R., (1990), Governing the Market, Princeton University Press, Chang H-J, (1994), 
The Political Economy of Industrial Policy, St Martin Press, Chang H-J, Rowthorn R, (1995), The Role 

of State in Economic Change, Clarendon Press 
36 Hall P., Soskice D., (2001). ‘An Introduction to Varieties of Capitalism’ σε Hall P., Soskice D., 
(Επιµ.). Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford, 
σσ.1-70 
37  Βλ. ενδεικτικά Johnson, Ch., (1982). MITI and the Japanese Miracle, Stanford University Press, του 
ιδίου, (1999). ‘The Developmental State: Odyssey of a Concept’, σε Woo-Cumings M. (επιµ). The 
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Paper Series,  No. 29, Institute for Development Policy and Management University of Manchester,  
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38 Gabriele A., Schettino F., Market Socialism as a Distinct Socioeconomic Formation Internal to the 
Modern Mode of Production, 2007, MPRA paper No.7942, διαθέσιµο σε http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/7942/ , Haggard S., Huang Y., 2008, The Political Economy of Private Sector 
Development in China, σε Brandt L., Rawski T.R., 2008, China's Great Economic Transformation, 
Cambridge University Press, 2008, Xia L., Li S., 2008, The Roles and Performance of State Firms and 
Non-State Firms in China's Economic Transition, World Development,., τοµ. 36, τευχ. 1.,World Bank, 
Vietnam Development Report 2012, Market economy for a middle-income Vietnam, Leung Suiwah, 
Riedel James, (2001), The Role of the State in Vietnam's Economic Transistion, International and 
Development Economics Working Papers, Asia Pacific School of Economics and Government, The 
Australian National University. 
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οικονοµίες της αγοράς ο ρόλος του κράτους υπήρξε κατά περιόδους καθοριστικός για 
την έξοδο από κρίσεις. Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα της σχεδιασµένης κρατικής 
πολιτικής για την δηµιουργία συγκριτικών πλεονεκτηµάτων σε συγκεκριµένους 
παραγωγικούς κλάδους όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία στην µεταπολεµική Γαλλία40. 
Αλλά το αίτηµα για κρατική παρέµβαση δεν εξαντλείται στην δηµιουργία και την 
στήριξη αναπτυξιακής δυναµικής. Και σε πλέον οµαλές περιόδους καταγράφεται 
ζήτηση της αγοράς γιά ρύθµιση και κρατικές υπηρεσίες. Όπως υποστηρίζει ο Stewart 
Wood41 ακόµα και στους τοµείς των εργασιακών σχέσεων, από τους πλέον κρίσιµους 
για την επιχειρηµατική κερδοφορία και την απόδοση των επενδύσεων, οι επιχειρήσεις 
τόσο στην Γερµανία όσο και στην Μ. Βρετανία απευθύνουν προς το κράτος αιτήµατα 
διαµόρφωσης συµπληρωµατικών προς την δράση του κεφαλαίου, πολιτικών, στον 
τοµέα επι παραδείγµατι της αναβάθµισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού. 
 
Όχι µόνο η επιστηµονική ανάλυση αλλά και η πρόσφατη διεθνής επικαιρότητα, 
προσφέρουν, άλλωστε, πληθώρα παραδειγµάτων τεκµηριωτικών του γεγονότος ότι  η 
αγορά αιτείται συστηµατικά την συνδροµή των κρατικών δυνάµεων στο πεδίο   της 
οικονοµίας. Τα αιτήµατα αυτά κυµαίνονται από την ανάληψη µέρους του 
επιχειρηµατικού ρίσκου, εµφανιζόµενου ενίοτε ως εξωτερική επιβάρυνση, την 
δηµιουργία διχτύου ασφαλείας για την διάσωση επιχειρήσεων σε κρίσιµους για την 
ανάπτυξη κλάδους -όπως π.χ. βλέπουµε πρόσφατα στον τραπεζικό τοµέα - µέχρι την 
εµπλοκή των κρατικών µηχανισµών σε διαδικασίες πωλήσεων. Άµεσα αιτήµατα 
κρατικής παρέµβασης από δυνάµεις τις αγοράς καταγράφηκαν παλαιότερα και για 
την στήριξη µέσω κρατικού προϋπολογισµού των αεροπορικών εταιρειών απέναντι 
στην αύξηση του κόστους των µέτρων ασφαλείας των πτήσεων42, την ανάληψη 
µέρους του κόστους αντιρρύπανσης43, την χρηµατοδότηση των πολιτικών 
τουριστικής προβολής44. Κοινή πρακτική αποτελεί επίσης η εµπλοκή των κρατικών 
µηχανισµών στην διευκόλυνση των πωλήσεων προϊόντων εγχωρίων εταιρειών σε 
τρίτες χώρες. Οι παρεµβάσεις αυτές κυµαίνονται από την έρευνα αγοράς που 
πραγµατοποιούν τα εµπορικά τµήµατα των πρεσβειών, τους παρασκηνιακούς 
χειρισµούς των διπλωµατικών αντιπροσωπειών στις χώρες -υποψήφιους αγοραστές, 
µέχρι και την εµπλοκή της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας  σε πωλήσεις κλάδων 
αυξηµένης εθνικής σηµασίας µε  παράδειγµα τον ενεργό ρόλο –µε ανάλογη 
επικοινωνιακή προβολή- του τέως προέδρου της Γαλλίας στην πώληση αεροσκαφών 
της Airbus ( αλλά και προϊόντων και τεχνολογίας των εταιρειών Areva, Eurocopter, 

                                                        
40 Hancké, Bob (2001) Revisiting the French model: coordination and restructuring in French industry. 
σε: Hall, Peter A., (επιµ.) Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative 
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41 Wood S., (2001). ‘Business, Market and Patterns of Labor Market Policy in Britain and Federal 
Republic of Germany’, σε Hall, P., Soskice D., (επιµ.). Ibid, σ.σ. 247-248 
42 ‘Civil Aviation: Airlines demand state intervention to finance security measures’, European Report, 
29/5/03 
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(ΙΤΕΠ), ερευνητικού κέντρου του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος,  [Κουζέλης Α. (2002) Η 
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Alcatel-Lucent, Alstom, Suez, Électricité de France) στην Κίνα45. Τέλος, η κρίση 
κατέστησε επίκαιρη και πάλι τη συζήτηση για άµεσες και δυναµικές δηµόσιες 
πολιτικές κατά της ύφεσης µε προτάσεις προερχόµενες όχι µόνο από πολιτικές 
δυνάµεις σοσιαλδηµοκρατικών και κεϋνσιανών αποχρώσεων, αλλά και από άλλες 
που δύσκολα θα τους πρόσαπτε κανείς κρατισµό, όπως αυτές της παρούσας ηγεσίας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου αλλά και  της γερµανικής 
κυβέρνησης. Το ζήτηµα είναι ότι η µέχρι στιγµής συζήτηση για την ανάπτυξη µοιάζει 
εγκλωβισµένη στο υφιστάµενο αναπτυξιακό υπόδειγµα, αυτό ακριβώς που 
προκάλεσε την τρέχουσα κρίση και που εµπεριέχει τις δοµικές ανεπάρκειες οι οποίες, 
όπως επιχειρήθηκε να δειχθεί στο πρώτο µέρος, οδηγούν στην παρακµή των 
“παλαιών” ισχυρών οικονοµιών. Και ο εγκλωβισµός αυτός δεν χαρακτηρίζει µόνον 
τις δυνάµεις εκείνες  που επιδεικνύουν τυφλή εµπιστοσύνη στους αυτοµατισµούς της 
αγοράς αλλά και τις περισσότερες από αυτές που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα 
της δηµόσιας παρέµβασης. Απαιτείται λοιπόν να αναζητηθούν αναπτυξιακές 
εναλλακτικές. Οι εναλλακτικές αυτές πρέπει να βασίζονται όχι µόνο σε συστήµατα 
αγοραίας ανάπτυξης και αναδιανοµής αλλά κυρίως σε ένα νέο υπόδειγµα ευηµερίας 
µε ανθρωποκεντρικά και βιώσιµα χαρακτηριστικά. Υπόδειγµα που θα αξιοποιεί µέρος 
της τεράστιας αύξησης της παραγωγικότητας προς διαµόρφωση ενός καταναλωτικού 
προτύπου το οποίο θα ενσωµατώνει τα κόστη ποιότητας εργασίας, ποιότητας ζωής 
και ποιότητας περιβάλλοντος.  Αναφορικά µε το ζήτηµα της παροχής ρευστότητας 
στην οικονοµία και την κοινωνία χρειάζεται να συζητηθεί σοβαρά η διαµόρφωση 
ενός διαφορετικού συστήµατος διαχείρισης των πλεονασµάτων παραγωγικότητας 
(αποταµιευόµενο κεφάλαιο). 
 
Γίνεται λοιπόν κατ' αρχήν σαφές ότι από την αγορά δεν εκπορεύεται κανένα αίτηµα 
γενικευµένης αποπαρέµβασης. Και αν η αγορά χρειάζεται την πολιτική παρέµβαση 
και την κρατική ρύθµιση και δράση για την οµαλή λειτουργία της, την 
ελαχιστοποίηση του επιχειρηµατικού κινδύνου και την βελτιστοποίηση της 
κεφαλαιακής απόδοσης, η κοινωνία την χρειάζεται πολύ περισσότερο για την 
διασφάλιση της οµαλής αναπαραγωγής της και την εσωτερική της εξισορρόπηση.  
 
 
 β. Ο ρυθµιστικός και αναδιανεµητικός ρόλος του Κράτους 

 
Από την άλλη πλευρά εκείνο που πραγµατικά καταγράφεται ως αίτηµα της αγοράς 
είναι ένα σύνολο  προτάσεων  για επιλεκτικές απορρυθµίσεις. Ουσιαστικά η αγορά 
ζητά αποπαρέµβαση σε συγκεκριµένα πεδία όπως η αναστολή των κρατικών 
δραστηριοτήτων σε δυνητικά κερδοφόρους για τις επιχειρήσεις κλάδους, η ελαστική 
ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, η ελαχιστοποίηση της φορολογικής επιβάρυνσης 
των επιχειρήσεων, η κοινωνικοποίηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων κλπ. 
Αντίθετα η κρατική παρέµβαση είναι απόλυτα επιθυµητή και αναζητείται µετ’ 
επιτάσεως προκειµένου να περιοριστεί στο ελάχιστο ο επιχειρηµατικός κίνδυνος ( αν 
και εκ των βασικών νοµιµοποιητικών θεµελίων της ελεύθερης αγοράς) και βεβαίως  -
όπως καταδεικνύει η πρόσφατη κρίση- να αποφευχθούν οι καταστρεπτικές συνέπειες 
ανεύθυνων επενδυτικών και εν γένει επιχειρηµατικών στρατηγικών. 
  Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι οι περισσότερες από τις πιθανές αποπαρεµβάσεις/ 
αποκρατικοποιήσεις στις παραπάνω κατευθύνσεις τείνουν, κατ’ αρχή, να περιορίσουν 
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την αναδιανεµητική δραστηριότητα του κράτους46, άρα να επιβαρύνουν την θέση των 
κοινωνικών εκείνων οµάδων που δεν ευνοούνται από την αγοραία διανοµή του 
κοινωνικού προϊόντος και χρήζουν αναδιανεµητικής προστασίας47. Αναδιατάσσουν 
επίσης τις σχέσεις µεταξύ των βασικών υποκειµένων της παραγωγικής διαδικασίας 
(εργασία και κεφάλαιο) µε τρόπο δυσµενή για τις δυνάµεις της εργασίας48. Είναι 
λοιπόν αναγκαίο να υπάρξουν αντίρροπες αιτήµατα και προτάσεις από τον χώρο της 
εργασίας, που θα αντιπαρατεθούν στα προηγούµενα. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί να 
δοθούν αρκετές προκαταρκτικές  απαντήσεις.  
 
Πρώτον στο ερώτηµα του σε ποιά πεδία η αποπαρέµβαση συνιστά πράγµατι εργαλείο 
προάσπισης ευρύτερων κοινωνικών συµφερόντων, απέναντι επί παραδείγµατι σε 
κακής ποιότητας και υψηλού κόστους δηµόσια προϊόντα.  Στην περίπτωση αυτή θα 
χρειαστεί κατ’ αρχή να τεκµηριωθεί το γιατί η  βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους –
ωφέλειας σε υφιστάµενο περιβάλλον δηµόσιας δράσης είναι αδύνατη ή/και γιατί ο 
ιδιωτικός ή ο κοινωνικός τοµέας διατηρούν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του 
δηµοσίου σε συγκεκριµένα πεδία παραγωγής κοινωνικά αναγκαίων αξιών χρήσης. 
Μόνο υπό τις συνθήκες αυτές θα µπορούσε ενδεχοµένως το κράτος να διερευνήσει 
την ανάθεση άµεσα παραγωγικών δραστηριοτήτων του στην αγορά, σε µικτές 
επιχειρήσεις ή στον κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας (συνεταιρισµοί, µη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, επιχειρήσεις των ΟΤΑ ή µε συµµετοχή των 
εργαζοµένων κλπ), χωρίς βεβαίως να απαλλάσσεται από την ευθύνη διασφάλισης του 
δηµοσίου συµφέροντος στους εκχωρούµενους κλάδους. Ωστόσο ακόµα και όταν 
πράγµατι τεκµηριωθεί ότι σε συγκεκριµένους τοµείς, στους οποίους για λόγους 
δηµοσίου συµφέροντος έχουν αναπτυχθεί κρατικές δραστηριότητες, η αγορά 
λειτουργώντας υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού ή ο κοινωνικός τοµέας είναι σε 
θέση να προσφέρουν ποιοτικότερα αποτελέσµατα µε χαµηλότερο κόστος, ο 
ρυθµιστικός και αναδιανεµητικός ρόλος του κράτους δεν παύει να υφίσταται.  
 
Η διασφάλιση του ανταγωνισµού αυτού καθ’ αυτού απαιτεί ρύθµιση και έλεγχο. Κατ’ 
ουσίαν θα χρειαστούν ταυτόχρονα απορρύθµιση γραφειοκρατικών και συντεχνιακών 
παραµέτρων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό αλλά και ρύθµιση αγοραίων 
παραµέτρων που περιορίζουν τον ανταγωνισµό (εναρµονισµένες πρακτικές, 
µονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές τάσεις κλπ). Επί πλέον απαιτούνται ρυθµιστικές 
παρεµβάσεις για την εξισορρόπηση της άνισης πληροφόρησης και γνώσης και της εξ 
ίσου άνισης διαπραγµατευτικής ισχύος µεταξύ των συγκροτηµένων παραγωγικών και 
των διάχυτων καταναλωτικών συµφερόντων. Στο ζήτηµα του περιεχοµένου και των 
προσανατολισµών της ίδιας της αναπτυξιακής διαδικασίας η αδυναµία των 
µηχανισµών της αγοράς να εξασφαλίσουν βιώσιµη ανάπτυξη είναι κάτι παραπάνω 
από προφανής. Ο εµπλουτισµός της έννοιας της ανάπτυξης µε κοινωνικές και 
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περιβαλλοντικές παραµέτρους και η αποφυγή της ταύτισής της µε την γραµµική 
οικονοµική µεγέθυνση, ο προσδιορισµός του περιεχοµένου της καινοτοµίας µε 
κριτήρια κοινωνικά αναγκαίων αξιών χρήσης και ο αντίστοιχος αναπροσανατολισµός 
της έρευνας  απαιτούν κρατική παρέµβαση. ∆εδοµένης της εγγενούς τάσης της 
αγοράς για άνιση διανοµή του κοινωνικού προϊόντος, υφίσταται, επίσης, παγίως 
ανάγκη αναδιανεµητικής κρατικής παρέµβασης  ποικίλων µορφών, προκειµένου να 
διασφαλιστεί ένα αποδεκτό -µε τα κριτήρια του εκάστοτε βαθµού ανάπτυξης- επίπεδο 
διαβίωσης του όλου πληθυσµού.  
 
Από την  πλευρά της η εκτεταµένη και συστηµατική αναδιανοµή παραµένει κρίσιµη 
παράµετρος για την διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και  συνοχής. 
Απαιτούνται ωστόσο διαδικασίες στοχευµένης και ουσιαστικής αναδιανοµής που θα 
ενισχύουν όντως µειονεκτούσες οµάδες και δεν θα επιτρέπουν την ιδιοποίηση 
κοινωνικών πόρων από οµάδες συµφερόντων που συγκροτούνται και παρασιτούν 
µέσα  και γύρω από τους αναδιανεµητικούς µηχανισµούς (κράτος και διοίκηση). Θα 
πρέπει τέλος να διασφαλίζεται ότι οι αναδιανεµόµενοι πόροι δεν θα δηµιουργούν 
µακροχρόνια εξαρτηµένες οµάδες. Η κοινωνία των πολιτών δηλαδή θα πρέπει να 
µπορεί να αναπαράγεται χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τα συστήµατα 
αναδιανοµής και κρατικής πρόνοιας. Αυτό σηµαίνει βεβαίως µιά αναδιάρθρωση των 
τρόπων και των σχέσεων παραγωγής (αρχής γενοµένης από την ίδια την έννοια της 
αγοράς) ούτως ώστε -κατ’ αρχήν και κατά το δυνατόν- να διασφαλίζεται αυτοτελώς 
(δηλαδή χωρίς απαραίτητη την δηµόσια διορθωτική παρέµβαση) η ευηµερία όλων 
των κοινωνικών κατηγοριών και οµάδων. Τέλος, αναγκαία θα παραµείνει επί του 
παρόντος η ρυθµιστική κρατική παρέµβαση για να διασφαλιστεί η κοινωνικά 
απαραίτητη ισορροπία ανάµεσα στις δυνάµεις της εργασίας και στις δυνάµεις του 
κεφαλαίου στο πεδίο των σχέσεων παραγωγής.  
 
 
 γ.  Πολιτική οργάνωση : Συµµετοχή και λογοδοσία  

 
Πέραν των πεδίων της παραγωγής και της διανοµής συγκεκριµένες δοµικές και 
λειτουργικές διευθετήσεις των πολιτικο-διοικητικών –δηλαδή των κρατικών- θεσµών 
απαιτούνται και για την εµπέδωση και ουσιαστική λειτουργία του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος.: η διασφάλιση της ισονοµίας, της ισοπολιτείας και της ισηγορίας -
κλασσικά στοιχεία ενός κράτους δικαίου µε διευρυµένο ωστόσο σήµερα 
περιεχόµενο

49- παραµένουν πάντα κρίσιµο ζητούµενο που µόνο η κατάλληλα 
προσανατολισµένη κρατική δράση µπορεί να διασφαλίσει. Η σύγχρονη αντίληψη της 
ισονοµίας δεν εξαντλείται στην τυπική ισότητα έναντι του νόµου αλλά ενσωµατώνει 
την εξισορρόπηση των υποκειµενικών ικανοτήτων κατανόησης και χρήσης των 
νοµικών κανόνων και των θεσµών από τα –συλλογικά και ατοµικά- δρώντα 
υποκείµενα δεδοµένης κοινωνίας. Η ισοπολιτεία, µε την σειρά της, συνεπάγεται 
ισόρροπη ικανότητα επιρροής στην λήψη των συλλογικών αποφάσεων, άρα 
µηχανισµούς διασφάλισης της συµµετοχής σ’ αυτήν του συνόλου των κοινωνικών 
υπο-οµάδων, ενώ η ισηγορία, ως ισοτιµία του λόγου, µηχανισµούς ανοικτής 
διαβούλευσης, ισότιµης συγκρότησης και ελεύθερης δηµοσιοποίησης των 
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αντιπαρατιθεµένων απόψεων στην διαµόρφωση των δηµόσιων επιλογών. Με τη 
σειρά τους τα παραπάνω προϋποθέτουν συγκεκριµένες (αξιακές, θεσµικές και δοµο-
λειτουργικές) διευθετήσεις των µηχανισµών διαµόρφωσης και λήψης των 
συλλογικών αποφάσεων, των όρων διεξαγωγής του δηµοσίου διαλόγου, της 
ποιότητας των µέσων ενηµέρωσης και της πρόσβασης σ’ αυτά και, τέλος, των 
προσανατολισµών, του περιεχοµένου και της αποτελεσµατικότητας του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, προϋποθέσεις που δεν µπορούν να διασφαλισθούν χωρίς 
συνεκτική, συστηµατική, συµπεφωνηµένη και λογοδοτούσα (accountable) δηµόσια 
δράση.  
 
Η διασφάλιση των ανωτέρω ουσιαστικών προϋποθέσεων για την ενίσχυση της 
συλλογικής και ατοµικής ευηµερίας δεν συνεπάγεται επιστροφή σε έναν 
συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και µηχανιστικό κεϋνσιανισµό ούτε σε µιά 
προκρούστεια και ισοπεδωτική αντίληψη των κοινωνικών αναγκών. Η σύγχρονη 
έννοια των κοινωνικών αναγκών και των αντιστοίχων δικαιωµάτων διευρύνεται 
σηµαντικά συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία αυξηµένης διαφοροποίησης συνδεδεµένα 
µε την ποικιλία  των τρόπων ζωής και την ιδιαιτερότητα των συλλογικών ταυτοτήτων.  
 
Ταυτόχρονα δεν νοείται πλέον το σύγχρονο κράτος και οι ελίτ που το πλαισιώνουν να 
προσδιορίζουν µονοµερώς και πατερναλιστικά τα επιθυµητά αποτελέσµατα και τους 
όρους άσκησης της δηµόσιας δράσης, ως αποκλειστικοί διαχειριστές του δηµοσίου 
συµφέροντος. Αντίθετα η δηµόσια εξουσία επιβάλλεται να διασφαλίζει διευρυµένη 

κοινωνική συµµετοχή τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο στα διάφορα πεδία τοµεακών 
πολιτικών, µε την µορφή τόσο των  θεσµικών εγγυήσεων (όργανα και διαδικασίες) 
όσο και των ουσιαστικών προϋποθέσεων ισοπολιτείας ( ικανότητα κατανόησης των 
τεκταινοµένων και των διακυβευµάτων µέσα από πολυδιάστατη εκπαίδευση και 
πολιτική καλλιέργεια, ενηµέρωση επί των τεχνικών λεπτοµερειών των εκάστοτε 
διακυβευµάτων, εξοικείωση µε τον ψηφιακό κόσµο, απλούστευση, τυποποίηση και 
διαφάνεια των διαδικασιών λήψης πολιτικών-διοικητικών αποφάσεων κλπ) αλλά και 
ως θετικές διακρίσεις υπερ των κατηγοριών εκείνων του πληθυσµού τις οποίες 
σήµερα οι αυτοµατισµοί του πολιτικού και οικονοµικού συστήµατος 
περιθωριοποιούν.    
 
 
 δ. ∆ηµόσια δράση και  επιχειρηµατικότητα. 

 
Οι ανωτέρω διαφοροποιηµένες, σε σχέση µε το παρελθόν, δηµόσιες λειτουργίες και 
επιδιώξεις επιτάσσουν κατά την άποψή µας τον αναπροσδιορισµό και την σύνδεση 
δύο βασικών εννοιών: (α) των φορέων της δηµόσιας δράσης και (β) της 
επιχειρηµατικότητας. 
 
 
 i. Μιά διαφορετική προσέγγιση των φορέων της δηµόσιας δράσης 
 
Οι µέχρι πρόσφατα κυρίαρχες σχολές σκέψης αλλά και η εµπειρία της πράξης, 
έτειναν να ταυτίσουν  την εκτενή δηµόσια δράση µε τον ογκώδη και ιεραρχηµένο 
κρατικό µηχανισµό (‘big government’). 50 Ωστόσο ήδη από τις αρχές της 
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προηγούµενης δεκαετίας εµπειρικό υλικό καταδεικνύει ότι η ταύτιση αυτή δεν είναι 
αναπόδραστη. 51  Σήµερα η έµφαση µετακινείται σταδιακά από την µελέτη των 
δοµών στην κατανόηση των διαδράσεων µεταξύ συλλογικών υποκειµένων που άµεσα 
ή έµµεσα µετέχουν στην παραγωγή δηµοσίων πολιτικών σε ένα δικτυακό πλαίσιο.52 
Ως φορέας της δηµόσιας δράσης δεν θα πρέπει πλέον να νοείται το συγκεντρωτικό 
και ιεραρχηµένο κράτος το οποίο εκχωρεί κατά το δοκούν αρµοδιότητες, που του 
ανήκουν εξ ορισµού, στα λοιπά δηµόσια ή ηµι-δηµόσια µορφώµατα. Ο δικτυακός 
χαρακτήρας των συντονιστικών λειτουργιών, ο πολλαπλασιασµός των νοµικών 
προσώπων που µετέχουν της δηµόσιας εξουσίας, η εµπλοκή φορέων της κοινωνίας 
των πολιτών στην άσκηση δηµόσιων λειτουργιών  και οι προκύπτουσες ασάφειες των 
ορίων µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου καθώς και η ανάδυση των διοικητικών 
ιδιαιτεροτήτων ταυτόχρονα της υπερ-εθνικότητας (Ε.Ε.) της τοπικότητας (Ο.Τ.Α.) 
δηµιουργούν την ανάγκη για µιά διαφορετική κατανόηση της δοµής των φορέων της 
δηµόσιας εξουσίας. Αν και η δικτυακή τους φύση θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, η 
ακριβής µορφολογία τους δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί. Αναγκαία λοιπόν κρίνεται 
η λειτουργική υποκατάσταση του ευρύτερου όρου της δηµόσιας εξουσίας  σε εκείνον 
του κράτους.53 
    
 
ii:. Μιά διαφορετική κατανόηση της επιχειρηµατικότητας 
 
 Πολύ συχνά στις µέρες µας η έννοια της επιχειρηµατικότητας οριοθετείται 
αποκλειστικά - ή καλύτερα, εκχωρείται αµαχητί- στον ιδιωτικό τοµέα. Πρόκειται περί 
σoβαρού σφάλµατος που αποστερεί την προσπάθεια προάσπισης του δηµόσιου 
αγαθού και οικοδόµησης δυναµικότερων και αποτελεσµατικότερων µηχανισµών 
δηµόσιας δράσης, από ένα σηµαντικό εργαλείο. Η επιχειρηµατικότητα, νοείται 
εδώ ως διαδικασία ανίχνευσης των εξελισσόµενων κοινωνικών αναγκών και 
βελτιστοποίησης του συνδυασµού των αναγκαίων πόρων προς παραγωγή αξιών χρήσης 

που καλύπτουν τις ανάγκες αυτές µε την καλύτερης δυνατή όρους αναλογία κοινωνικού 

κόστους και κοινωνικής ωφέλειας.  Η προσέγγιση αυτή της επιχειρηµατικότητας έχει 
έναν οικουµενικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να ταυτίζεται µε την ιδιωτική 
επιχείρηση και την επιδίωξη του κέρδους. Ας µην ξεχνούµε άλλωστε ότι και στις 
χώρες µε σχεδιασµένη οικονοµία (πρώην σοσιαλιστικές χώρες) υπήρχαν επιχειρήσεις 
µε αυτόν ακριβώς τον διακηρυγµένο κοινωνικό ρόλο. Η επιχειρηµατικότητα συνιστά 
κοινωνικά αναγκαία λειτουργία, και η αποστέρηση του κράτους από το πνεύµα της 
συµβάλει στην γραφειοκρατικοποίηση και την αποδυνάµωσή του. Για να 
αντιπαραθέσουµε συνεπώς στο µηχανιστικά µιµητικό και ανεπαρκές µοντέλο του 
ΝΡΜ µιά ουσιαστική στρατηγική  διοικητικής µεταρρύθµισης που θα λαµβάνει υπ’ 
όψη τις ιδιαιτερότητες του δηµόσιου χώρου θα χρειαστεί λοιπόν να 
αναπροσδιορίσουµε το Κράτος ως  «επιχειρούσα δηµόσια εξουσία»54, δικτυακού 
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χαρακτήρα,  να προσδιρίσουµε τα νεα επιθυµητά χαρακτηριστικά του, τα συγκριτικά 
του πλεονεκτήµατα έναντι της παραδοσιακής γραφειοκρατίας και τις προϋποθέσεις 
οικοδόµησής του.  
 
Η µέχρι στιγµής συζήτηση για την σύζευξη επιχειρηµατικότητας και δηµόσιου χώρου 
εντάσσεται εν πολλοίς σε µιά ΝΡΜ οπτική, δίνοντας πρωτεύοντα ρόλο στις δάνειες 
από τον ιδιωτικό χώρο µεθόδους  και ήσσονα σηµασία στις δηµόσιες 
ιδιαιτερότητες55. Κατά την άποψη που θα διατυπώσουµε εδώ απαιτείται µιά 
αντίστροφη προσέγγιση η οποία θα εκκινεί όχι από την απαρίθµηση των βέλτιστων 

πρακτικών του µάνατζµεντ των επιχειρήσεων που θα ήταν σκόπιµο και εφικτό να 
µεταφερθούν στον δηµόσιο χώρο αλλά από τις αναγκαίες αξιακές και πολιτισµικές 
(cultural) µεταβολές στην αντίληψη του ρόλου των δηµοσίων οργανώσεων που θα 

µπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τις δάνειες (και προσαρµοστέες) µεθόδους. Μιά 
τέτοια αντίληψη ενός κράτους διαφορετικού θα µπορούσε να οριοθετείται  από τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 

1. Κράτος προσανατολισµένο σε αποτελέσµατα (result oriented) που 
αντιλαµβάνεται τους κανόνες, την θέσπιση και την τήρησή τους, όχι ως 
αυτοσκοπό αλλά ως εργαλεία επίτευξης συµπεφωνηµένων κοινωνικών στόχων. 
∆εν οριοθετείται ωστόσο αντιστικτικά αλλά συµπληρωµατικά προς το Κράτος 
∆ικαίου το οποίο και καλείται να εγγυηθεί τους όρους ισότιµης και ασφαλούς 
κοινωνικής συνύπαρξης.           

 
2. Κράτος που δεν αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως αποκλειστικό διαχειριστή 
ενός υπερβατικού δηµοσίου συµφέροντος σε αντιπαράθεση µε τα εξ ορισµού 
ιδιοτελή µερικά συµφέροντα της κοινωνίας των πολιτών. Τοποθετείται 
περισσότερο ως συντονιστής δικτύων ισοτίµων κοινωνικών εταίρων στα πλαίσια 
κοινοτήτων δηµόσιας πολιτικής εντός των οποίων διασφαλίζει την ουσιαστική 
διαβούλευση, την εξισορρόπηση των επιδιώξεων, την προστασία των αδυνάµων 
και την αποτελεσµατική εφαρµογή των συλλογικών αποφάσεων. Το ίδιο το 
δηµόσιο συµφέρον γίνεται αντιληπτό ως σύνθεση, εξισορρόπηση και προστασία 
και όχι ως υπέρβαση της κοινωνίας των πολιτών. Μιά τέτοια προσέγγιση απαιτεί 
µετάπτωση από την µονοµερή κυβέρνηση στην διακυβέρνηση ήτοι σε 
µηχανισµούς διάδρασης µεταξύ δηµόσιας εξουσίας και κοινωνικών εταίρων σε 
δικτυακή προοπτική όπου ο προσδιορισµός και η διασφάλιση του δηµοσίου 
συµφέροντος δεν γίνονται αντιληπτά ως αποκλειστική ευθύνη και µέριµνα των 
κρατικών θεσµών αλλά ως προϊόν συνεργιών µεταξύ των εταίρων (partners) όπου 
και η δηµόσια διοίκηση είναι ένας εκ των εταίρων αυτών.  
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Υπ' αυτή την οπτική η κλασσική ιεραρχική  σχέση διοίκησης - διοικούµενου 
υποκαθίσταται από δίκτυα δηµόσιας πολιτικής (policy networks), που 
διαµορφώνουν κοινότητες παραγωγής και υλοποίησης πολιτικής (policy 
communities) αποτελούµενες από µετόχους του πεδίου (stakeholders)  έκαστος 
των οποίων κατέχει µερίδιο δικαιωµάτων και ευθυνών (ownership) στο πεδίο και 
µετέχει στον σχεδιασµό αλλά, µέσα από νέους θεσµικούς ρόλους, και στην 
εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της πολιτικής.  
Οπωσδήποτε η ιδιότητα του µετόχου µιάς κοινότητας πολιτικής και η ένταξη στο 
δίκτυο παραγωγής της συνεπάγονται ενεργό ρόλο του εταίρου - χρήστη: 
- στην διαχείριση των διεπαφών διοίκησης -χρηστών ήτοι των διαδικασιών 

πληροφόρησης και υποβολής του ατοµικού αιτήµατος –διαδικασιών που  δεν 
αφορούν την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών αλλά την επικοινωνία µε 
το περιβάλλον –αποδέκτη των δραστηριοτήτων τους και τον έλεγχο 
συµµόρφωσης των ενεργειών της υπηρεσίας προς προσυµφωνηµένα 
διαδικαστικά πρότυπα (αναγκαία δικαιολογητικά, προϋποθέσεις δικαιώµατος 
ή υποχρέωσης, ενέργειες υπαλλήλων, προθεσµίες κλπ) και  

- στην κανονιστική συνδιαµόρφωση των διαδικασιών που τον αφορούν, 
συνδιαµόρφωση που θα αντλεί από την συστηµατική παρακολούθηση των 
κανόνων και διαδικασιών που ισχύουν, του τρόπου που εφαρµόζονται σε 
ατοµικό επίπεδο και των προβληµάτων εφαρµογής που προκύπτουν. 
 

3. Κράτος καινοτόµο που αυτοπροσδιορίζεται ως παροχέας υπηρεσιών που 
καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες και ταυτόχρονα εµπεδώνουν κοινωνικά 
δικαιώµατα. Ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι οι κοινωνικές ανάγκες  δεν είναι ενιαίες 
και οµοιογενείς αλλά διαφοροποιούνται και εξελίσσονται άρα και οι αξίες χρήσης 
που παράγονται για την κάλυψή τους θα πρέπει να διαθέτουν διαφοροποιηµένα 
χαρακτηριστικά τέτοια που να τους προσδίδουν την µέγιστη δυνατή χρησιµότητα 
για κάθε διακριτό κοινωνικό υποσύνολο στο οποίο απευθύνονται, να µην ασκούν 
αρνητικές επιδράσεις στην ευηµερία άλλων κοινωνικών υποσυνόλων,  ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να ανανεώνονται µε ρυθµούς αντίστοιχους προς την εν 
γένει εξέλιξη των κοινωνικών αναγκών. Αντιλαµβάνεται ότι η ευηµερία δεν 
ταυτίζεται µε την οικονοµική µεγέθυνση αλλά µε την πολυδιάστατη και ισόρροπη 
κοινωνική, οικονοµική και περιβαλλοντική βελτίωση και ότι η υπαγωγή της  
επιστηµονικής έρευνας (ως κατ’ εξοχήν µηχανισµού παραγωγής της καινοτοµίας) 
αλλά και των χρηµατοπιστωτικών λειτουργιών (δεδοµένου ότι, σε τελική 
ανάλυση, αποκρυσταλλώνουν και διαχειρίζονται το κοινωνικό πλεόνασµα)  στο 
ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον ,αποτελούν κρίσιµες παραµέτρους διασφάλισής της.   

 
4. Κράτος που αντιλαµβάνεται ότι καλείται να λειτουργήσει αποτελεσµατικά σε 
ένα ανοικτό και διεθνοποιηµένο οικονοµικο-κοινωνικό, τεχνολογικό και 
(ασφαλώς) βιο-φυσικό περιβάλλον, ότι οι κάθε είδους προστατευτικές πολιτικές 
όχι µόνο δεν αποτελούν εργαλείο κοινωνικής ευηµερίας αλλά υποσκάπτουν την 
ανάπτυξη και την ειρήνη και ότι απαιτείται εντεινόµενος και διευρυνόµενος υπερ-
εθνικός σχεδιασµός και συντονισµός για να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά 
προβλήµατα ή να αξιοποιηθούν ευκαιρίες που αποκτούν ολοένα και περισσότερο 
περιφερειακό ή και παγκόσµιο χαρακτήρα . 

 
5. Κράτος που κατανοεί ότι η παραγωγή αποτελεσµατικών δηµόσιων πολιτικών 
δεν εξαντλείται στο πολιτικό/ επιτελικό επίπεδο αλλά ότι οι  διαδικασίες 
υλοποίησης -άρα και οι καθ’ αυτό διοικητικές/ εκτελεστικές υπηρεσίες και οι 



δοµο-λειτουργικές παράµετροί τους- είναι καθοριστικές για την επάρκεια του 
τελικού αποτελέσµατος. ∆ιακρίνει µεταξύ των τελικών επιθυµητών 
αποτελεσµάτων και των µεσο / βραχυπρόθεσµων εκροών αντιλαµβανόµενο ότι τα 
πρώτα συντίθενται από τις δεύτερες, άρα η ποιότητα των τελευταίων συνιστά 
κρίσιµη παράµετρο για την αποτελεσµατικότητα των δηµοσίων πολιτικών. 
Αναγνωρίζει την κεφαλαιώδη σηµασία των διαδικασιών στρατηγικού και 
επιχειρησιακού προγραµµατισµού, του ελέγχου εφαρµογής και της αξιολόγησης 
αλλά και των ποσοτικών εργαλείων διοίκησης. Αξιοποιεί τις τεχνικές ανάλυσης 
κόστους-οφέλους κατανοώντας ωστόσο το ότι στο δηµόσιο χώρο το µεν σκέλος 
του κόστους µπορεί να προσεγγισθεί µε τις κλασσικές µεθόδους οικονοµικής 
ανάλυσης και κοστολόγησης το δε σκέλος του οφέλους δεν επιδέχεται εν τέλει 
παρά αξιακό και πολιτικό προσδιορισµό. Προβλέπει, διαχειρίζεται και 
ελαχιστοποιεί τους κίνδυνους από την δράση του τόσο για τους αποδέκτες των 
αποτελεσµάτων της όσο και για τους δικούς του σχεδιαστικούς και παραγωγικούς 
µηχανισµούς.  

 
6. Κράτος που επενδύει στο ανθρώπινο δυναµικό του. Αναγνωρίζει ότι ο 
στρατηγικός και επιχειρησιακός δυναµισµός των δηµοσίων οργανώσεων 
συναρτάται από τον βαθµό δέσµευσης, την πρωτοβουλία και την ενεργό 
συνεισφορά των ανθρώπων που τις στελεχώνουν56. Αξιοποιεί το γεγονός ότι η 
ιστορικά θεµελιωµένη µόνιµη σχέση εργασίας του προσωπικού µε τις δηµόσιες 
οργανώσεις διευκολύνει την ταύτιση του ανθρώπινου δυναµικού µε την 
εργασιακή συλλογικότητα, παράγοντας την αίσθηση του ανήκειν και της ύπαρξης 
δικαιωµάτων και ευθυνών (ownership) άρα ενισχύει, υπό προϋποθέσεις, την 
διάθεση προσφοράς και εγγυάται την πολύτιµη οργανωσιακή συνέχεια. 
∆ιασφαλίζει τις προϋποθέσεις αυτές µέσω θετικής υποκίνησης των εργαζοµένων 
επιβραβεύοντας, ενθαρρύνοντας και αναβαθµίζοντάς τους. ∆ιαχειρίζεται τους 
οργανισµούς του ως µανθάνουσες οργανώσεις (learning organizations) και 
προωθεί την πολυδιάστατη συλλογική µάθηση (knowledge management). 

 
7. Κράτος, τέλος, που δεν αυτοπροσδιορίζεται ως αποκλειστικός παραγωγός των 
κοινωνικά αναγκαίων αξιών χρήσης. Αντιλαµβάνεται ότι ο βασικός του ρόλος 
είναι ο πολιτικός/ αξιακός προσδιορισµός των επιθυµητών αποτελεσµάτων µέσα 
από διαδικασίες συµµετοχής και διαβούλευσης, ο στρατηγικός σχεδιασµός των 
ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών τους καθώς και των όρων παραγωγής 
τους, ο έλεγχος διασφάλισης των χαρακτηριστικών αυτών και η εξεύρεση των 
αναδιανεµητικών πόρων που θα εγγυώνται την πρόσβαση όλων των κοινωνικών 
υπο-οµάδων  σε ζωτικές υπηρεσίες (δηµόσια αγαθά).  Αναζητεί τον επιχειρησιακά 
αποτελεσµατικότερο και αποδοτικότερο τρόπο παραγωγής των δηµοσίων αγαθών 
συνδυάζοντας, µε κριτήριο την βέλτιστη σχέση κόστους-αποτελέσµατος, 
µεθόδους παραγωγής είτε δι ιδίων µέσων, είτε δι εξωπορισµού (outsourcing) είτε 
µε ανάθεση στον ιδιωτικό ή  τον κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας. 

 

                                                        
56 Οι  Zampetakis και Moustakis ορίζουν  ως «public entrepreneur» ένα πρόσωπο που «εργάζεται στον 
δηµόσιο τοµέα διαθέτοντας την ικανότητα να δηµιουργεί ένα δυναµικό εργασιακό περιβάλλον εντός του οποίου 
διαµορφώνοντας  ένα στρατηγικό όραµα για την οργάνωσή του και προσανατολίζοντάς την προς την αλλαγή,  
ασκεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύει στην παραγωγή ποιοτικών υπηρεσιών για τον πολίτη», 
Zampetakis L. A, Moustakis V. (2007) ‘Entrepreneurial behaviour in the Greek public sector’, 
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, τοµ. 13, τευχ. 1 σ.σ. 19 - 38 
 
 


