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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ 

Ο ρόλος των Θεσμών στην Οικονομική Επίδοση 

Σπύρου Ι. Βλιάμου 

Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Περίληψη 

Μcλtτι:ς ποο αφορ υν την οικονομ ικίι (ιν(.ιπτl>ξη ()~:ωι ούν ότι η Οι;σμιΚ'ιΊ δομll της 'Χ.<i)ρας είναι ο ιαιριότερος 
καΟοριστιι,ός παράγων της αναπτηξιαΚ'IΊς διιναμικ ι'ις. Τούτο σημαίνr.ι ότι δημιουργr.ίτιtl ένα πλαίσιο μέσα στο 
οπι ί η συμπφιφοrά των οικονομ ιχ:ών μονάδων Ίαμορφώνεται απ τους υπάρxoντCς θεσμούς. 
Παρ ' 6λα αιιτά η ιmιφατσίισα οlκονομlκ Ι ()εωρΙα (νι> κλ(ΙΙ1!ΚΙ) Οl:ωρία) δι:ν ι:ίΧVεl να εκ:τιμι'ι lδιαιτίφως το 
ΓJόλo των ()ι;σμιί)ν στην 01.κονομικίι ι:πίδοση t:nr.I ' ή δεν (;χι:ι ακ()μα αναπτnχ.Οι:ί μΙα λ".;ΠΤΟμεΡIΊς Οεωρία που να 
cνσωματύ>νι:ι Τ1]\' ανάλυση των Οεσμών σι:ην ο l κον μιΚl'1 Οι::ωρ[α , Γι allt6v αιφιβό>ς το λόγο Iir.v έχουν 
αναπτυχΘι: Ι και μοντι".λα (unOIiE(y~lattl) που να Πι::Ριλαμβάνουν τους Οεσμούς ανάμεσα σης μεταβλητές τους, 
Ίσως γ lιιτΙ ι:ν μπορούμε να δούμε, να αι.σΟανΟούμι:, να αγγ[ξαυμε 1; ακόμιι. και να μετρl'ισουμε τους 
θεσμούς. Είναι δημωυrγΙες του ιχ\lΟρ(ί)πινοι) μυαλού . 
reVVΙOl)vtal λοιπόν πολλά 61 ωτήματα, 6πως : Παίζουν ρόλο οι Οειτμοί οι ρυ()μίσι::ις αι οι κανόνες; Παίζει 

ρόλο υ τρόπος λε ιτουργ ίας της κυβ{:ρνησης; Πως μπορούμε να εξηγήσουμε την διαφορά στην ευημερία που 
σ"νι~τάμc απλά διασχΙζοντας τα m'!vora γ~;ιτ(\νIKών κρατών; Τι κάνει την οικονομία 1] τις αγορές) να 
λι:ιτ()ι I1ΎΗί 11 να μη Μ;ιτουργι;ί; Ι Ι ι:ιλιιφίνε ια στ ις σιιναλλαγές μήπως; Ανταμι::ίβf:ται autIj; 
Ο ι Οι:σμο( ~~Ιναι ανΘι (ι)πίνΙΙΙζ επινοημένοι πr.ριoρισμo( που Ιϊιαμορφιί}\ιοιιν την ανΗρ(ί)Πινlι αλληλεπίδραση. 

Κατά σΙ)ν(:ΠΗ ια δ ιαμορφιί)ν()υν κίνητρα για την ανΟρώπινη ανταλλιιγίι εΙτε αυΤl1 εΙναι πολιτικi1 . KOLVWV1~"i li 
ο ικονομΙl\1]. Οι Οεσμl κοί οικονομολόγο ι δ{;χονται ότι η Ίαφ()Ρε~CΙ 'ή ι:πΙδοση τι, ν οlκ:ονομΗί)\ι κατ('.! τη 
Ίάρκ:ε ια του χρόν ιι f,πηρι;ιiζεται Οι-:μελιω ιος από τον τρόπο εξέλιξης των O,;σμιi)ν !\"Uρ[ως εrrf:ιδl1 οι Οεσμο( 

μειά)νΟllν τιιν αβι~βαι6Τl\τα παρί;χοντας μια δομl] στην καl;!ημι:ι ινότητα. Δηλα 11, ΟΙ Οι:σμοί αποτελουν το 
πλα!.σω μέσα (πο υποίο λ(! μ β(ινε ι χcί!ρα η ανθρ(οπινl) αλληλεπίδραση , Όμως, η μείωση της αβεβαι 'τητας Τιιν 
ΟΠΙ1ία προκαλούν οι. ΘΓοσμοΙ, εν προκαλεί απαρα{τητα και (Jποτι:λcσματι κότητa. 

ΤΤ Πfφοl')cτα ι:ισιΊγησι ι μελ~:τά την επίδραση των ()r.σμ i>v μιας οικονομίας στην ανθρώπινη (οικονομική) 

συμπεριφορά και αναθεωρεί ορισμένες απόψεις σχετικά με τις παραδοχές της κρατούσας ορθόδοξης (;) 
θεωρίας για την ορθολογικότητα του οικονομικού ατόμου Ιιοιηο occononlicus). 

Εισήγηση 

ΥπάΡΧ01lν γεγονι'nα στην κ:αθημl:ρ ι.\ιι'ι οιιcονομιιa; ζωΙ1 τα \ιπσ(ιι. ι::[ναι πολι', 1\,ισκολο να CΡμην,:υOoύν 11 
ι:ρμηνεύοντfll (η; πφιoι)~σμ{;νη ιill.:ταση, Για παρά "ειγμα, "αTtι. ΤΙ) οεκ(ιετ[(ι του 1980 ι:ίχι; πιφατηρη()ι:ί μια 
σημανΤΙ l<.;l μιiίωιτll τ iι ρυΟμοι) Ν.ν(ιπτιιξης της Βρcταν Ι Κ"llς οικονομίας, Λυη'ι un:o '6011K~: στ) γΙ:Ύονός ου οι 
ρηΘμοί μcταfΙολΊ'jς των μlΟ'()ιί,ν κω ημφομισ()(ω\l στην ιι ικονομία aUlli ι'ιταν ηψηλότφοι (ιπ{) τους (>IιΟμ (ις 

αύξησης της παραγωγικότητας της ΟΙ ονοιιίας μt: ΙXΠOτέλJ.:σμα τιιν μc[ωmι τt'lς rινταγωνlσΤΙKόπ)τας rιlζ Ι\ω 
την απιόλ.t:ιcι Ό{;σι:ων ιφγασί (φα κω υ1ν ~;πιf}ΡΙXδHV('\'η τιις οlκοvομΙΚ1iς της ανάπτυξης. Το ερι')τημα It(H) 

τΙΟι:ταl "δι;) f,ίναι για ποιό λιγο οι αιιξιi σ~: ις τ(ι)ν μισΟιον Ι1ταν i'Qao πολύ υψηλοϊ; Μιiπως οι Ι:11ΎαζιΊμι::ν{)1 
(ορΟολογlκά ~:νφγoυντι:ς Κ(ΧΙ αυτο[ ως α ι κον μιι<:rι όντα) πιεζόμενοι απl'! καταπυ;στικές εργατικές ι;νι' σας 

φr6ντιζω' μόνο τα Γil αχυχρ6νια συμφΙrοντά τοης nτην σικ ινομία πcφαnΜποvτας την μιικι. οχρόνια ευημερία 
τοιις 1Ί μι')πως ιιφι;Ιλr.τ στις δυσκcψψΙι;ς της αγοράς ι] τέλος στο γεγονός των ιιψηλι.ί)ν ~:πl.δ lι(!Τ(ι)ν ανεργίας; 
Λκόμα πως ερμην~:ύl:ται ΤΟ γt:-Υονός 6τl ()11<ονομίr.ς όπως η ιΊφμανία, ICΙπ(ι)ν[(l και ιι ΓΙΑ ιτ(φοιισίασαν μια 

πσλί) δυναμική εικόνα στην π/,ιγιc{)σμω οικονομ[α n(ιpct το ότι uίχαν {;να υψηλότει μέσο ~;πίπεδo μισΟ(ίιν και 

ημι:ΡυμlσΟίων από ηιν Ο l1ι,'Τανία; Μήπως λο ιπόν δι:ν ιΊταν οι υψηλοί μισ()οί π()υ προκάλεσαν το πρ(: βλημα 
αλλά τα fψγαλεία μι; Ι.\άmι τα πoΊu ι:πιχι; ι l'IOI IKt: η ει IλIlv r.ia του φαι\lοιιι':νου αυΤ(1) δ~:ν ι'ιτα\l &ιιαι 1\11 να 
βοηθήσου\l στην ανάλυσ)] του; ΜιΊπως πλέον σημι:ιντικ() Ι 'λο (;παιξαν και άλλοι παράΎοvτι:ς οι 17[ ίοι όμως 

δεν ελήφ()ιισαν υπόψη Ύιατ! το αντιπροσωπευτικό ΟIΚ( νομικό μtl\lτέλο πο\) πrοτr.[νετω για την ερμηνnία τους 
δεν τους περιλαμβάνει; Παράγοντες, όπως η οργάνωση της παραγωγής, το επίπεδο της κατάρτισης, οι 

πρακτικές της εργασίας και οι συμπεριφορές των οικονομούντων ατόμων. 
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Ακόμα ί;να άλλο επεισόδιο από την πλούσια οικονομική ιστορία του αιώνα που πέρασε. Στις πρόηες 

δεκαι:τίες του εικοστού αι(ονα το Θέμα της ανάπτυξης είχε επικεντρωΘεί στην επάρκεια και διαχείριση των 

φυσικιίΝ πόρων μιας χcΟρας. Σύμφωνα με τη θαορηση αυτή, η Αργεντινή και η lνδία είχαν καλίηερες 

αναπτυξιακές προοπτικές από την Ιαπωνία, την Σιγκαποίφη ή την Κορέα. Η εμπειρία βεβαίως έχει καταδείξει 

ότι η επάρκεια και η καλιl διαχείριση των πλουτοπαραγωγικcον πηγ(ί)ν (υπέδαφος, γεωγραφική θέση, 

μορφολογία εδάφους, επάρκεια κεφαλαίου, διαθέσιμο εργατικό δυναμικό) αποτελούν μέχρι σήμερα έναν 

βασικό παράγοντα ανάπτυξης αν σκεφθούμε τη θέση των κρατών της Αφρικής σε σχέση με αυτιον της 

ΕυρcΟπης. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη θεωρήθηκε η 
συσσώρευση κεφαλαίου. Στη δεκαετία του 1960, καθcος η εμπειρία διέψευδε τις προσδοκίες ολοένα και 
περισσότερο, το βάρος έπεσε στον ανθρώπινο παράγοντα, στην εκπαίδευση, την υγεία κλπ., δηλαδή στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο. Ήδη από την αρχή της δεκαετίας αυτής, διεθνούς φήμης οικονομολόγοι τόνιζαν ότι η 

σωστή αναπτυξιακή πολιτική δεν σημαίνει την αύξηση ή και παρουσία ενός ή περισσότερων συντελεστών 

παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο), αλλά την κινητοποίηση κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού που 

βρίσκεται σε υπολανθάνουσα (ή λανθάνουσα) κατάσταση. Σήμερα ακόμα περισσότερο που βρισκόμαστε 

στην αυγή της νέας χιλιετίας όπου δημιουργείται μια νέα εποχή η οποία ορθώς χαρακτηρίζεται ως Κοινωνία 

της Γνιύσης. Η πρόοδος στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχει ξεπεράσει όλες τις 
προσδοκίες και το σλόγκαν 'η γν(ύση είναι δΙJvαμη' βρίσκει σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε την 

ουσιαστική εφαρμογή του. Αντίθετα λοιπόν με τη βιομηχανική εποχή όταν τα στοιχεία που δημιουργούσαν 

πλούτο είχαν φυσική υπόσταση (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο) σήμερα αυτά που δημιουργούν πλούτο είναι 

στην ουσία άυλα. Η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται πρωταρχικά στις πληροφορίες και την τεχνολογία 

καθώς και στην παραγωγή και διάχυση της γνώσης. Πράγματι, η παραγωγή βασίζεται στην τεχνολογία 

και τεχνογνωσία και σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου το 70% των εργαζομένων στις αναπτυγμένες 

οικονομίες είναι εργαζόμενοι στους κλάδους αυτούς και, όπως σωστά έχει παρατηρηθεί, η δουλειά τους 

βασίζεται περισσότερο στα κεφάλια τους παρά στα χέρια τους. Σε αυτό το περιβάλλον του αυξανόμενου 

παγκόσμιου ανταγωνισμού καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο για την Ευρώπη να ανταγωνισθεί βασιζόμενη σε 

παραγωγές χαμηλού κόστους. Οι ραγδαίες τεχνολογικές μεταβολές στην παγκόσμια αγορά απαιτούν 

αστραπιαίες προσαρμογές στις εθνικές αγορές και καθιστούν την ανάπτυξη καινοτομιών βασική προϋπόθεση 

επιβίωσης. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης η έννοια του επιχειρείν (το οποίο συνδέεται 

με την καινοτομία και την αντικατάσταση των παλαιιύν μεθόδων με νέες πρακτικές ) έχει πολύ μεγάλη 
σημασία για την ανάπτυξη. 

Η έννοια της ανάπτυξης ταυτίζεται δηλαδή σταδιακά με την αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών 

παραγωγής που προϋποθέτει την: 

(α) ενεργοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών φορέων για ανάληψη νέων δραστηριοτήτων (κοινωνική 

κινητικότητα), 

(β) θεσμική και οργανωτική ανασυγκρότηση των αναπτυξιακών φορέων για την έγκαιρη και αποτελεσματική 

λήψη αποφάσεων και υλοποίηση της πολιτικής και 

(γ) αναδιάρθρωση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης μέσα από την προώθηση της τεχνολογικής και 

γνωστικής δυναμικότητας του οικονομικού συστήματος. 

Η νέα αυτή αντίληψη περί ανάπτυξης και αναπτυξιακής πολιτικής επηρέασε, όπως ήταν φυσικό, τόσο τη 

θεωρητική σκέψη όσο και την άσκηση πολιτικής. Ως προς τις θεωρητικές προεκτάσεις της αντίληψης αυτής 

θα μπορούσε να επισημάνει κανείς την άποψη όπως έχει εκφραστεί από πολλούς διακεκριμένους μελετητές 
της αναπτυξιακής διαδικασίας, ότι η κρατούσα οικονομική θεωρία δεν προσφέρει τα κατάλληλα θεωρητικά 

εργαλεία για την μελέτη της νέας αυτής προσέγγισης. Ως προς τον σχεδιασμό και εφαρμογή της οικονομικής 

πολιτικής, αυτιΙ θεμελιώνεται στην υπόθεση ότι οι κοινωνίες μπορούν να αναπτύξουν συγκριτικά 
πλεονεκτήματα τα οποία δημιουργούνται μάλλον από την ενεργοποίηση του πληθυσμού τους, παρά 

δωρίζονται από τη φύση. Η υπόθεση αυτή για την ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην οικονομία 
μετατρέπει σε ουδέτερους τους εκτός αυτής παράγοντες. Τούτο σημαίνει ότι η αναπτυξιακή διαδικασία 

δεν μπορεί πλέον να βασίζεται εξ' ολοκλήρου σε παράγοντες που έχουν σχέση με την χωροθέτηση της 
οικονομίας και τον εξοπλισμό της σε φυσικούς πόρους, ή στην τρέχουσα διάρθρωση της παραγωγής, 

ούτε στις διακυμάνσεις της εκτός χώρας ενεργού ζήτησης, όπως η κρατούσα θεωρία προβλέπει. 
Πέρα λοιπόν από τη θεωρητική της διάσταση, η νέα αντίληψη για την αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να 
εκφραστεί και με προώθηση νέων επιχειρημάτων και θεωριών, νέων πολιτικών και προγραμμάτων, με στόχο 

την κινητοποίηση των παραγωγικών συντελεστών και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Η 

συγκεκριμένη πολιτική, ευρύτερα γνωστή ως πολιτική για την Ενεργοποίηση του Ενδογενούς Δυναμικού 

(Ε.Ε.Δ.), προωθείται προς τρεις συγκεκριμένες κατευθύνσεις: 
(α) πολιτική για αύξηση της επιχειρηματικότητας (entΓeΡΓeneurshίΡ) μέσα από προγράμματα αλλαγής 
νοοτροπιών και δημιουργίας κινήτρων. Η αύξηση της επιχειρηματικότητας, θα εκδηλωθεί σε εθνικό επίπεδο 

με τη μορφή ανάληψης νέων δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις (ιδιαίτερα μικρού και μεσαίου μεγέθους), 
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(β) πολιτική για αύξηmι της παραγωγικότητας, δηλαδή αύξησης της απόδοσης των συντελεστών παραγωγής 
και κυρίως του ανθl)(ί)7nνου π(φιxγ<Ίvτα. 

(γ) πολιτική για την εν σχl\ση άλλων πρωτοβουλιών που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από επιχειρηματική 

δράση. 

Τόσο η αύξηση της επιχειρηματικότητας όσο και η ΠΓ>οd)Πlι<τη των λoιπιi>ν Τι:(1(ι)τοβουλιιί)ν δΕν στοχεύουν 
avarιcaorLKCL και ιιονοδιίχστατα στll μ~~ιστοποΙηmι του κέρι'ι.>υς. ()πως η νεοκλασιdι Οεωρία πρ /iλέπει. Η 
ιιί)ξηση Ωlζ απασχόληmις, η ι:πι\κταση της ημ)ουργlκότητας il της τεχνογνωσίας, ι καινοτ μΙες, η 
πρu(ί)θηmι της κοινωνι ι;ς συνι:ι γασίας, η βελτίωση του φυσιt.:ο{) και κοινωνικού περφάλλovτoς απ n:λιn)ν 

παράλληλους στόχους της πολιτικής Π.lΙ.Δ. 'πομένως η πολιτική αητή ιιπσρr.ί να π[')ιισλi:tβι:ι πολΜς μορφές 
που διαφοροποιούνται μεταξύ τους και ως προς το στόχο της π\.φ(;μ~rtσης και ως προς τα κριτήρια 

αποδοτικότητας (ιδιωτικοοικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια). 
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι μία από τις εφαρμογές της πολιτικής Ε.Ε.Δ. αφορά την άσκηση μιας συνεχώς 

εξελισσόμενης περιφερειακής πολιτικής η οποία αποβλέπει στην άρση των διαπεριφερειακών ανισοτήτων και 

την προώθηση της συνοχής όχι μόνο μέσα από την ανακατανομή των πόρων όπως παραδοσιακά προέβλεπε η 

οικονομική θεωρία, αλλά κυρίως μέσα από την κινητοποίηση του παραγωγικού δυναμικού κάθε περιφέρειας. 

Η προσέγγιση αυτή κατέστη αναγκαία για δύο κυρίως λόγους: (α) κάτω από συv(),;κr.ς ίιφεσης και 

διευρυμένων ελλειμμάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα η διαπι:ριφCΡειαΚ:1l ανCtκατανομlι (μεταφορά) 
πόρων γινόταν πολιτικά και οικονομικά αδύνατη, ενώ (β) η αντιμετ((mlσl1 των (ςιαρθρωτικών ΠΙΙ0nλημάτων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα επέβαλε την αποσυγκένφωση το\) διοικητικού μηχανl('Jμού, τη σnϊρlξη της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και τη δημιουργία νέων θεσμών συμμετοχίις και οινωνlκού δ ιαλόγου. Με αυτό το 
τρόπο η πολιτική ΕΕΔ συνδυάζεται άμεσα με την ενδυνάμωση των αποσυγκεντρωμένων και 
αποκεντρωμένων φορέων διοίκησης και ανάπτυξης, οι οποίοι αποκτούν και λειτουργικά συγκεκριμένο ρόλο 

στην άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Οι σκέψεις που δημιουργούνται τώρα μετά από τα ανωτέρω είναι ότι καθίσταται απαραίτητη η δημιουργία 

ενός νέου θεωρητικού πλαισίου ανάλυσης των διαδικασιών αυτών, μία νέα άποψη η οποία θα μπορούσε να 

προσεγγισθεί μέσα από την μελέτη των παραγόντων που ι;πηρεάζουν τη δράση και αντίδραση του 
οικονομούντος ατόμου και της υποτιθέμενης ορθολογlιοίς ι;πιλογΙ7ς τ ι που δημιουργι:ί και την οlκον μΙJc.ΊΙ 

δραστηρι6τητα άρα και τους rυQμούς (!νc'Lπτuξης, όπως ισχυρίζετα ι η νεOKλασιΚl; Θεωρία. Αυτοί) I(01) στα 
ι:γχεφίδια οl,Κονομικι;ς ΘεωρΙας απ αΜ,ίται 11aιl1() oecoJ1oIIIi ΙΙ,~. ΊΌ ν(;ο θειι ρητικό πλαίσιο απι)μακρί)νι;ται 

από τηΥ ορΟόδοξη ()ΙΚΟVQιιι.tdl <TKi:IifQ και δανείζ~ται επιχv.ιΡιjματα και ένΥοlει; rm6 τηΥ πολιτικι; ει~ιστήtU'l, τιιν 
κο ιγων19λ γΙα. την ψυχολογία και την φ ιλοσοφία. Διάφ ρες Σxoλf.ς ()ικονομιl..-ής σK~ψης, πως Κευνσιανής 

και Μετά-Κευνσιανής Σχολής (J. Μ. Keynes, Joan Robil1sun, (ί. SI1ackle), της Θcσμικής Σχολής (TlloJ'stcjn 
Veblen, Kar! Po!anyi, J. Κ. Ga!braith), της Σχολής Συμπεριφοράς (Herbert Simon), καθώς και μεμονωμένοι 
οικονομολόγοι όπως οι Frank Knight, και Joseph Schumpeter μπορούν να συνεισφέρουν σ' αυτή την 
προσπάθεια (όμως δεν είναι αντικείμενο της παρούσης ομιλίας). 

Μελέτες που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη θεωρούν ότι η θεσμική δομή της χώρας είναι ο κυριότερος 

καθοριστικός παράγων της αναπτυξιακής δυναμικής. Τούτο σημαίνει ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο μέσα στο 

οποίο διαμορφώνεται fl συμπεριφορά τον οικονσμl.κ(ί)ν JL νάι (ι)ν από τ υς ιιπιχrχοντες θεσμούς. 

Παρ' όλα αυτά η ι;πιιφα:COΙJσα ΟΙΚQ\ιομιJc.,; ()ι;(ι ρία (κuρ[ως νεοκλασΙΚ{1 Οεαιr[α κω Αυστριακή Σχολή) δεν 

δείχνει να εκτιμά ιδιαιτ~ρως το rόλο των θεσμ<ι)ν στην οικονι:ιμιΚ1; ειtί ση και βασίζεται στις ισχυρές 

υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι προτιμήσεις των ατόμων και τα χαρακτηριστικά της παραγωγής είναι και 
τα δύο δεδομένα και εξωγενή στο οικονομικό σύστημα. Και αυτό συμβαίνει επειδή ακόμα δεν έχει 

διατυπωθεί μία λr.πτ μΓοιηϊς OI;(J ι) ίιι που νl( ενσωματιονει την ανάλυση των θεσμών στην οικονομική θεωρία. 
Γ\ tl\Jt6v ('ικρφ(ι)ς το λ6γο δεν έχουν αναπτυχβεΙ και μοντέλα (υποδείγματα) που να περιλαμβάνουν τους 

Οr.σμ()\>ζ (~νάμεσά στις μετα~λητtς τους. Ίσως γιατί δεν μπορούμε να δούμε, να αισθανθούμε να αγγίξουμε ή 
ακόμα και ν(~ μετρήσο\lμι:: τους Οι;σμούς . ΕΙνιιι δημιουργίες του ανθρώπινου μυαλού. 
Γ!(ιίζουν ()όλο οι ()r.σμοί; Είναι σαν να ρωτάμε αν1εαίζουν ρόλο οι δασμοί, οι ρυθμίσεις και οι κανόνες. Παίζει 
ρόλο ο τρόπος λειτουργίας της lωβέρνησ'1ς; Ι Ιως μπορούμε να εξηγήσουμε την διαφορά στην ευημερία όταν 
πr.ρνάμι; τα crIJVOpa μl:.'ταξύ της χ(ο, ας μας και της Αλβανίας, για παράδειγμα; Τι κάνει την οικονομία (ή τις 
αγορές) να Λ.cιτoυργεΙ 11 να μη λειτουργι;Ι' (-( ειλικρίνl; ια στις συναλλαγές μήπως; Ανταμείβεται; 
Το πως σuνδ{;oνται σι ()r.σμοΙ μι: Τ l1ν ανΟριί)πινl1 συμπεριφορά γίνεται κατανοητό εάν προσπαθήσουμε να 

KatuvoilaOlIμt: πιν φύση και σημασία των θεσμών για την ανΟρώπινη σuμπιφιφΩρά και ανάπruξlι. ΟΙ ΟεσμοΙ 
λοιπόν εΙναι αν()ρ π!νως ι:πι\lι:ιημt:νο ι περιορισμοί που ιαμορφών υν τιι" avOr<i)nlVI] αλληλεπίδραση NoιΊI1 , 
2006, ρ. ] 5). Κατά συνέπεια διαμορφώνουν κίνητρα γιιι. την ανΟρώπιν1] ανταλλαΥ ΙI είτε ιxvtI; εΙναι πσλΙΤΙΚΙ1 

κοινωνική ή οικονομική. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους των Οι;σμικό>ν οικον ItIKci ν, δεν μπορcί να 
αμφισβητηθεί ότι η διαφορετική επίδοση των οικ νομιών ατά τη lάρκι:ια του χρόνου rnηρεάζcτιιι 
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θεμελιωδώς από τον τρόπο εξέλιξης των θεσμών (ΝΟΓΙΙΙ, 2006; Kay, 2007). Μία αιτία γι αυτό είναι το 
γεγονός ότι οι θεσμοί μειώνουν την αβεβαιότητα παρέχοντας μια δομή στην καθημερινότητα. Με άλλους 
λόγους οι θεσμοί καθορίζουν και περιορίζουν το σύνολο των επιλογών των ατόμων και γι αυτό 

περιλαμβάνουν κάθε μορφι1ς περιορισμό και κίνητρο που επινοούν τα άτομα για να διαμορφώσουν την 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Κατά συνέπεια οι θεσμοί αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει 

χώρα η ανθρώπινη αλληλεπίδραση. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία των θεσμών και της θεσμικι1ς αλλαγι1ς 

η μείωση της αβεβαιότητας την οποία προκαλούν οι θεσμοί, εδραιώνει μεν μια σταθερή δομή στην 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση αλλά όμως η δομή αυτή δεν είναι απαραίτητα και αποτελεσματική. Τούτο 

σημαίνει ότι είναι δυνατή η συνύπαρξη θεσμών που λειτουργούν ομαλά, από τη μια πλευρά και φαινομένων 

υπανάπτυξης, από την άλλη. Δηλαδή, αν μια ανθρώπινη κοινωνία υφίσταται την ύπαρξη φαινομένων 

υπανάπτυξης που επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική της πρόοδο και την ευημερία των πολιτών της, παρά 

το γεγονός ότι η κοινωνία αυτή διαθέτει ένα σταθερό πλαίσιο θεσμών που επιτρέπει την 'παραγωγή' των 

φαινομένων αυτών, το σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν οι θεσμοί 

επιβάλλεται να αλλάξουν. Η σταθερότητα των θεσμών όμως δεν αντικρούει το γεγονός ότι οι θεσμοί 

εξελίσσονται και αλλάζουν και συνεπώς διαρκώς τροποποιούν τις διαθέσιμες επιλογές μας. 

Επομένως θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την κρατούσα στατική προσέγγιση και να αναζητήσουμε την 

αιτία των πραγμάτων (Reωill CοgnοsceΓe Causas). Σήμερα, π.χ. το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης της 

Οικονομικής της Ευημερίας δέχεται την υπόθεση ότι οι προτιμήσεις των ατόμων είναι δεδομένες και 
σταθερές και ότι επικρατεί γενική ισορροπία στην οικονομία. Η Αυστριακή Σχολή, εν τούτοις, αναιρεί την 

υπόθεση της γενικής ισορροπίας και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της 

δημιουργικής χρήσης της ανθρώπινης γνώσης, χωρίς όμως να αναφέρεται στους παράγοντες δημιουργίας 

αυτής της ίδιας της επιχειρηματικότητας καθώς και στον τρόπο αξιοποίησης των πληροφοριών για την 
απόκτηση της γνώσης. Αποτελεί πρόοδο για την οικονομική σκέψη η υιοθέτηση περισσότερο δυναμικών 

προσεγγίσεων όπου οι προτιμήσεις, η τεχνολογία και οι παραγωγικοί θεσμοί δεν θα είναι δεδομένες αλλά 

διαρκώς εξελισσόμενες παράμετροι. Επομένως απαιτείται η ενσωμάτωση των θεσμών στα οικονομικά 

υποδείγματα ώστε να δοθεί η δυνατότητα της εξέτασης των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ των προτιμήσεων 
των ατόμων (καταναλωτών και παραγωγών), της τεχνολογίας και του υπόλοιπου κοινωνικοοικονομικού 

συστήματος. 

Ας επιστρέψουμε όμως στην πολιτική για Ε.Ε.Δ. Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η διαδικασία για 

την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού βασίζεται σε τρεις ομάδες ενεργειών, η σειρά των οποίων όμως 

ποικίλει ανάλογα με την μορφή του προβλήματος στην συγκεκριμένη οικονομία και τις δυνατότητες που έχει 

αυτή να αναπτυχθεί. Οι τρεις αυτοί άξονες πολιτικής είναι: 

(l)H Παροχή πληροφόρησης, 
(2) Η Πρόκληση κοινωνικής «κινητικότητας», δηλαδή δημιουργία ενδιαφέροντος και γνώσης και 
(3) Η Προσφορά κεφαλαίων. 

Απ' αυτούς οι (1) και (2) στοχεύουν στην αφύπνιση του πληθυσμού, ώστε να μπορέσει να πάρει 

πρωτοβουλίες. Ο πληθυσμός θα βοηθηθεί με παροχή πληροφοριών μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και 

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και προγράμματα εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ώστε να 

μπορεί να εντοπίσει την υπάρχουσα επενδυτική ευκαιρία ή να δημιουργήσει άλλη. Η δραστηριότητα (3) όμως 
αποβλέπει στην συμπλήρωση και υποστήριξη των δύο προηγουμένων. Το Εμπορικό Τραπεζικό Σύστημα με 

τα παραδοσιακά εργαλεία αδυνατεί να στηρίξει τις δραστηριότητες αυτές, δεδομένου ότι ο κίνδυνος πολλές 

φορές είναι μεγάλος, η δε απόδοση καθυστερεί. Εξ' άλλου τις περισσότερες φορές οι εμπράγματες ασφάλειες 

δεν επαρκούν για μία χρηματοδότηση της μορφής αυτής όχι γιατί απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια και 
επομένως μεγάλης εγγύησης αλλά γιατί οι εξασφαλίσεις είναι λίγες έως ανύπαρκτες. 
Η Αύξηση της Απασχόλησης στην οικονομία αποτελεί ένα σημαντικό στόχο οικονομικής πολιτικής που 

συνδέεται άμεσα με την λειτουργία των αγορών εργασίας. 
Προσδιορίζοντας τον στόχο αυτόν στις εθνικές αγορές εργασίας, αναφερόμαστε ουσιαστικά στους 
παράγοντες εκείνους που εξειδικεύουν τις ενέργειες και τις πρακτικές με στόχο την αύξηση των θέσεων 
εργασίας. 

Παρά τις ιδιαιτερότητες που διαφοροποιούν τις αγορές εργασίας από χώρα σε χώρα, υπάρχει μία ενιαία 
προσέγγιση της απασχόλησης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής. Αναπτύσσοντας και 

πραγματοποιώντας την προσέγγιση αυτή ενεργοποιούμε τους καθοριστικούς παράγοντες που θα επιδράσουν 
στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσα από την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού, δηλαδή : 
την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, την κινητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα, και τον σχεδιασμό μίας 

στρατηγικής. 
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Κατά τον σχεδιασμό μιας τέτοιας πολιτικής για την αίιξηση της απασχόλησης τα μέσα υλοποίησης πλέον δεν 

πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον τους σκληρούς πόροl>ς (hard resources) δηλαδΊ'l κονδύλια, γη, ακίνητα και 
εξοπλισμός, αλλά και τους μαλαΚΟΙJς πόρους (soft ΓeSΟUΓCCS) δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό και ανθρώπινη 
συνεργασία, τεχνογνωσία, αξιοποίηση κεκτημένης εμπειρίας και τέλος προγράμματα κατάρτισης και άλλα 
σχετικά. Θα μπορούσαμε επομένως να θεωρήσουμε ότι ο μέχρι τώρα παραμεληθείς παράγων 'cπιχειρηματικ() 

και ευΡΙJΤεΡΟ οικονομικό περιβάλλον' με την έννοια της διαθεσιμότητας των δεξιοτήτων του πληθυσμού, 

καθίσταται πλέον βασικός αναπτυξιακός παράγοντας. 

Οι παραδοσιακές αναλύσεις για τους αναπτυξιακούς παράγοντες δεν λαμβάνουν υπόψη τους το σημαντικό 

(θετικό ή αρνητικό - κατά περίπτωση) ρόλο του Δημόσιου Τομέα και του μηχανισμού που αυτός έχει 

δημιουργήσει: την Δημόσια Διοίκηση. 

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι σε ποιες από τις παραπάνω στρατηγικές πολιτικές και δράσεις μπορεί να 

συμβάλλει η Δημόσια Διοίκηση και με ποιους τρόπους; 

Είναι προφανές ότι για την ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού είναι απαραίτητη η κινητοποίηση του 

ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, (Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση), καθώς και νέων Θεσμών και φορέων 

'μικτού' τύπου (ενδιάμεσοι αναπτυξιακοί φορείς με συμμετοχή εκπροσώπων από τους παραγωγικούς φορείς) 

όπως έχει δείξει η θετική εμπειρία σε άλλες χώρες της Κοινότητας, που αποδεικνύουν τη σημαντική 

αναπτυξιακή δυναμική, παρά τη γενικότερη οικονομική κρίση (παραδείγματα: Baden Wuerttemberg, WaIes, 
LombaI'dia, Catalonia, κ.α). 
Ειδικά για την Ελλάδα, ενώ υπάρχουν σχετικές μελέτες που αναφέρονται στις πολιτικές ενεργοποίησης του 

ενδογενούς δυναμικού από πλευράς ιδιωτικού τομέα, οι μελέτες και αναλύσεις για το ρόλο που έχει ή στον 

οποίο καλείται να ανταποκριθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι περιορισμένες. 

Η συμβολή που μπορεί να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. 

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες με την κρίση του κυρίαρχου μοντέλου ανάπτυξης και αναδιανομής, 
αναδιατάσσεται η σχέση κεντρικού - τοπικού κράτους και ενδυναμώνονται οι τάσεις αποκέντρωσης 

αρμοδιοτήτων και πόρων προς περιφερειακούς και τοπικούς θεσμούς. Η τάση αυτή εμφανίζεται όχι μόνο σε 

χώρες στις οποίες ιστορικά έχουν ήδη διαμορφωθεί ισχυρές αποκεντρωμένες διοικητικές δομές διοίκησης και 

τοπικής αυτοδιοίκησης (όπως η Γερμανία, Δανία κ. α), αλλά και σε χώρες με παράδοση σε συγκεντρωμένα 
συστήματα διοίκησης (όπως η Γαλλία: μεταρρύθμιση για αποκέντρωση στη δεκαετία του '80). 
Παράλληλα, ο ρόλος της αποκεντρωμένης διοίκησης στις χώρες της Ευρώπης, ενισχύθηκε και από το πλαίσιο 

διαμόρφωσης των πολιτικών της Κοινότητας (περιφερειακή πολιτική, κοινωνική πολιτική, κ.λ.π.), τα οποία 

ευνοούν την αναβάθμιση του ρόλου των περιφερειών (Europe ofthe Regions). 
Θα πρέπει όμως εδώ να τονίσουμε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περιφερειακή ανάπτυξη, 

δεν περιορίζονται μόνο σε στόχους αναδιανομής των πόρων ανάμεσα σε «πλούσιες» και «φτωχές» 

περιφέρειες, αλλά κατευθύνονται παράλληλα στην ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού (π.χ. Πρόγραμμα 

Προώθησης Επιχειρηματικότητας, Τοπικών Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών, σύνδεσης Πανεπιστημίων

Επιχειρήσεων, Πολιτική Ανθρώπινων Πόρων, κ.λ.π) Η συμπληρωματική αυτή κατεύθυνση είναι καίριας 

σημασίας, ιδιαίτερα σε περίοδο ύφεσης, και διευρυμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, όπως η εποχή που 
διανύουμε σήμερα. 

Η εφαρμογή λοιπόν της νέας αυτής πολιτικής απαιτεί, την συστηματική ανάλυση του φάσματος των 

αρμοδιοτήτων και δραστηΡΙΟΤ11των της αποκεντρωμένης Διοίκησης ιδιαίτερα στο περιφερειακό επίπεδο, και 

ο εντοπισμός και ιεράρχησή τους όσον αφορά σΤ11ν ενεργοποίηση του ενδογενούς δυναμικού. 
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