
Ανδρέα̋ Λουκάτο̋

Πρόεδρο̋ ΣΕΓΜ



� Αρκετά θετικά παραδείγµατα από 
κλασσικά δηµόσια έργα ή έργα 
παραχώρηση̋

� Ωστόσο:
�Ανεπάρκεια δηµόσια̋ διοίκηση̋

�Κρατικοδίαιτη ανάπτυξη / επιχειρηµατικότητα

�∆ιαπλοκή – διαφθορά



� Η δηµόσια διοίκηση δεν είναι δοµηµένη 
στη βάση παραγωγή̋ αποτελεσµάτων, 
αλλά για να τηρεί διαδικασίε̋

� ∆εν υπάρχει σαφή̋ καταµερισµό̋ 
ευθυνών και δεν υπάρχει έλεγχο̋ για το 
αν και πόσο καλά το αναληφθέν έργο 
υλοποιήθηκε

� Ο µηχανισµό̋ κινήτρων και κυρώσεων 
στο δηµόσιο τοµέα είναι εξαιρετικά 
χαµηλό̋



� Περιορισµένη παραγωγικότητα και 
ανταγωνιστικότητα

� Χαµηλή εξωστρέφεια

� Προσανατολισµό̋ σε «εύκολε̋» 
δραστηριότητε̋, βραχυπρόθεσµε̋ 
στρατηγικέ̋ 

� Μεγάλη εξάρτηση από το κράτο̋

� Περιορισµένη σύνδεση µε την έρευνα και 
την εκπαίδευση, έλειµµα καινοτοµία̋ 



� Αποτυχία του κράτου̋ να λειτουργήσει 
ενοποιητικά, σταθεροποιητικά και 
εξισορροπητικά απέναντι στι̋ πιέσει̋ 
συµφερόντων 

� Κράτο̋ µεγάλο̋ εργοδότη̋ –
«επιχειρηµατία̋» και όχι εγγυητή̋ τη̋ 
ανάπτυξη̋

� Συντεχνιασµό̋ – πελατειακέ̋ σχέσει̋ –
συστηµικέ̋ ανισότητε̋

� Αδύναµε̋ επενδύσει̋ – αδύναµη ανάπτυξη



� Κρίση κοινωνική, πολιτική, ηγεσία̋ και 
οικονοµική

� Αποτυχία των ελίτ

� Κατάρρευση µε 5 Α:

�Αδράνεια

�Αµορφωσιά

�Ανορθολογισµό̋

�Απληστία 

�Αρνητισµό̋



� Εθνικό σχέδιο ανάπτυξη̋

� Πιο δίκαιη και ταυτόχρονα πιο 
παραγωγική, ανταγωνιστική και δυναµική 
οικονοµία

� Προσέλκυση επενδύσεων (σταθερό και 
ορθολογικό φορολογικό  περιβάλλον, 
εξορθολογισµό̋ διοικητικών διαδικασιών 
και αδειοδοτήσεων κ.λπ.)

� Στοχευµένη αξιοποίηση ΕΣΠΑ, ΣΕΣ κ.λπ. 
µε µόχλευση και ιδιωτικών κεφαλαίων



� Επιτελικό, αποτελεσµατικό, δίκαιο 

κράτο̋ (ανάκτηση αξιοπιστία̋)

� Ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητα̋, 

αξιοποίηση τεχνογνωσία̋ – δυναµική̋ 

ιδιωτικού τοµέα

� Κατανοµή κινδύνων



� Σύµβουλο̋ – µελετητή̋ – συνεργάτη̋ 

τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού 

τοµέα: «φαιά ουσία»

� Ενίσχυση ευθυνών, ανάληψη κινδύνων:

συστατικό µέρο̋ τη̋ ολοκληρωµένη̋ 

λύση̋

� Προποµπό̋ εξωστρέφεια̋



� Πρέπει και εµεί̋ να αλλάξουµε
� Νέα αντίληψη: στοχευµένε̋ 

µεταρρυθµίσει̋ που να λειτουργήσουν 
καταλυτικά για τη νέα σχέση ανάπτυξη̋ 

� Πνεύµα αλλαγών: Πλαίσιο που να 
προάγει τη µελετητική / συµβουλευτική 
επιχειρηµατικότητα, η οποία είναι 
καταλύτη̋ για:
� ανάπτυξη τεχνογνωσία̋
�αξιοποίηση νέων επιστηµόνων
�αύξηση τη̋ συµµετοχή̋ στο ΑΕΠ του κλάδου



� Χρειάζεται σχέδιο συνεργασία̋ δηµόσιου και 
ιδιωτικού τοµέα (και αξιοποίηση̋ 
µελετητικού – συµβουλευτικού κλάδου) στο 
ΣΕΣ και γενικότερα

� Οχι αποσπασµατικά µέτρα, όπω̋:
�Απελευθέρωση εκπτώσεων χωρί̋ άλλε̋ συνοδέ̋ 

ρυθµίσει̋ (προεπιλογή, κατάργηση κάτω ορίων, 
εκσυγχρονισµό̋ συστήµατο̋ πιστοποίηση̋ κ.λπ.)

�Κατάργηση 2% υπέρ ΤΕΕ, αλλά διατήρηση 1% υπέρ 
ΕΜΠ και 2% υπέρ ΓΕΩΤΕΕ



� Απαραίτητο το σχέδιο ανάπτυξη̋ και 

στοχευµένε̋ µεταρρυθµίσει̋

� Αναγκαίο̋ ο διάλογο̋

� ∆ηλώνουµε παρόντε̋ µε τη δύναµη των 

ιδεών µα̋, τη δηµιουργικότητα µα̋ και 

την αγωνία µα̋ για το αύριο


