ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
∆ΙΛΗΜΜΑ Ή ΨΕΥΤΟ∆ΙΛΗΜΜΑ ?
∆ηµόσιος και Ιδιωτικός τοµέας.
Ασφαλώς θα αποτελούσε αντικείµενο πολλών επιστηµονικών µελετών αλλά
και διδακτορικών διατριβών υψηλού επιπέδου, η προσπάθεια να κατανοηθεί η
σηµασία και το βάθος που έχει τόσο ο δηµόσιος όσο και ο ιδιωτικός τοµέας
στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονοµίας. Θα ήταν ανθρωπίνως
αδύνατο να περιοριστεί στα πλαίσια ενός άρθρου. Ο λόγος όµως για τον οποίο
θέτω µερικούς προβληµατισµούς σ΄ αυτό το σύντοµο άρθρο είναι γιατί για µια
ακόµα φορά καλούµαστε να απαντήσουµε ποιός τοµέας πρέπει να επωµιστεί το
µεγαλύτερο µέρος ευθύνης για τη σηµερινή κρίση, ποιός θα σηκώσει το βάρος
των µέτρων και των όποιων µεταρρυθµίσεων και ποιός µπορεί να αποτελέσει
όχηµα ανάπτυξης.
Έστω. Ας θέσουµε όµως το ερώτηµα λίγο διαφορετικά. Υπάρχει κάποιος
τοµέας απο τους δύο, που να αποτέλεσε παράδειγµα συµπεριφοράς και
ανάπτυξης για χρόνια ? Να είχε διάρκεια και συνεχή αποτελέσµατα ? Η
απάντηση είναι ότι σηµαντικά παραδείγµατα υπήρξαν και στους δύο τοµείς
αλλά και δύο βασικές αδυναµίες. Έλλειψη διάρκειας και έλλειψη πρόθεσης για
συνεργασία µεταξύ τους. Όπως επίσης υπήρξαν και πολύ κακά παραδείγµατα
και στους δύο χώρους. Το αποτέλεσµα ήταν και οι δύο πλευρές να βαλτώσουν.
Ας θέσουµε και πάλι το ερώτηµα λίγο διαφορετικά. Μπορεί ο ένας τοµέας
να υπάρξει χωρίς τον άλλο ?
Ποιός νοµοθετεί ? Ποιός χαράζει τις βασικές γραµµές ανάπτυξης ? Ποιός
πρέπει να ελέγχει και να αυτοελέγχεται ταυτόχρονα ? Ποιός πρέπει σε
περιόδους κρίσης, να έχει προβλέψει τις στρατηγικές εφεδρείες ? Ποιός πρέπει
να εξασφαλίζει τους τέσσερις βασικούς τοµείς κοινωνικής επιβίωσης. Την
παιδεία, την υγεία, το περιβάλλον και την άµυνα. Μα ασφαλώς ο δηµόσιος
τοµέας. Το σοβαρό κράτος. Όχι το ογκώδες κράτος. Η αληθινή άσκηση
εξουσίας µέσα απο συνταγµατικές και θεσµικές διαδικασίες και όχι η
κατάχρηση εξουσίας και η απαξίωση των θεσµών.
Απο την άλλη µεριά του ποταµού. Ποιός τοµέας είναι αυτός που µπορεί να
έχει την ευελιξία και την καινοτοµία ως πρώτη του και διαρκή επιλογή ?
Ποιός τοµέας παράγει προϊόντα, τα προωθεί και τα βελτιώνει ? Ποιός τοµέας
µπορεί να εξασφαλίσει γρήγορα την πλέον δυναµική ανάπτυξη ? Ποιός τοµέας
εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναµικό στην πραγµατική οικονοµία ? Ποιός παράγει
προστιθέµενη αξία για τον τόπο ? Ποιός τοµέας, µετά ασφαλώς τον εθνικό µας
πλούτο, αποτελεί την διαπραγµατευτική µας ισχύ ? Μα ασφαλώς ο ιδιωτικός
τοµέας. Πόσες ανάλογες επιχειρήσεις ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ελληνικής
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έµπνευσης και προέλευσης, τις καταστρέψαµε κυριολεκτικά ? Πότε πιστέψαµε
στην δυναµική τους ?
Υπάρχει όµως κάποιος ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο πρέπει να
αφιερώσουµε τις δυνάµεις µας, µόνον υπέρ του ενός ή του άλλου τοµέα ?
Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να καλύψουµε ακόµα και µε ιδεολογικό
περίβληµα, τις αδυναµίες του καθενός και να τον προβάλουµε ως αποκλειστικό
σωτήρα των πάντων ? Υπάρχει όµως και κάποιος ιδιαίτερος λόγος να
κλείσουµε µάτια και αυτιά, σ΄ ότι θετικό έχει η πραγµατική τους αξία ?
Σας έθεσα πάρα πολλά ερωτήµατα. Έτσι όµως χτίζονται διαχρονικά τα
διλήµµατα. Με τη διαστρέβλωση της αξίας κάθε πράγµατος και τα πολλά
ερωτήµατα. Και έτσι χειραγωγούνται στο τέλος οι µάζες. Γιατί οι άνθρωποι
µετατρέπονται σε µάζες.
Επιτέλους, λίγο να σκεφτούµε σοβαρά, λίγο να µελετήσουµε την πολιτική
και οικονοµική ιστορία του κόσµου, θα καταλάβουµε ότι αυτό το δίληµµα, δεν
είναι δίληµµα. Είναι ένα µεγάλο ψευτοδίληµµα. Ένα ακόµα απο τα πολλά της
ζωής µας. Και οι δύο τοµείς χρειάζονται, δηµόσιος και ιδιωτικός. Στο ρόλο
τους, στα πλαίσιά τους, µε σεβασµό και των δύο σε νόµους και σε θεσµούς.

Συνεργασία των δύο τοµέων. Ευκαιρία Αριστείας ?
Υπάρχει µια αρκετά διαδεδοµένη ρήση που λέει ότι κάθε κρίση είναι και
µια ευκαιρία. Κάθε τέλος είναι και µια αρχή. Σε γενικές γραµµές είναι
αλήθεια. Και λέω σε γενικές γραµµές γιατί κατά την ταπεινή µου άποψη,
πρέπει να µετράνε σηµαντικά όχι µόνον οι ευκαιρίες αλλά και οι καλές
προθέσεις. Αν θα µπορούσαµε να οραµατιστούµε έναν οργανισµό που θα
αποτελούσε φορέα έρευνας και εκπαίδευσης (δεν εξετάζω το αν θα είναι
θετικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης – λίγο ρόλο παίζει), πιστεύω ότι θα ήταν
πραγµατικά ένα Κέντρο Αριστείας. Εκεί που θα µπορούσαν να συνδυαστούν τα
πλεονεκτήµατα κάθε χώρου, ανθρώπων και µέσων, θα ήταν πραγµατικά µια
πηγή προόδου, µια βάση υγιούς σταθερής ανάπτυξης.
Προσωπικώς είχα την τιµή και την ξεχωριστή αποστολή στη ζωή µου, να
ηγηθώ µιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 1996 και συνεχίζει να καρποφορεί.
Είναι το Ερευνητικό – Πειραµατικό Κέντρο της ELPEN Φαρµακευτικής
Βιοµηχανίας. Ένα επιτυχηµένο πρότυπο συνεργασίας ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού
τοµέα.
Το Ερευνητικό – Πειραµατικό Κέντρο της ELPEN, ιδρύθηκε το 1996 και
στα επόµενα 14 έτη λειτουργίας του, κατάφερε να βρεθεί στην πρωτοπορεία
της πειραµατικής – εφαρµοσµένης βιοϊατρικής έρευνας και εκπαίδευσης. Όλα
ξεκίνησαν απλά απο την επιθυµία της Εταιρείας να προσφέρει στην ιατρική
και ευρύτερα επιστηµονική κοινότητα. Η ELPEN είναι µια αµιγώς ελληνικών
συµφερόντων Εταιρεία, πρώτη ελληνική, που ήθελε να κάνει αυτό που θα την
ξεχώριζε στο τόπο της. Το 1996 λοιπόν, ξεκίνησε µια σταθερή πορεία
οργάνωσης και ανόδου που έφερε αποτελέσµατα που κάνουν σήµερα
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υπερήφανους έλληνες και ξένους επιστήµονες και ασφαλώς την ίδια µας τη
χώρα.
Ένα απο τα πλέον βασικά θέµατα που έπρεπε να επιλυθούν, ήταν πώς θα
υλοποιηθούν ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα µε την άµεση
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα. Το πρόβληµα είναι δύσκολο γιατί
αναφερόµαστε σε ένα πεδίο ευαίσθητο και µε πολλές πτυχές. Από την µια
µεριά ήταν το Ερευνητικό – Πειραµατικό Κέντρο που χρηµατοδοτείται απο την
ELPEN και απο την άλλη οι Κλινικές και τα Εργαστήρια των Πανεπιστηµίων
και του Ε.Σ.Υ. Ας µην παραβλέπουµε επίσης το γεγονός ότι οι εποχές µπορεί
να µην ήταν µεν εχθρικές αλλά σίγουρα δεν ήταν και οι πλέον ευνοϊκές. Μια
όµως ήταν η µεγαλύτερη κινητήρια δύναµη. Η ισχυρότατη θέληση και των δύο
πλευρών για ουσιαστική συνεργασία. H φόρµα συνεργασίας βρέθηκε και ήταν
το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο λειτουργίας εργαστηρίων που ασχολούνται µε την
πειραµατική βιοϊατρική έρευνα (π.δ. 160 / Μάιος 1991). Χάρις σ΄ αυτό το
πλαίσιο, το εργαστήριο έγινε το πρώτο επίσηµο εργαστήριο εφαρµοσµένης
έρευνας και εκπαίδευσης στη χώρα µας, προερχόµενο απο την ελληνική
παραγωγική βιοµηχανία. Επρόκειτο εποµένως για επίσηµο και αναγνωρισµένο
φορέα µε τον οποίο οι φορείς του δηµοσίου τοµέα, µπορούσαν πλέον να
συνεργαστούν. Η πόρτα άνοιξε και κυριολεκτικά εκφράστηκαν απίστευτες
δηµιουργικές δυνάµεις. Ο αµοιβαίος σεβασµός πέρασε απο το στάδιο της
θεωρίας στην πράξη.
Συγκεκριµένα:
• 200 ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε φάση
εκπόνησης καθώς και 12 ολοκληρωµένα Masters. Οι ερευνητικές ιδέες
προέρχονται και απο τους δύο φορείς.
• Άνω των 150 πρωτοκόλλων έχουν ολοκληρωθεί και περισσότερα από
40 βρίσκονται σε εξέλιξη.
• Περισσότερα από 400 Επιστηµονικά Σεµινάρια έχουν υλοποιηθεί εκ
των οποίων το 80% µε πρακτική άσκηση.
• Περισσότερες από 600 παρουσιάσεις και διαλέξεις σε επιστηµονικά
συνέδρια και εταιρείες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Περισσότερες από 100 δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
• 7.000 επισκέψεις επιστηµονικού ενδιαφέροντος µέχρι τον Ιούλιο του
2010.
Αν λοιπόν σ΄ αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς για τη χώρα µας,
ψάχνουµε να βρούµε ένα παράδειγµα θετικής και ουσιαστικής συνεργασίας
ανάµεσα στους δύο βασικούς πυλώνες της κοινωνίας και της οικονοµίας µας,
σίγουρα το βρήκαµε. Και είναι παράδειγµα µε υψηλή προστιθέµενη αξία γιατί
ακριβώς αφορά την έρευνα και την εκπαίδευση. Έχουµε τεράστια ανάγκη απο
παραδείγµατα.
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