
Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση: «Ότι λάμπει δεν είναι χρυσός» 
Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση (ETUCE) για το νέο 
ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο  

Εβδομαδιαία ενημέρωση  

Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ 

Τεύχος 115 

5 Μαρτίου 2015 

Υπεύθυνη: Μαρία Φιλιοπούλου  

Κοινωνικό Πολύκεντρο,  Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου 2103310080-1  www.kpolykentro.gr  

Πέρασαν τρεις μήνες από τότε που η  Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή ανακοίνωσε το νέο Νέο Επενδυτικό Σχέδιο, με στόχο 

την επανεκκίνηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη μεί-

ωση της ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με αρχι-

κές εκτιμήσεις της Επιτροπής, τα προτεινόμενα μέτρα θα 

μπορούσαν μέσα στην επόμενη  τριετία να δημιουργήσουν 

έως και 1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Στον τομέα 

της εκπαίδευσης και κατάρτισης οι επενδύσεις  μπαίνουν 

στο επίκεντρο των γενικών στόχων αναγνωρίζοντας με 

αυτό τον τρόπο η  Επιτροπή ότι η εκπαίδευση υψηλής 

ποιότητας αποτελεί βασικό παράγοντα για την κοινωνική 

ένταξη η οποία σε μεταγενέστερο στάδιο μεταφράζεται σε 

οικονομική ανάπτυξη. 

Η Επιτροπή προβλέπει μέσα στα επό-

μενα τρία χρόνια να δημιουργηθούν 

από την κινητικότητα του δημόσιου 

χρήματος 315 δις € για επενδύσεις,  

προς μεγιστοποίηση της απόδοσης 

των δημόσιων πόρων και για 

‘ξεκλείδωμα’ των ιδιωτικών επενδύ-

σεων. Επιπλέον προσδιορίζει  στοχευ-

μένες δράσεις προκειμένου η χρημα-

τοδότηση να φτάσει στην πραγματι-

κή οικονομία μέσω υποδομών: ευρυ-

ζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, μετα-

φορές, εκπαίδευση, έρευνα και ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τα χρήματα για την εκπαίδευση που προβλέπονται εντός 

του EFSI (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσε-

ων)  θα συγκεντρωθούν από επενδύσεις από την ΕΕ (16 

δις από δημόσιες εγγυήσεις και 5 δις από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων) από τα κράτη-μέλη και από ιδιωτι-

κές επενδύσεις.   

Όμως, όπως εξηγεί και σε προηγούμενη ανακοίνω-

σή της η ETUCE, το  Επενδυτικό Σχέδιο δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από το αποτέλεσμα της καθιε-

ρωμένης σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτ-

ροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.  

Σύμφωνα με το Δ.Τ «τα χρήματα που θα συγκεν-

τρωθούν στο EFSI θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για 

ΣΔΙΤ (συμπράξεις του Δημόσιου με τον ιδιωτικό 

τομέα) και δυστυχώς, δεν διευκρινίζεται πουθενά ο 

ρόλος αυτών των συμπράξεων για την  αξιοποίηση 

των νέων κεφαλαίων που θα εισρεύσουν ούτε γίνε-

ται σαφές ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες των δη-

μόσιων επενδύσεων στην εκπαίδευση. 

Προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνα-

τότητα να συνεισφέρουν στο ταμείο επενδύσεων, 

παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στον υπολογισμό 

του δημοσίου ελλείμματος και χρέους τους. Ωστό-

σο, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, και σε 

μια άλλη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή τον Ιανουάριο 2015 με τίτλο «Η καλύτερη δυνα-

τή χρήση της ευελιξίας στο πλαίσιο των υφιστάμε-

νων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Α-

νάπτυξης» υπενθυμίζει ότι η ευελιξία αυτή δεν επιτ-

ρέπεται για τα κράτη μέλη που δεν τηρούν τα ανώ-

τατα όρια του 3% στο έλλειμμα 

και τελούν υπό το περιοριστικό 

πλαίσιο υπερβολικού ελλείμμα-

τος. Επομένως η Γαλλία, η Ισπα-

νία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία 

και η Ελλάδα δεν θα είναι σε θέση 

να το κάνουν.» 

Όπως δήλωσε ο Martin Rømer 

(ευρωπαίος διευθυντής της ETUCE) 

το Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ θα 

αποτύχει στο να δώσει ώθηση στη 

βιώσιμη ανάκαμψη και ανάπτυξη διότι 

για μια ακόμη φορά δεν επικεντρώνει 

στην  κοινωνική διάσταση της ΕΕ αλ-

λά σε δημοσιονομικούς στόχους .  

Επιπλέον, όπως έχει τονίσει και στο παρελθόν η Ομοσπον-

δία, το μεγαλύτερο πρόβλημα της εκπαίδευσης αυτή τη 

στιγμή είναι τα αποτελέσματα της επέλασης των νεοφιλε-

λεύθερων πολιτικών που ακολούθησαν κάποιες κυβερνή-

σεις, βλ. εκτεταμένες περικοπές των προϋπολογισμών με 

μείωση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση, που 

ήταν ήδη σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα για πολλές ευ-

ρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια: κλείσι-

μο σχολικών μονάδων, περισσότεροι μαθητές στις τάξεις 

και  μείωση  ευκαιριών μάθησης. 

 

Περισσότερα εδώ  

http://www.kpolykentro.gr/
http://www.csee-etuce.org/news/archive/676-investing-in-education-all-that-glitters-is-not-gold
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Τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά συνδικάτα από κοινού εναντίον της McDonald 's :  

Ευρωπαϊκά και αμερικανικά συνδικάτα συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες και ένωσαν τις φωνές τους με την ομάδα εκστρατείας 

Ενάντια στη Φτώχεια, όπου παρουσίασαν μια έκθεση για τις πρακτικές φοροδιαφυγής που ακολουθεί η πολυεθνική 

McDonald 's. Με βάση τα στοιχεία που δίνει η έκθεση, η εταιρία μόνο κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου της κρίσης 

2009-2013,  πέτυχε να φοροδιαφύγει εντός της Ευρώπης πάνω από  1. δις € . 

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τη στρατηγική φοροδιαφυγής 

που ακολουθήθηκε από την McDonald's και τις φορολογικές 

επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και συγκεκριμένα σε 

μεγάλες αγορές όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και 

της Βρετανίας. 

Η πρακτική αυτή συνίσταται κυρίως στην μετάβαση της 

ευρωπαϊκής έδρας της εταιρίας από την Αγγλία στην Ελβετία 

καθώς και στη χρήση των δικαιωμάτων που καταβάλλονται και 

τη διοχέτευση τους σε μια πολύ μικρότερη θυγατρική της με 

έδρα το Λουξεμβούργο . 

Όπως δήλωσε ο Γ.Γ της EPSU Jan Willem Goudriaan, την ίδια 

στιγμή που υπερεθνικοί όμιλοι όπως η McDonald 's 

φοροδιέφυγαν τεράστια ποσά εντός της Ευρώπης, οι 

εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είδαν τους μισθούς τους να 

μειώνονται, οι νοσηλευτές και οι εργαζόμενοι στην κοινωνική 

μέριμνα να αντιμετωπίζουν απολύσεις και παύσεις 

προσλήψεων. Για την ακρίβεια, την περίοδο της κρίσης 

περικόπηκαν η καταργήθηκαν περισσότερες από 56.000 θέσεις 

φοροελεγκτών σε όλη την ΕΕ .   

Σύμφωνα με το Δ.Τ η έκθεση παρέχει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις 

κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δίωξη τέτοιων πρακτικών, την επιβολή  προστίμων 

και για την έναρξη ενός ουσιαστικού δημοκρατικού διαλόγου που θα οδηγήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις για 

δικαιότερα και  φορολογικό συστήματα.  

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση για τις Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα:  

Κατά 6 μονάδες αυξημένο από το 2009 το ποσοστό του πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας – Σταθερά 

μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών 

 

 

Κατεβάστε την έκθεση  

http://www.epsu.org/a/11173
http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL REPORT.pdf
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Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα, έκθεση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Ως κίνδυνος φτώχειας ορίζεται το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο 

εισόδημα είναι μικρότερο του 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. Το ποσοστό παρουσιάζεται είτε 

πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις  είτε μετά από αυτές (όπου περιλαμβάνονται τα κοινωνικά επιδόματα στο διαθέσιμο εισόδημα, 

ενώ δε συμπεριλαμβάνονται οι συντάξεις) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας  Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης, οι κατηγορίες πληθυσμού που κινδυνεύουν 

περισσότερο, κατά συνθήκη απασχόλησης, είναι οι άνεργοι (46,3% των ανέργων διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας) και οι οικο-

νομικά ανενεργοί, ενώ κατά ηλικιακή κατηγορία τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο.  

Σε ότι αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας μεταξύ των 

χωρών εντός της ευρωζώνης. Κατεβάστε την έκθεση εδώ 

 

Κίνδυνος φτώχειας — Ευρωπαϊκά δεδομένα  

 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-livingcond

