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Κυρίες και Κύριοι,
Κλείνοντας τη σηµερινή ηµερίδα, θέλω να ευχαριστήσω κι εγώ µε τη σειρά µου τους
προσκεκληµένους µας, που µας τίµησαν σήµερα µε την παρουσία τους και µας διαφώτισαν
µε τις οµιλίες τους.
Το φινλανδικό πρότυπο αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση, όχι µόνον για τη χώρα µας αλλά
και για εκείνες που µόλις τώρα εισχώρησαν στην Ενωµένη Ευρώπη. Ένα παράδειγµα που
µπορούµε να το ακολουθήσουµε γιατί είναι ήδη εφαρµοσµένο και έχει στεφθεί µε επιτυχία.
Σήµερα ακούσαµε πώς το όραµα, η αποφασιστικότητα, η διορατικότητα αλλά και η ανάγκη
ταυτόχρονα οδήγησε τη φινλανδική κοινωνία σε µια εποχή ανάπτυξης και προόδου. Η χώρα
µας διαθέτει όλα τα παραπάνω κι επιπλέον, οδηγείται από την έντονη ανάγκη αναβάθµισης
και εξέλιξης, που µπορούν να την καθιερώσουν ως ένα ισότιµο µέλος της διευρυµένης
Ενωµένης Ευρώπης.
Ακούσαµε αναλυτικά τους παράγοντες εκείνους που οδήγησαν τη Φινλανδία σ’αυτό που είναι
σήµερα : µια χώρα που έχει το µικρότερο ποσοστό διαφθοράς στον κόσµο, είναι από τις
κορυφαίες χώρες σε δείκτες ανάπτυξης κι ανταγωνιστικότητας, είναι η 6η πιο δηµοφιλής στην
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, είναι πρωτοπόρος στο χώρο της Πληροφορικής (ΙΤ :
Information Technology). Επιπλέον, η Φινλανδία διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσµίως στο
δείκτη ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του World Economic
Forum.
Η φινλανδική κοινωνία έχει θέσει τις σωστές βάσεις και σταθερά θεµέλια για την ανάπτυξή της.
Ο ακρογωνιαίος λίθος της προόδου αυτή είναι αναµφισβήτητα η εκπαίδευση. Ακούσαµε τον
κ. Linna, τον Γενικό Γραµµατέα του Φινλανδικού Υπουργείου Παιδείας, να µας περιγράφει ένα
ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα που κατάφερε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των
µαθητών για το διάβασµα, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατάρτιση.
Το πρόγραµµα αυτό αφορά :
9 Ελαστικότητα στο σχολικό πρόγραµµα. Οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν τα
µαθήµατα που τους ταιριάζουν περισσότερο, µε αποτέλεσµα να διατηρούν αµείωτο
το ενδιαφέρον τους.
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Τη δηµιουργία µεγάλου αριθµού δηµόσιων βιβλιοθηκών σε κάθε δήµο µε πρόσβαση
στο διαδίκτυο. Η Φινλανδία είναι η πρώτη χώρα σε αναγνωσιµότητα βιβλίων και το
πιο δηµοφιλές χόµπυ των παιδιών από µικρή κιόλας ηλικία είναι το διάβασµα Ο κ.
Πρέσβης µας ανέφερε ότι ο µέσος όρος ανάγνωσης βιβλίων το χρόνο από το
Φινλανδό ανέρχεται στα 20, λαµβάνοντας υπόψη µόνον τον αριθµό βιβλίων που
αυτός δανείζεται δωρεάν από τη βιβλιοθήκη κι όχι αυτά που τυχόν αγοράζει.
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Την ίδρυση ανοικτών πανεπιστηµίων προσελκύοντας ακόµα περισσότερους νέους
στην εκπαίδευση, µειώνοντας τα ποσοστά ανεργίας, υποστηρίζοντας τη δια βίου
εκπαίδευση
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Την απόδοση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων στα Φινλανδικά Πανεπιστήµια, όπου
πολλά διδάσκουν µαθήµατα στα αγγλικά (προσελκύοντας ξένους σπουδαστές) αλλά
και στα Σουηδικά, απευθυνόµενα στη γειτονική Σουηδία.

Ένα ακόµα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των Φινλανδικών πανεπιστηµίων
αποτελεί η στενή συνεργασία µε τις επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία.
Η κατάρτιση των Φινλανδών εκπαιδευτικών είναι εντυπωσιακή. ∆άσκαλοι και καθηγητές
απαιτείται να έχουν µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών προτού περάσουν στις αίθουσες
διδασκαλίας.
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Οι µισθοί τους χωρίς να είναι ιδιαίτερα υψηλοί είναι όµως ανταγωνιστικοί.
Έχουν δηµιουργηθεί εκπαιδευτικοί οργανισµοί όπου οι διδάσκαλοι ασκούν
πρακτική πριν αποκτήσουν την ειδικότητά τους.

Το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα δηµιούργησε και συνεχίζει να δηµιουργεί
τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευηµερία ενός κράτους, προϋποθέσεις που οδηγούν αλλά
ταυτόχρονα ενισχύουν την έρευνα κι ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα γνώσης, την πρόοδο.
Η στροφή προς την τεχνολογική κι επιστηµονική πολιτική, που διαγράφηκε στις αρχές
της δεκαετίας του ’80, ικανοποίησε τους σαφείς στόχους της Φινλανδικής Κυβέρνησης.
Η έρευνα κι ανάπτυξη υπήρξε ο κινητήριος µοχλός για τη ραγδαία επιχειρηµατική εξέλιξη και
άνθηση της οικονοµίας.
Το κράτος φρόντισε να προσφέρει στις επιχειρήσεις τρία βασικά πράγµατα :
1. το ανθρώπινο δυναµικό µε την άριστη επιστηµονική κατάρτιση,
2. τους πόρους που αφιερώνονται σε Έρευνα κι Ανάπτυξη (3,5% του ΑΕΠ, ποσοστό
πολύ υψηλό σε παγκόσµιο επίπεδο) και
3. τις προϋποθέσεις εκείνες που ευνοούσαν τις σχέσεις κράτους και ιδιωτικού τοµέα
(ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε θέµατα R&D, δηµιουργία κέντρου Ανάπτυξης
Τεχνολογίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας, εθνικά
προγράµµατα σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας, κλίµα ελεύθερης αγοράς χωρίς
προστατευτικές ρυθµίσεις έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού). Η ιδιωτική συµµετοχή
στις δαπάνες για έρευνα έφθασε µέχρι και 70%, αποφεύχθηκαν µε επιτυχία
µονοπωλιακές συνθήκες, εντατικοποιήθηκε η συνεργασία µεταξύ εταιρειών,
πανεπιστηµίων κι ερευνητικών κέντρων).
Σ’ ένα τέτοιο κλίµα, µετεξελίχθηκε και η εταιρεία πρώτων υλών ξύλου και αργότερα καλωδίων
και πλαστικών προϊόντων ΝΟΚΙΑ σε ηγέτη της ασύρµατης επικοινωνίας. Όπως µας εξήγησε,
ο κ. Kuusi, πρώην Αντιπρόεδρος του Φινλανδικού κολοσσού, η ιστορία επιτυχίας (success
story) της NOKIA είχε τα εξής χαρακτηριστικά :
1. αναζήτησε µια νέα αγορά : ικανοποίησε µια ανάγκη, αυτή της κινητής τηλεφωνίας,
πριν καν αυτή γεννηθεί.
2. Στράφηκε στην έρευνα : Επένδυσε έγκαιρα στην ασύρµατη τηλεφωνία και το
ασύρµατο Internet.
3. Στράφηκε σε ολόκληρο τον κόσµο: Για το σχεδιασµό των προϊόντων τους ελήφθησαν
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λαού, κάθε ηλικίας, κάθε κουλτούρας και δεν
περιορίστηκαν σε αυτά της φινλανδικής κοινωνίας.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2003 η NOKIA επένδυσε 3,7 δισεκατοµµύρια
Ευρώ στην Έρευνα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 12,8% των καθαρών πωλήσεών της.
∆εν είναι όµως όλες οι περιπτώσεις σε αυτές της ΝΟΚΙΑ. Η Φινλανδική οικονοµία
αντιµετωπίζει κι εκείνη προκλήσεις τόσο από εσωγενείς όσο κι από εξωγενείς παράγοντες. Η
γήρανση του πληθυσµού, ένα από τα θέµατα που προβληµατίζει και την ελληνική κοινωνία,
οδηγεί στην έλλειψη επαρκούς εργατικού δυναµικού. Σήµερα µόνον το 5% των συνολικών
εργαζοµένων απασχολείται στην πρωτογενή παραγωγή ενώ περίπου το 25% στη
µεταποίηση και τον κατασκευαστικό κλάδο.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στη Φινλανδία, όπως παρουσιάστηκαν
από τον κ. Hellsten, ∆ιευθυντή Συνδέσµου Φινλανδικών Βιοµηχανιών, είναι :
• Το επίπεδο απασχόλησης κυµαίνεται πάνω από 67% (ενώ ο µέσος όρος στην
Ενωµένη Ευρώπη των 15 ήταν λίγο πάνω από το 64%). Κατά τον κ. Hellsten, ο
στόχος της Κυβέρνησης να αυξήσει το ποσοστό αυτό σε 75% µέχρι το 2011,
ακούγεται αρκετά αισιόδοξος και τον τοποθετεί στο 2020.
• Ο αριθµός των γυναικών που εργάζονται είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
• Το ποσοστό των υψηλόβαθµων κι εξειδικευµένων στελεχών που οργανώνονται
συνδικαλιστικά έχει αυξηθεί, ενώ οι εργοδοτικές ενώσεις παρουσιάζουν αντίστοιχη
οργάνωση.
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Το κράτος έχει ρόλο παρατηρητή εφαρµόζοντας µε επιτυχία τριµερές σύστηµα
κοινωνικού διαλόγου. Κίνητρο αποτελούν οι φορολογικές µειώσεις, ενώ
επαπειλούνται φορολογικές αυξήσεις, αν δεν επιτευχθούν εισοδηµατικές συµφωνίες
που εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα.
Το κόστος εργασίας έχει διατηρηθεί υπό έλεγχο. ∆εν υπάρχει κατώτερος µισθός αλλά
καθορίζονται από τις εργασιακές συµφωνίες ανά κλάδο.

Παρόλα αυτά, οι φινλανδικές επιχειρήσεις δεν είναι αρκετά ικανοποιηµένες από τη
συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές. Ο κ. Hellsten, πρότεινε µια σειρά µέτρων, που
καλείται η φινλανδική κυβέρνηση να εφαρµόσει, ώστε να µπορέσει να αντιµετωπίσει την
επικείµενη κάµψη των δεικτών ανάπτυξης της φινλανδικής οικονοµίας.
Κυρίες και Κύριοι,
Οι διµερείς σχέσεις Φινλανδίας Ελλάδας έχουν το περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης και
σύσφιξης. Οι δύο χώρες µπορούν να µάθουν από τα λάθη τους αλλά και τις επιτυχίες τους,
και διατηρώντας το εθνικό τους χρώµα, να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων της Ενωµένης
Ευρώπης.
Η αρχή έχει ήδη γίνει. Ο κ. Παναγόπουλος µας περιέγραψε ήδη µια σηµαντική επένδυση από
τη χώρα µας στη Φινλανδία. Μένουν πολλά ακόµα να πραγµατοποιηθούν. Με ισχυρό πνεύµα
συνεργασίας και οµαδικότητας µπορούµε να επιτύχουµε πολλά. Η διεύρυνση της Ευρώπης
δεν σταµατά εδώ. Με τη Φινλανδία στο Βορρά και την Ελλάδα στο Νότιο τµήµα της,
καλούµαστε να παίξουµε το δικό µας καταλυτικό ρόλο στην αξιοποίηση ευκαιριών για νέες
επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι,
Εν κατακλείδι, οι παράγοντες που συνέβαλαν καταλυτικά στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της
Φινλανδικής Οικονοµίας ήταν :
1. Η ενίσχυση της επένδυσης στην Έρευνα κι Ανάπτυξη µε τη στενή συνεργασία του
ιδιωτικού τοµέα
2. Η Εκπαίδευση
3. Η Μείωση των φόρων και δαπανών
4. Η αξιοποίηση των πόρων που ανήκαν στο κράτος
5. Η δηµιουργία ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας
Φεύγοντας από αυτήν την αίθουσα σήµερα, είναι καλό όλοι όσοι ακούσαµε σήµερα τις οµιλίες
των καλεσµένων µας να σκεφτούµε πώς µπορούµε να αξιοποιήσουµε τα µαθήµατα αυτά από
τη θέση στην οποία είµαστε, είτε ανήκουµε στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα. Από την
πλευρά του, ο SEV International στοχεύει στην περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στο
χώρο των επιχειρηµατικών ευκαιριών που παρουσιάζονται και στην ανταλλαγή επενδύσεων.
Στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, δεν υπάρχουν πλέον γεωγραφικά σύνορα, γεγονός που
ευνοεί τις οικονοµικές συνεργασίες.
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ αλλά και του SEV International, σας
ευχαριστώ όλους για άλλη µια φορά για την τιµή που µας κάνετε να είστε εδώ µαζί µας
σήµερα.
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