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Ειςαγωγι: Σο άτομο ωσ ιδιοκτιτθσ

γνώςεων, δεξιοτιτων, και

ικανοτιτων
Είναι το ίδιο το άτομο που επενδφει ςτθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςι του, και είναι αυτό
που αποφαςίηει να χρθςιμοποιιςει ι όχι τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ, και τισ ικανότθτεσ που
απζκτθςε. Αυτό αποφαςίηει επίςθσ, πότε και πϊσ κα τισ χρθςιμοποιιςει. Αυτό ειςπράττει τα
οφζλθ τθσ εκπαίδευςισ του, αλλά πρζπει επίςθσ να αναλάβει και το κόςτοσ, και τουσ
κινδφνουσ μιασ κακισ επζνδυςθσ ςε χρόνο, προςπάκεια, και χριμα, που δαπανϊνται για
τθν εκπαίδευςι του. Δεδομζνου ότι ζχουμε ςοβαροφσ λόγουσ να πιςτεφουμε, ότι το άτομο
γνωρίηει καλφτερα τί μπορεί να μάκει, ποιζσ είναι οι δυνατότθτζσ του, τί γνϊςεισ κα
πρζπει να αποκτιςει, και πϊσ μπορεί να γίνει θ καλφτερθ δυνατι χριςθ αυτϊν των
γνϊςεων και δεξιοτιτων, κανονικά δεν μπορεί να υποχρεωκεί να καταρτιςκεί και να
εκπαιδευτεί με ζναν τρόπο κακοριςμζνο από άλλουσ , ι να αναγκαςκεί να κάνει χριςθ των
γνϊςεϊν του. Τζτοια υποχρεωτικι δράςθ, κα ιταν αναποτελεςματικι.

Δυςκολίεσ των ατόμων να χρθματοδοτιςουν τθν εκπαίδευςθ και τθν
κατάρτιςι τουσ
Για τον λόγο αυτό, τα άτομα (φοιτθτζσ, εκπαιδευόμενοι) και οι οικογζνειζσ τουσ, που δεν
ζχουν τα μζςα για κατάρτιςθ ι εκπαίδευςθ, μπορεί να ζχουν δυςκολίεσ να βρουν αυτά τα
χριματα από μια ιδιωτικι τράπεηα, εκτόσ αν μπορζςουν να τθσ προςφζρουν εξαςφάλιςθ ι
εγγφθςθ, ότι κάποιοσ άλλοσ κα τα εξοφλιςει, αν το ίδιο το άτομο δεν είναι ςε κζςθ να το
πράξει. Αυτόσ είναι ζνασ από τουσ κφριουσ λόγουσ, για τουσ οποίουσ τα ςχολεία και τα
πανεπιςτιμια ςτθν Ευρϊπθ ςιμερα, κατά κφριο λόγο χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ.
Γνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, και τθν αυξανόμενθ ςθμαςία
τουσ ςε μια παγκοςμιοποιθμζνθ και ταχζωσ μεταβαλλόμενθ οικονομία, δεν κζλουμε τα
άτομα και τουσ νζουσ πολίτεσ, να αδυνατοφν να πλθρϊςουν για τθν εκπαίδευςι τουσ, ι να
ξεκινοφν τθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία με υψθλά ποςά ατομικϊν χρεϊν. Και δεν το
κζλουμε, διότι ζτςι κα βλαπτόταν θ ευθμερία του ατόμου και θ προςωπικι του
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ολοκλιρωςθ, κακϊσ δεν κα μποροφςε να κάνει τθν καλφτερθ δυνατι χριςθ των φυςικϊν
του χαριςμάτων, και επίςθσ γιατί κα ιταν κατά τθσ ευθμερίασ των άλλων μελϊν τθσ
κοινωνίασ μασ, δεδομζνου ότι το άτομο δεν κα μποροφςε να τουσ προςφζρει τισ υπθρεςίεσ
του με τισ αποκτθκείςεσ ικανότθτεσ. Τζλοσ, όλοι μασ, θ Ευρϊπθ ςτο ςφνολό τθσ κα χάςει, αν
αυτό γίνεται πολφ ςυχνά. Θα χάςουμε ςε ανταγωνιςτικότθτα, και μετά από κάποιο χρονικό
διάςτθμα, ακόμα και ςε κοινωνικι ςυνοχι και ειρινθ.

Σα χαρακτθριςτικά των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών ςυςτθμάτων:
κεςμικό ενιαίο ςφνολο χρθματοδότθςθσ, παραγωγισ, και ελζγχου τθσ
εκπαίδευςθσ
Το πρόβλθμα ωςτόςο είναι, ότι τα περιςςότερα από τα ςυςτιματα δθμόςιασ
χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ευρϊπθ, ζχουν χαρακτθριςτικά που αυξάνουν τθν
εν γζνει ηιτθςθ, για ςχολικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, πάνω από ζνα αποδοτικό επίπεδο,
και ζτςι νοκεφουν τθ δομι τθσ, επειδι το ίδιο το άτομο δεν ξζρει οφτε το κόςτοσ των
υπθρεςιϊν διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ που λαμβάνει, οφτε υποχρεοφται ο ίδιοσ ατομικά,
να επωμιςκεί αυτά τα ζξοδα1. Δθλαδι δεν κάνει το ίδιο, τθν εκτίμθςθ κόςτουσ-οφζλουσ. Η
ςυμπεριφορά του, είναι περιςςότερο κάποιου, που πρζπει να επωμίηεται μόνο το κόςτοσ
τθσ προςωπικισ του προςπάκειασ και του χρόνου που δαπανάται για εκπαίδευςθ, ι τθν
απϊλεια άλλων εναλλακτικϊν ευκαιριϊν και των δφο.
Το δεφτερο ςθμείο είναι, ότι οι εκπαιδευτικοί και οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ τουσ,
ενδιαφζρονται να αυξιςουν τθν προςφορά εκπαίδευςθσ, ϊςτε να μποροφν πιο εφκολα να
αυξιςουν τουσ μιςκοφσ τουσ, πάνω από αυτοφσ των ανταγωνιςτικϊν αγορϊν. Το τρίτο
ςθμείο είναι, ότι ςυγχζεται θ χρθματοδότθςθ με τθν παροχι τθσ εκπαίδευςθσ2. Κυρίωσ το
ίδιο το κράτοσ παρζχει τθν εκπαίδευςθ, και τθν χρθματοδοτεί κεςμικά. Εν ολίγοισ, αυτό
δθμιουργεί προβλιματα μονοπωλιακισ εξουςίασ, ελλείψεισ ςτθν παροχι κινιτρων για τον
εντοπιςμό των φυςικϊν ταλζντων και των δυνατοτιτων των ατόμων, να αναγνωρίςουν τθ
μεταβαλλόμενθ κακϊσ και τθ ςχετικι ςτακερι ηιτθςθ για ειδικζσ και βαςικζσ δεξιότθτεσ
και ικανότθτεσ, και να τισ ςυνταιριάξουν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, κάνοντασ επιλογι
και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και κατάρτιςθσ. Αυτό ενιςχφει τθν εξουςία του
ςυνδικάτου των εκπαιδευτικϊν, και διαμορφϊνει ζνα κεςμό κράτουσ-εκπαιδευτικϊν, που
χρθματοδοτεί, παράγει και ελζγχει τθν εκπαίδευςθ, και ο οποίοσ είναι ιδιαίτερα αποδοτικόσ
ςτο να αυτοπροςτατεφεται από εξωτερικό ανταγωνιςμό, είτε πρόκειται για εκνικό, είτε για
διεκνι. Η αποφαςιςτικότθτα

γονζων και μακθτϊν, για διάφορουσ λόγουσ, δεν είναι

αποτελεςματικι, για τθν καταπολζμθςθ αυτοφ του μονοπωλίου3. Ζτςι, θ παραγωγι
1

See Buchanan, J. M., and N. E. Devletoglou: Academia in Anarchy, New York 1970, Chapter 2.
Lith, Ulrich van: Der Markt als Ordnungsprinzip des Bildungsbereichs, in: Zukunftsprobleme der Sozialen Marktwirtschaft,
Verhandlungen auf der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in
Nürnberg 1980, p. 383, and Der Markt als Ordnungsprinzip des Bildungsbereichs - Verfügungsrechte, ökonomische Efﬁzienz und
die Finanzierung schulischer und akademischer Bildung, Munich 1985, pp. 127 sub. Most recently see also Lith, Ulrich van: Die
Ordnung des Bildungswesens, Problemzonen seiner ordnungsö-konomischen Gestaltung, Argumente der Freiheit, Bd. 14,
Liberales Institut der Friedrich-Naumann-Stiftung, Berlin 2005, pp. 11 sub.
3
Watrin, C.: Studenten, Professoren und Steuerzahler, Die Gruppenuniversität in ökonomischer Sicht, and van Lith, U.:
Gruppenuniversität: Den Beweis schuldig geblieben, both in: Bildungs-politische Studien Nr. 3, Institut für Bildungs- und
Forschungspolitik, Cologne 1984.
2
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πλθροφόρθςθσ, ςχετικά με προικιςμζνα άτομα, ςχετικά με τισ απαιτοφμενεσ βαςικζσ κλίςεισ
και βαςικά προςόντα, ςχετικά με τισ απαιτοφμενεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ,
ςχετικά με

λφςεισ

ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία των

πολλαπλϊν εκπαιδευτικϊν αγακϊν, μειϊνεται, κακϊσ επίςθσ μειϊνεται και θ ευελιξία και θ
δφναμθ τθσ καινοτομίασ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και των τμθμάτων του.

Ο ενδεχόμενοσ ρόλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Αυτό είναι το ηιτθμα ςτο οποίο θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ Επιτροπι, κα μποροφςε να βρει, τον
παραγωγικό, και προςκζτοντα ςε αξία ρόλο τθσ: Πχι για να εναρμονίςει, οφτε για να
μειϊςει τθν αρμοδιότθτα των εκνικϊν κυβερνιςεων, οφτε για να διανείμει ακόμθ
περιςςότερα χριματα μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ι μιασ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ
Εκπαιδευτικϊν Ευκαιριϊν. Αν και μια τζτοια τράπεηα, κα μποροφςε να παράγει
προςτικζμενθ αξία για τθν Κοινότθτα ςτο ςφνολό τθσ και για τα μζλθ τθσ, αν ιταν ζνα
ανεξάρτθτο όργανο. Αντ' αυτοφ, το κφριο ςθμείο είναι να δείξει, τί κα κερδίςουν οι εκνικζσ
κυβερνιςεισ και οι φορολογοφμενοι πολίτεσ τουσ, αν

επιτρζψουν ςτα εκπαιδευτικά

ςυςτιματα και τα τμιματά τουσ (εκπαιδευτικζσ κατευκφνςεισ, ςχολεία, ςχολζσ και
πανεπιςτιμια, προγράμματα κατάρτιςθσ), να ανταγωνιςκοφν ελεφκερα, για τθν
προςζλκυςθ Ευρωπαίων πολιτϊν, ανεξαρτιτωσ εκνικότθτασ. Η πολιτικι φιλοςοφία, θ
κατευκυντιρια γραμμι, πρζπει να είναι, να τα κζςουν ςε ανταγωνιςμό για να
προςελκφςουν τουσ καλφτερουσ εξ αυτϊν, που κζλουν να μάκουν, να εκπαιδευτοφν, να
καταρτιςτοφν, και να ξανακαταρτιςτοφν.

Σο κόςτοσ του εκπαιδευτικοφ προςτατευτιςμοφ και τα κζρδθ μιασ
ανοικτισ αγοράσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ
Ρρακτικά, το πρϊτο βιμα κα ιταν θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ4, θ Επιτροπι, να δείξει τί κα
κερδίςουν οι εκνικζσ κυβερνιςεισ, οι φορολογοφμενοι, και το ςπουδαιότερο, ο κάκε
φοιτθτισ ι εκπαιδευόμενοσ, μζςω του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ ςυςτθμάτων εκπαίδευςθσ.
Ρρζπει να τονίςει τα οφζλθ, που μποροφν να επιτευχκοφν μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ
παραγωγικότθτασ και τθσ μείωςθσ των δαπανϊν, μζςω τθσ καλφτερθσ πλθροφόρθςθσ
ςχετικισ με αποφάςεισ εκπαίδευςθσ, κζτοντάσ τθν εκ των προτζρων, ςτθ διάκεςθ γονζων,
ςπουδαςτϊν, καταρτιηόμενων, εργοδοτϊν, ςχολείων και πανεπιςτθμίων, μζςω τθσ αφξθςθσ
τθσ ευελιξίασ και τθσ καινοτομίασ, και τζλοσ, μζςω μιασ καλφτερθσ αντιςτοίχιςθσ των
παραγόμενων ικανοτιτων και τθν ηιτθςι τουσ ςτισ αγορζσ εργαςίασ. Θα πρζπει να
δείξουμε, ότι μια Ευρωπαϊκι Αγορά Εκπαίδευςθσ, δεν ςθμαίνει μόνο ότι κα παρζχει
ευκαιρίεσ ςε όςουσ μποροφν να πλθρϊςουν για τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςι τουσ ςτο
εξωτερικό - εκτόσ από τουσ φόρουσ που καταβάλλουν ςτο εςωτερικό - ενϊ για τουσ
υπόλοιπουσ θ ευκαιρία ςυνίςταται ςτο ότι ζνασ περιοριςμζνοσ αρικμόσ μακθτϊν και
4

In the shape of mercantilism it is even of concern to the US. See e. g. Stephen Joel Trachtenberg: The future and the presentday problems of education: An American perspective, in: Wissen wozu? Erbe und Zukunft der Erziehung, Europäisches Forum
Alpbach 1997, ed. by Heinrich Pfusterschmid-Hardtenstein, Vienna 1998, pp. 121-130.
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εκπαιδευόμενων μπορεί να ανταλλάςςεται διακρατικά, όπωσ ανταλλάςςονται τα
εμπορεφματα όταν δεν υπάρχουν χριματα. Αντίκετα ςθμαίνει, ότι φοιτθτζσ και
καταρτιηόμενοι κα μποροφν να επιλζξουν το γυμνάςιό τουσ, το πανεπιςτιμιό τουσ, το τμιμα
τουσ, ι το ίδρυμα κατάρτιςθσ, εντόσ και εκτόσ των εκνικϊν ςυνόρων, και κα μποροφν να
πλθρϊνουν γι’ αυτό. Δεν υπάρχει πλζον ανάγκθ για εξιςορρόπθςθ ςτον αρικμό
ειςερχομζνων και εξερχομζνων φοιτθτϊν, ειδικϊν προγραμμάτων ανταλλαγισ, κλπ. Η
αγορά και οι ςυμμετζχοντεσ κα το κάνουν, αν τα εκνικά κράτθ μάκουν να διακρίνουν
μεταξφ τθσ λειτουργίασ τουσ, ωσ παρόχων τθσ ςχολικισ και πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ,
και τθσ λειτουργίασ τουσ ωσ χρθματοδοτϊν τθσ επζνδυςθσ, που κάνει ζνα άτομο ςε αυτιν.
Τα εκνικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα, τα ςυςτατικά μζρθ και ςτοιχεία τουσ, κα πιεςκοφν να
δράςουν και να αντιδράςουν, ϊςτε να ανταποκρικοφν ςτα ενδιαφζροντα μακθτϊν και
μακθτευόμενων, να δουν με μεγαλφτερθ ακρίβεια τί χρειάηεται θ αγορά εργαςίασ και οι
εργοδότεσ, και ποιά κζςθ μπορεί να επιτφχει το άτομο.
Τουσ επιτρζπει να ανταγωνίηονται για τθν προςζλκυςθ φοιτθτϊν από όλα τα μζρθ τθσ
Ευρϊπθσ, και να ανταμείβονται από τα κεφάλαια που ςυνοδεφουν το μακθτι ι τον
εκπαιδευόμενο. Γιατί τα αγγλικά και τα γαλλικά πανεπιςτιμια δεν δζχονται Γερμανοφσ
φοιτθτζσ αμζςωσ μετά το πζρασ τθσ 12θσ τάξθσ, για να ξεκινιςουν τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ
τουσ, και απαιτοφν από αυτοφσ να λάβουν πρϊτα το απολυτιριό τουσ (Abitur); Γιατί αυτά τα
πανεπιςτιμια να μθ ςυςτιςουν κυγατρικοφσ οργανιςμοφσ, για επιλογι

φοιτθτϊν πζραν

των εκνικϊν ςυνόρων; Γιατί να μθν επωφελθκοφν από το όμορφο τοπίο και υγιεινό κλίμα
τθσ περιοχισ τουσ, για τθν προςζλκυςθ ςπουδαςτϊν από περιφζρειεσ με λιγότερο ευνοϊκζσ
ςυνκικεσ; Ρρζπει αυτό να περιορίηεται μόνο ςε εκείνουσ που μποροφν να πλθρϊςουν και
για τα δφο, δθλ. φόρουσ ςτο εςωτερικό όςο και δίδακτρα ςτο εξωτερικό, ι των οποίων οι
γονείσ μποροφν να το αντζξουν οικονομικά; Γιατί κα πρζπει οι υπόλοιποι να είναι
υποχρεωμζνοι να παρακολουκιςουν το ςχολείο ι το πανεπιςτιμιο ςτο εςωτερικό, όπου το
κόςτοσ μπορεί να είναι υψθλότερο; Γιατί κα πρζπει τα ςχολεία και τα πανεπιςτιμια να μθ
μποροφν να μειϊςουν το κόςτοσ τουσ, με τθν πρόςλθψθ φκθνότερων αλλά εξίςου ι ακόμα
και καλφτερα καταρτιςμζνων εκπαιδευτικϊν από το εξωτερικό, για να διδάξουν αγγλικά, ι
γαλλικά, ι ιταλικά, ωσ ξζνθ γλϊςςα, ι να προωκιςουν τθν κατανόθςθ διαφορετικϊν
πολιτιςμϊν και τρόπων, με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι ςκζφτονται και ηουν ςε διάφορεσ
περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ; Γιατί δεν δραττόμαςτε αυτισ τθσ μοναδικισ ευκαιρίασ ςτθν Ευρϊπθ,
για να ανταποκρικοφμε ςτθν παγκόςμια πρόκλθςθ, μετατρζποντασ τα εκνικά μονοπϊλιά
μασ ςε ανταγωνιςτικά ςυςτιματα, για το ςυμφζρον τθσ νζασ γενιάσ μασ, μια γενιάσ που ζχει
να αντιμετωπίςει τεράςτιεσ διαρκρωτικζσ και τεχνικζσ αλλαγζσ, κάτω από ςυνκικεσ που
κάνουν τισ νζεσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ διακζςιμεσ οπουδιποτε ςχεδόν ςτθ γθ, κάτω από
ςυνκικεσ που δεν τισ προςτατεφουν πλζον από τον ανταγωνιςμό από τισ αναδυόμενεσ
χϊρεσ, χϊρεσ που ζχουν δθμιουργιςει τα δικά τουσ ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και ζρευνασ,
και οι οποίεσ ζχουν νεολαίεσ με υψθλά κίνθτρα; Οφείλουμε να δϊςουμε ςτθ νζα γενιά μασ,
αυξθμζνεσ ικανότθτεσ και ποιοτικό προςανατολιςμό ςτα ςχολεία και τα πανεπιςτιμιά μασ,
αντί να διανζμουμε προςόδουσ ςε κατεςτθμζνεσ ςυντεχνίεσ (ςυνδικάτα εκπαιδευτικϊν και
πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν), ςτο πλαίςιο των υφιςτάμενων εκνικϊν ςυςτθμάτων. Ρρζπει
να πάρουμε ωσ παράδειγμα τον Karel van Miert, για τθν καταπολζμθςθ τθσ μονοπωλιακισ
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ιςχφοσ και τθσ εμποριοκρατικισ (μερκαντιλιςτικισ) λογικισ, πρζπει να γκρεμίςουμε τα τείχθ
του προςτατευτιςμοφ.

τρεφόμενοι προσ μια χρθματοδότθςθ τθσ

εκπαίδευςθσ και τθσ

κατάρτιςθσ, βαςιςμζνθ ςτθ ηιτθςθ
Ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ για να γίνει αυτό - που είναι το δεφτερο και πολφ πιο
δφςκολο βιμα - είναι: (1) θ μετάβαςθ από το ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ,
προσ ζνα ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ που βαςίηεται ςτθ ηιτθςθ, (2) να γίνει διάκριςθ μεταξφ
τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ (δθλαδι να επιλυκεί το πρόβλθμα του λεγόμενου
ελλείμματοσ που ζχει θ αγορά κεφαλαίου να χρθματοδοτεί επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ),
και των κρατικϊν επιδοτιςεων ςτθν εκπαίδευςθ. Οι τελευταίεσ είναι κρατικζσ παρεμβάςεισ
ςτθν αγορά εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, για τθν κεραπεία των ελλειμμάτων αυτισ τθσ
αγοράσ, δθλ. ελλείμματα ςτθν παροχι ειδικϊν, κοινωνικά επικυμθτϊν εκπαιδευτικϊν
αγακϊν, θ παραγωγι των οποίων είναι για διάφορουσ λόγουσ πάντα πολφ χαμθλι, όπωσ
για παράδειγμα, εκπαιδευτικά μζτρα για τθ μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ ςε οριςμζνεσ
προαςτιακζσ περιοχζσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ, δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τθ χρθματοδότθςθ
τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ, δθλ. τθσ χρθματοδότθςθσ των επενδφςεων ςε
ανκρϊπινο κεφάλαιο, και τθ λειτουργία τθσ αγοράσ κεφαλαίου.
Η κατευκυντιρια γραμμι ςκζψθσ και δράςθσ πρζπει να είναι: Πλεσ οι κυβερνιςεισ να
δείξουν μεγαλφτερο ενδιαφζρον για τθν καλφτερθ εκπαίδευςθ των πολιτϊν τουσ, παρά για
τθν διεφκυνςθ των εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να
κεςπίςουν κανόνεσ, να εποπτεφουν τθν αγορά και τον ανταγωνιςμό ςε αυτιν, να είναι ςτθν
πλευρά των γονζων, των ςπουδαςτϊν και των καταρτιηόμενων, για τθν προςταςία τουσ από
παραπλθροφόρθςθ, απάτθ, και χειραγϊγθςθ, ςτθν ευρωπαϊκι αγορά εκπαίδευςθσ και
κατάρτιςθσ. Σθμαίνει επίςθσ να προβλζψουν, ϊςτε οι πολίτεσ να δφνανται να
χρθματοδοτοφν τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςι τουσ, ςε αυτιν τθν πανευρωπαϊκι
αγορά, ι ακόμθ και ςτο εξωτερικό, ανάλογα με τθν ατομικι επιλογι τουσ.
Ροιά είναι τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν, για να γίνει αυτό;

Ζνα πικανό ςθμείο εκκίνθςθσ: διευκόλυνςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ τθσ
αγοράσ κεφαλαίων, για επενδφςεισ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν
κατάρτιςθ
Ζνα πικανό ςθμείο εκκίνθςθσ κα μποροφςε να είναι, αυτό που παρατθροφμε ιδθ ςε
οριςμζνεσ χϊρεσ, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όταν απαιτείται θ
χρθματοδότθςθ των επενδφςεων ςτθν εκπαίδευςθ: Συχνά οι εταιρείεσ, όχι μόνο
εκπαιδεφουν και επανεκπαιδεφουν τουσ εργαηομζνουσ τουσ με δικό τουσ κόςτοσ, αλλά και
προ-χρθματοδοτοφν τα ζξοδα αυτά, όταν το κόςτοσ τθσ κατάρτιςθσ υπερβαίνει τα οφζλθ
(προςδοκϊμενα από τθν παραγωγικι εργαςία), κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ ι τθσ
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ςφμβαςθσ εργαςίασ. Το κάνουν αυτό επειδι αναμζνουν, ότι τα προ-χρθματοδοτοφμενα
ζξοδα, περιλαμβανομζνων και των τόκων, κα καλυφκοφν και κα υπερκαλυφκοφν, από τα
μελλοντικά (άμεςα και ζμμεςα) οφζλθ, που κα αποκομίςουν από τθν ειδίκευςθ και τθν
βελτίωςθ των υπαλλιλων τουσ. Με άλλα λόγια, οι εταιρείεσ είναι πρόκυμεσ να προχρθματοδοτιςουν τθν κατάρτιςθ, να δϊςουν

άτυπα «κρυφά» δάνεια προσ τουσ

εκπαιδευόμενοφσ τουσ. Οι τράπεηεσ δεν το κάνουν αυτό, παρά μόνο για τουσ δικοφσ τουσ
εκπαιδευόμενουσ υπαλλιλουσ. Οι εταιρείεσ το κάνουν, γιατί γνωρίηουν περιςςότερα
ςχετικά με τα προςωπικά χαρακτθριςτικά των καταρτιηομζνων τουσ, από ό,τι οι τράπεηεσ.
Ξζρουν ποιζσ δεξιότθτεσ και ποιζσ ικανότθτεσ χρειάηονται, για να επιτφχουν ςτθν αγορά των
προϊόντων, μποροφν να κρίνουν αρκετά καλά αν ο αςκοφμενοσ κα ταιριάηει ςτθν επιχείρθςθ
ι όχι, και αν κα είναι ικανόσ και πρόκυμοσ να αποκτιςει και να χρθςιμοποιιςει τισ
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, που απαιτοφνται. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείεσ είναι πρόκυμεσ
να παίξουν τον ρόλο των τραπεηϊν για τουσ αςκοφμενουσ. Και γι' αυτό οι τράπεηεσ, και
άλλοι προμθκευτζσ ςτθν αγορά κεφαλαίων, δεν αςχολοφνται μ’ αυτό το αντικείμενο. Οι
εταιρείεσ χρθςιμοποιοφν το πλεονζκτθμα πλθροφόρθςθσ που διακζτουν, και υποκακιςτοφν
ζτςι τθν λειτουργία των τραπεηϊν. Μερικζσ φορζσ ακόμθ, οι εταιρείεσ απευκφνονται ςτθν
αγορά

κεφαλαίων, για να δανειςτοφν επιπλζον χριματα για να δανείςουν ςτουσ

εργαηομζνουσ τουσ, ωσ επζνδυςθ ςε ανκρϊπινο κεφάλαιο, ι αυξάνουν το μετοχικό τουσ
κεφάλαιο για το ςκοπό αυτό. Τελικά, οι επενδφςεισ ςε εργατικό δυναμικό υψθλισ
ειδίκευςθσ, γίνονται όλο και πιο ςθμαντικζσ ςε περιόδουσ ταχζων τεχνολογικϊν και
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν, και λιγότερο δαπανθρζσ, ςυγκρινόμενεσ με τισ υψθλζσ αμοιβζσ,
που προκαλοφνται από τισ ελλείψεισ ςε ειδικευμζνο και υψθλισ ειδίκευςθσ εργατικό
δυναμικό.
Στθ Γερμανία, π.χ., ο όγκοσ των προ-χρθματοδοτοφμενων δαπανϊν ι, «κρυφϊν δανείων»
των εταιρειϊν για τουσ εκπαιδευόμενοφσ τουσ (μακθτευόμενοι μόνο), υπολογίηεται κατά
μζςο όρο ςε περίπου 8700 Ευρϊ ανά ζτοσ και εκπαιδευόμενο, δθλ. 14,7 διςεκατομμφρια
Ευρϊ για τθν οικονομία ςτο ςφνολό τθσ (εκτίμθςθ 2000)5.
Λζγεται, ότι αυτό το πλεονζκτθμα πλθροφόρθςθσ, που χρθςιμοποιείται για τθν διοχζτευςθ
και τον ζλεγχο των επενδφςεων ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, είναι αυτό
που κάνει τθν Γερμανία τόςο επιτυχθμζνθ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν αναβάκμιςθ του
εργατικοφ δυναμικοφ τθσ, αν εξαιρζςουμε τα μειονεκτιματα που ζχει ςε μεγάλο βακμό,
μζςω του κρατικά ρυκμιηόμενου διπλοφ ςυςτιματοσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, που
κακιςτά δφςκολθ τθν ευελιξία μπροςτά ςτισ ταχείεσ μεταβολζσ τθσ ηιτθςθσ των δεξιοτιτων,
και των αλλαγϊν ςτισ απαιτοφμενεσ ικανότθτεσ. Αν ο καταρτιςκείσ εργαηόμενοσ κζλει να
αποχωριςει από τθν εταιρεία και να πάει ςε άλλθ, ο νζοσ εργοδότθσ αναλαμβάνει το
δάνειο από τον πρϊθν, και τον αποηθμιϊνει. Ο αςκοφμενοσ οφείλει τϊρα επιςτροφι ςτο
νζο εργοδότθ του, αν δεν κζλει να ακυρϊςει το χρζοσ του.
Η μόνθ υποχρζωςθ που ζχουν τα εκνικά κράτθ ι οι οργανιςμοί, είναι να προςτατεφουν το
άτομο κατά οριςμζνων κινδφνων ανεργίασ, αςκζνειασ, αναπθρίασ, κανάτου. Και το μζτρο
που πρζπει να λάβει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, είναι να δϊςει εγγυιςεισ ςτισ περιπτϊςεισ
5

Beicht, U., u. Walden, Γ.: Wirtschaftliche Durchführung der Berufsausbildung, Untersuchungser-gebnisse den
Ausbildungskosten zu der Betriebe, ςτο: Berufsbildung ςε Wissenschaft und Praxis, 6 / 2002, ςελ. 42. Δείτε περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ ςτο: Berufsbildungsbericht 2004, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Βερολίνο 2004, ςελ. 107 sub.
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εκείνεσ, όπου τα άτομα επζλεξαν ςχολεία και ςχολζσ, πζρα από τα εςωτερικά ςφνορα τθσ
ΕΕ, ι μετακινοφνται από μία επιχείρθςθ ςε άλλθ, πζρα από αυτά τα ςφνορα. Θα μποροφςαν
να το κάνουν αυτό ςε ςυνεργαςία με εκνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ, που είναι, ι
ενδζχεται να ενδιαφζρονται να είναι, μζροσ ενόσ ευρωπαϊκοφ ευρζοσ ςυςτιματοσ
εγγυιςεων, όπωσ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ τράπεηεσ και αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ.
Η ίδια ιδζα, μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ςχολεία και πανεπιςτιμια και τισ ςχολζσ τουσ, που
γνωρίηουν τουσ ςπουδαςτζσ τουσ αρκετά καλά. Αλλά ενϊ οι εταιρείεσ ενδιαφζρονται για τθν
καλι κατάρτιςθ, δεδομζνου ότι θ ανταγωνιςτικότθτά τουσ εξαρτάται κυρίωσ από τα
εξειδικευμζνα ςτελζχθ τουσ, τα κρατικά ςχολεία και πανεπιςτιμια, ωσ επί το πλείςτον είναι
αδιάφορα, δεδομζνου ότι δεν εξαρτϊνται από τουσ μακθτζσ τουσ και τθν επιτυχία τθσ
πορείασ τουσ, και από το αν θ επζνδυςθ ςε αυτοφσ ιταν κερδοφόρα για τουσ ίδιουσ και τθν
ίδια ςτιγμι για τθν κοινωνία, με τθν ζννοια ότι το κόςτοσ τουλάχιςτον καλφπτεται από υλικά
και άυλα οφζλθ. Αυτό αλλάηει αμζςωσ, όταν τα ςχολεία και τα πανεπιςτιμια λειτουργοφν
ωσ ανεξάρτθτα κερδοςκοπικά ι μθ κερδοςκοπικά ιδρφματα, υπό ανταγωνιςτικοφσ όρουσ,
εξαρτϊμενα από τα χριματα που κερδίηουν όταν οι γονείσ ι οι μακθτζσ τα επιλζξουν, και
όντα υποχρεωμζνα να υποβάλουν ςχετικζσ εκκζςεισ, για τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και για το
τι ςυμβαίνει με τουσ μακθτζσ τουσ, όταν ζχουν πλζον αποφοιτιςει από το ςχολείο ι το
πανεπιςτιμιο. Αν και θ Ολλανδία ζχει ιδθ κινθκεί προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, και ζνασ
αρικμόσ Γερμανικϊν ομόςπονδων κρατιδίων χρθματοδοτοφν τθ ςχολικι εκπαίδευςθ των
πολιτϊν, δι ενόσ ξεχωριςτοφ χρθματικοφ ποςοφ ανά κεφαλι και ςχολικό ζτοσ, όταν αυτόσ ι
αυτι φοιτά ςε ζνα ιδιωτικό ςχολείο, απαιτείται γενικι ςυναίνεςθ μεταξφ των εκνικϊν
κρατϊν να χρθματοδοτιςουν τθν ηιτθςθ τθσ εκπαίδευςθσ του ατόμου, και όχι του
ιδρφματοσ, και να το κάνουν ανεξαρτιτωσ περιοχισ (διοικθτικϊν ορίων), ςτθν οποία το
ςχολείο ι θ ςχολι ζχει τθν ζδρα τθσ. Η οικονομικι λειτουργία του κράτουσ, πρζπει να
κεωρθκεί ωσ ξεχωριςτι από τθν ιδιοκτθςία του κράτουσ των ςχολείων και των
πανεπιςτθμίων, και να αποςυνδζεται από αυτιν, κεςμικά. Θα ιταν ςυμφζρον αν το
ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ δεν είναι (άμεςα) μζροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, αλλά μια
λειτουργία που αςκείται από ζνα υβριδικό ταμείο (θμιδθμόςιο-θμιιδιωτικό, ςτα γερμανικά
paraﬁscus), ι μια κοινοπραξία τραπεηϊν, ςτο όνομα του κράτουσ. Είναι απαραίτθτο ότι όςοι
επικυμοφν να φοιτιςουν ςε ζνα ςχολείο ι ςε ίδρυμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτο
εξωτερικό, να είναι ςε κζςθ να μεταφζρουν ζνα χρθματικό ποςό, ανάλογο με το μζςο όρο
δαπανϊν τθσ χϊρασ ανά κάτοικο για το ςχολείο ι το πανεπιςτιμιο τθσ επιλογισ τουσ,
εκχωρϊντασ δικαίωμα ανάλθψθσ ςε μια parafiscus, ζνα κουπόνι, ζνα "Kindergeld-" ι
"Bildungsgeld ", ι μια πλθρωμι, που εκπίπτει πλιρωσ από το φορολογθτζο ειςόδθμα των
γονιϊν του, ι ακόμθ και επιςτρζφεται αν το ποςό αυτό είναι υψθλότερο από το φόρο
ειςοδιματοσ που πρζπει να καταβλθκεί, δθλ. αρνθτικόσ φόροσ ειςοδιματοσ ι "Bürgergeld".
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