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Η κρίση που σήμερα χτυπά την Ελλάδα ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική κατάρρευση και έχει μεταλλαχθεί στην πρώτη 

γενικευμένη κοινωνική κρίση και κρίση απασχόλησης της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η Ελλάδα βιώνει μια βαθιά 

ύφεση με σωρευτική συρρίκνωση του ΑΕΠ, επιδείνωση των περισσότερων οικονομικών δεικτών και καθίζηση της 

παραγωγικής και τεχνολογικής της βάσης. Η ανεργία ξεπερνά το 26% ενώ περισσότερες από 870.000 θέσεις 

εργασίας χάθηκαν την τριετία 2010-2012. Εξαιτίας της υψηλής ανεργίας στην Ελλάδα και της συρρίκνωσης της 

οικονομίας μεγάλος αριθμός νέων κυρίως επιστημόνων φαίνεται πως έχει μεταναστεύσει στο εξωτερικό την 

τελευταία τριετία και γίνεται συχνά λόγος περί διαρροής ταλέντων (brain drain). 

Το φαινόμενο του brain drain όπως φαίνεται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία διεθνώς, απασχολεί κυρίως τα 

αναπτυσσόμενα κράτη. Για τα κράτη αυτά, το μεταναστευτικό ζήτημα αφορά σε μεγάλο βαθμό στη μετεγκατάσταση 

του καλύτερου και πιο λαμπρού ανθρώπινου δυναμικού στο Silicon Valley, σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια του 

αναπτυγμένου κόσμου και υπάρχει ανησυχία για το πώς θα καταφέρουν να πετύχουν ανάπτυξη χωρίς τη συμβολή 

του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής γνώσης που διαθέτουν. Την ίδια στιγμή, αναπτυγμένες χώρες όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εφαρμόζουν πολιτικές για να δώσουν 

κίνητρο σε υψηλής γνώσης ανθρώπινο κεφάλαιο από αναπτυσσόμενες χώρες να μεταναστεύσει σε αυτές ή να 

παραμείνει και να μην επιστρέψει στις χώρες καταγωγής του. 

Στην Ελλάδα της κρίσης πυκνώνουν ολοένα και περισσότερο οι φωνές που αναφέρουν πως τα πιο λαμπρά μυαλά, οι 

επιστήμονες της χώρας, εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και φεύγουν στο εξωτερικό αναζητώντας εργασία και 

αξιοπρεπή διαβίωση. Οι Έλληνες έχουμε μια τάση να υπερβάλλουμε, τάση η οποία διογκώνεται από τα εγχώρια μέσα 

μαζικής ενημέρωσης που σχεδόν καθημερινά αναφέρονται σε αριθμούς σχετικά με το πόσοι Έλληνες γιατροί, 

μηχανικοί, νομικοί έχουν «καταφύγει» στο εξωτερικό ή αρνούνται να επιστρέψουν μετά από σπουδές στο εξωτερικό 

λόγω της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Τίθεται εδώ το ερώτημα: Είναι η οικονομική κρίση η κύρια αιτία 

φυγής των επιστημόνων στο εξωτερικό; Και,  ακόμα, η εκροή αυτή (θα) έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για την 

ανάπτυξη της οικονομίας; 

Η οικονομική κρίση και η έκρηξη της ανεργίας δε μπορούν να θεωρηθούν ως τα μόνα κριτήρια στην επιλογή ενός 

ατόμου να αναζητήσει δουλειά στο εξωτερικό. Νέοι άνθρωποι- επιστήμονες αναζητούσαν εργασία στο εξωτερικό και 

στην προ κρίσης εποχή. Η ανεργία και η ύφεση της ελληνικής οικονομίας απλώς ενέτειναν το φαινόμενο. Η φυγή 

των νέων στο εξωτερικό δε θα μπορούσε να «χρεωθεί» αποκλειστικά στην κρίση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί το 

παραγωγικό μοντέλο της χώρας που στηρίζεται στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας που αφορούν στην 

προσφορά φθηνών υπηρεσιών και δε δημιουργεί ή δημιουργεί περιορισμένες θέσεις απασχόλησης για επιστήμονες. 
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Πέρα από την ανεργία, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την επαγγελματική και κοινωνική 

θέση των επιστημόνων στην Ελλάδα. Η ετεροαπασχόληση, οι χαμηλές απολαβές, η απασχόληση σε θέσεις εργασίας 

κατώτερες των προσόντων και η υποαπασχόληση, κι ακόμα, η αναξιοκρατία και η διαφθορά είναι φαινόμενα με τα 

οποία το επιστημονικό δυναμικό της χώρας έρχεται αντιμέτωπο. 

Όταν το 2010 η χώρα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ογκώδη προβλήματα που ανέδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση, τα 

σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, πολλοί υποστήριξαν ότι θα πρέπει να δούμε την κρίση 

ως ευκαιρία. Ευκαιρία να διορθώσουμε τις παθογένειες, τις αδυναμίες και τα δομικά προβλήματα που προκάλεσαν και 

διόγκωσαν τις συνέπειες της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ελληνική οικονομία. Τρία χρόνια μετά, 

εξακολουθεί να μην έχει διαμορφωθεί ένα νέο παραγωγικό- αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα, το οποίο θα αξιοποιεί 

το επιστημονικό της δυναμικό. Η αύξηση του αριθμού των νέων που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό αποτελεί 

κριτήριο της αποτυχίας της πολιτικής να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.  

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να πάσχει από διαρθρωτικές αγκυλώσεις και καθίσταται αναγκαία η διαμόρφωση 

ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό θα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από τις απαραίτητες θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις και την αναδιάρθρωση των δομών της. Η Ελλάδα οφείλει να αναστοχαστεί και να αναλογιστεί πού 

μπορεί να ειδικευτεί και να γίνει απαραίτητη στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Η έλλειψη μιας ευρείας παραγωγικής 

βάσης αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον, πρόβλημα αποτελεί η ανεπάρκεια σε 

εξειδικευμένη παραγωγή τόσο στις υπηρεσίες και τη βιομηχανία, όσο και στην αγροτική οικονομία καθώς και στην 

κάθετη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Οφείλεται, επίσης, το ελληνικό πρόβλημα στην αποσύνδεση της 

διαδικασίας της εκπαίδευσης από την ίδια την παραγωγική ειδίκευση της χώρας. Χρειάζεται να υπάρξει ένα σχέδιο 

ειδίκευσης της χώρας. Κατόπιν να προσανατολιστεί η οικονομική και εκπαιδευτική πολιτική στην επιτυχία αυτού του 

σχεδίου, όπως και στην «παραγωγή» ποιοτικά ειδικευμένων πολιτών, οι  οποίοι με αυτό τρόπο δεν θα 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην είσοδο της αγοράς εργασίας. Η χώρα πρέπει και μπορεί να ειδικευτεί σε τομείς 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι η πληροφορική, η νανοτεχνολογία, η βιογενετική, η παραγωγή νέων 

μορφών ενέργειας καθώς και τομείς σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η υψηλή ιατρική και μόρφωση. Σε 

αυτή την περίπτωση, οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις έχουν πολύ περισσότερα περιθώρια και προοπτικές επιτυχίας 

και ανάλογα, μέσα από αυτή την ειδίκευση, η χώρα θα μπορεί να εξασφαλίζει απασχόληση στους νέους της και 

υψηλούς μισθούς. Μόνο τότε θα αναχαιτιστεί η διαρροή ταλέντων στο εξωτερικό και ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί 

το κατάλληλο περιβάλλον για την επιστροφή εκείνων που έχουν φύγει. Η φυγή νέων επιστημόνων στο εξωτερικό 

περιορίζει μεν τις αναπτυξιακές προοπτικές βραχυπρόθεσμα, όμως δημιουργεί προοπτική για οφέλη σε βάθος 

χρόνου, με την επιστροφή τους ή τις συνεργασίες τους με εγχώρια ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή 

επιχειρήσεις. Στις αναπτυσσόμενες χώρες εφαρμόζονται προγράμματα (reverse brain drain programmes) που δίνουν 

κίνητρο σε επιστημονικό προσωπικό- επιτυχημένους μετανάστες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους είτε προσωρινά 

είτε μόνιμα, ώστε να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους. Οι Έλληνες επιστήμονες που τυχόν θα επιστρέψουν, θα 

αποτελέσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, αφού θα φέρουν στην εγχώρια 

οικονομία την τεχνογνωσία, την κουλτούρα, τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και ακόμα, τις διασυνδέσεις τους. 
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Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 
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