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Μην διστάζεις να το λες!!!
Διαβάζω Θράκη Press

Economy Press
Οι ρυθμίσεις των «κλειστών» επαγγελμάτων
της Ελληνικής οικονομίας.
Είναι αλήθεια ότι σημαντικές συζητήσεις έχουν γίνει αναφορικά με τις
ρυθμίσεις επιμέρους επαγγελμάτων που συνηθίζεται να ονομάζονται
«κλειστά» επαγγέλματα, όπως αυτό του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου,
του μηχανικού, του φαρμακοποιού, του μεταφορέα-αυτοκινητιστή κ.α.
Επίσης έμφαση έχει δοθεί στην λεγόμενη απελευθέρωσή τους, ακόμη, και
από την πλευρά των δανειστών μας (τρόικα) , σε μία προσπάθεια σύνδεσης
τους με την προσδοκώμενη ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.
Η απελευθέρωση αυτών των επαγγελμάτων εδράζεται κυρίως στα
επιχειρήματα που υποστηρίζουν ότι α) με την απελευθέρωση θα ενισχυθεί ο
ανταγωνισμός με συνέπεια την υποχώρηση των τιμών, β) θα δημιουργηθούν
περισσότερες θέσεις εργασίας, αφού θα αρθούν τα εμπόδια και οι διατάξεις εισόδου στους
κλάδους αυτούς, και γ) θα ενισχυθεί η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών ως επακόλουθο
του ανταγωνισμού.
Πράγματι, τα επιχειρήματα αυτά είναι βάσιμα, αλλά έχουν περισσότερο μία θεωρητική υπόσταση
και λιγότερο μία πρακτική ισχύ, αφού η πραγματικότητα στην εγχώρια οικονομία εμφανίζει
αποκλίσεις από την παραπάνω θεωρητική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, μπορεί να διαπιστωθεί ότι
ο αριθμός των δικηγόρων, μηχανικών, φαρμακοποιών κ.α. παρουσιάζει μία διαχρονική αύξηση, η
οποία δηλώνει ότι τα εμπόδια εισόδου δεν είναι ανυπέρβλητα, και ότι εν τέλει το επάγγελμα δεν
είναι απόλυτα κλειστό και στεγανό. Το γεγονός αυτό από μόνο του ενισχύει τον ανταγωνισμό
στους επιμέρους κλάδους των επαγγελμάτων αυτών, και θεωρητικά οδηγεί στην βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών και στην μερική συμπίεση των τιμών.
Από την άλλη πλευρά όμως, τα χαρακτηριστικά και η φύση της άσκησης των επαγγελμάτων
αυτών ενέχουν επιμέρους διαφοροποιήσεις, οι οποίες είναι απαραίτητο να ρυθμίζονται
νομοθετικά, έτσι ώστε να προστατεύεται τόσο ο πολίτης, όσο και το καταναλωτικό κοινό στο
σύνολό του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα επαγγέλματα αυτά πρέπει να υπόκειται σε επιμέρους
ρυθμίσεις, οι οποίες καταλήγουν στο να καθιστούν τα επαγγέλματά αυτά ρυθμισμένα, και όχι
κλειστά. Άλλωστε θα πρέπει να αναφερθεί ότι ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν σε όλα τα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την διαφορά ότι κάθε χώρα ακολουθεί τις ρυθμίσεις εκείνες που
ταυτίζονται με την γενικότερη πολιτική της. Έτσι, για παράδειγμα, τα φαρμακεία και τα ταξί
στην Μεγάλη Βρετανία ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο απ΄ ότι ρυθμίζονται στην Αυστρία,
όμως και στις δύο χώρες υφίστανται συγκεκριμένες ρυθμίσεις που διέπουν την λειτουργία και
την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της Ελληνικής οικονομίας είναι ότι οι κλάδοι των φερόμενων
«κλειστών» επαγγελμάτων, τα οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν είναι κλειστά, αλλά
είναι ρυθμισμένα επαγγέλματα, πλήττονται από τον υπέρ επαγγελματισμό. Δηλαδή την υψηλή
αναλογία των επαγγελματιών αυτών σε σχέση με τις ανάγκες και την απορροφητικότητα της
ίδιας της οικονομίας. Το ζήτημα αυτό αποτελεί ήδη σοβαρό πρόβλημα σε πολλούς κλάδους
των ρυθμισμένων επαγγελμάτων. Από την κατάσταση αυτή, είναι αναμενόμενο να προκύψουν
περαιτέρω αρνητικές συνέπειες από μία τυχόν περαιτέρω απορύθμιση των επαγγελμάτων αυτών,
λόγω της αυξημένης προσέλκυσης (τουλάχιστον αρχικά) περισσότερων απασχολουμένων.
Αναμφίβολα υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των ρυθμίσεων τους, έτσι ώστε το
κόστος μεταφοράς ανά χιλιόμετρο να μειωθεί ή να μην επιβαρύνεται μια απλή γονική παροχή
με το κόστος παράστασης ενός δικηγόρου ή ακόμη να μην επενδύονται οι κόποι μιας ζωής σε
μία άυλη αγορά αδειών (ταξί, μεταφορικές Δ.Χ., φαρμακείων κ.α.).
Επίσης υπάρχουν περιθώρια και για την ουσιαστική βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, από το
οποίο θα διέπονται με ορθολογικό τρόπο και με εναρμόνιση με τις σχετικές πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ρυθμισμένα επαγγέλματα της οικονομίας μας.
Το βέβαιο όμως είναι ότι το σύνολο των ρυθμισμένων επαγγελμάτων δεν αποτελεί το κλειδί για
την αντιστροφή της κρίσης σε ανάπτυξη, αλλά ούτε αποτελεί την ατμομηχανή της Ελληνικής
οικονομίας. Απλά συνδράμει στην συνολική ανταγωνιστικότητά της και στην διαμόρφωση του
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, χωρίς ταυτόχρονα να πρέπει αποτελεί την πρωτεύσασα
προτεραιότητα του οικονομικού σχεδιασμού και προγραμματισμού για την αναμόρφωση των
υφιστάμενων οικονομικών δομών.
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