
 

 

  

 

4. ΕΝΑ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΗ 

Τν 1948, ε κςβεπνηηική νξίζηεθε ζαλ ηελ «επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηα δψα θαη ζηηο κεραλέο», απφ ην νκψλπκν βηβιίν ηνπ Norbert Wiener 

“Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine”. Οπζηαζηηθά, 

ε ιέμε είλαη ειιεληθή, «θπβεξλψ», δειαδή είκαη ππεχζπλνο θαη έρσ ηνλ έιεγρν κηαο 

νληφηεηαο (πρ ηε δηνηθψ) ή κηαο δηαδηθαζίαο (πρ ηελ θαηεπζχλσ) θιπ. Γηα ηελ κςβεπνηηική, 

έρνπλ δνζεί πνιινί νξηζκνί, ε ζεσξεηηθνπνίεζή ηεο φκσο δελ είλαη αληηθείκελν κειέηεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο λέαο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο 

αθαηξεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

4.1 Νϋα οικονομύα, νϋα πραγματικότητα 

Σηε νέα οικονομία, ε νηθνλνκία, νη επηρεηξήζεηο/νξγαληζκνί θαη ε ηερλνινγία ζα είλαη δνκέο 

αιιεινεμαξηψκελεο. Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη δψδεθα ζέκαηα ηεο νέαρ οικονομίαρ, φπσο 

ν Don Tapscott είρε θαηεγνξηνπνηήζεη ην 1996 πνπ δείρλνπλ απηήλ ηελ αιιειεμάξηεζε: 

1. Γλώζε (Knowledge): κε ηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε έμππλσλ πξντφλησλ (πρ έμππλα 

απηνθίλεηα, έμππλα ξνχρα θιπ), ζε κηα νηθνλνκία πνπ ε γλψζε ζα έρεη κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα απφ ηε ζσκαηηθή εξγαζία (Labor). 

2. Ψεθηνπνίεζε (Digitization): κε ηε κεηάβαζε απφ ηελ αλαινγηθή επηθνηλσλία 

(γξάκκαηα, ππνκλήκαηα, καπξνπίλαθαο θιπ) ζηελ ςεθηαθή επηθνηλσλία (ρξήζε 0, 1) 

ηφζν ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ – αθφκε θαη ησλ πην κηθξψλ – φζν θαη ζε επίπεδν 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Τέινο, ηα παιηά αλαινγηθά κέζα (πρ καγλεηνηαηλίεο) 

αληηθαζίζηαληαη απφ ςεθηαθά (πρ DVD).  

3. Εηθνληθνπνίεζε (Virtualization): φπνπ ην απηφ (tangible) κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κε 

απηφ (intangible). Απηφ κπνξεί λα αθνξά απφ βηβιία, ηα νπνία γίλνληαη ebooks, 

κέρξη νιφθιεξεο επηρεηξήζεηο θαη δνκέο ηεο θπβέξλεζεο. Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη 

ην κεηαζρεκαηηζκφ νξγαληζκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο.   

4. Μνξηνπνίεζε (Molecularization): εδψ ε καδηθνπνίεζε θαηαξγείηαη κε ζέζπηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη πξνσζνχληαη ε νκαδηθή εξγαζία, ε παξαθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ (motivation) θιπ. 

5. Οινθιήξσζε/Δηαδηθηπαθή εξγαζία (Integration/Internetworking): ε ηερλνινγία 

ππνζηεξίδεη ηελ δηθηχσζε ησλ νληνηήησλ (θπβέξλεζε, επηρεηξήζεηο, λνηθνθπξηά 



 

 

  

 

θιπ), θαηαξγψληαο ηελ παξαδνζηαθή ηεξαξρηθή δνκή θαη αλαπηχζζνληαο 

αιιειεμάξηεζε θαη νινθιήξσζε. Δλ νιίγνηο, ε απνγξακκηθή (off-line) εξγαζία 

κεηαηξέπεηαη ζε επηγξακκηθή (on-line).   

6. Απνδηακεζνιάβεζε (Disintermediation): φπνπ θαηαξγνχληαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα 

ζε κία δηαδηθαζία. Απηή απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε φιν ηα 

θάζκα ησλ δξψλησλ ζηελ Χεθηαθή Οηθνλνκία γηαηί ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηνπ θφζηνπο, 

απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απφδνζε. 

7. Σύγθιηζε (Convergent): κεηαμχ ηεο Βηνκεραλίαο Πεξηερνκέλνπ, ησλ Δπηθνηλσληψλ 

θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο.  

8. Καηλνηνκία (Innovation): ε νπνία πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ. Η θαηλνηνκία ζηελ 

ηερλνινγία, ζα ηελ θάλεη πην πξνζηηή ζηνλ νπνηνλδήπνηε ρξήζε ηεο, κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εξγαιείσλ θαη ππνδνκψλ φπνπ ζα απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα 

πεξαηηέξσ θαηλνηνκία. Σηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, ε κάζεζε ζα απνηειέζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

9. Παξαλάισζε (Prosumption): Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή 

κεηαμχ ηεο παξαγσγήο (production) θαη ηεο θαηαλάισζεο (consumption), φπνπ νη 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο δελ είλαη μεθάζαξεο.    

10. Ακεζόηεηα (Immediacy): Έλα ζέκα φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλαιιαγψλ, δηαδηθαζηψλ, παξαγγειηψλ θιπ. ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real-time).  

11. Παγθνζκηνπνίεζε (Globalization): δειαδή ε θαηάξγεζε ηεο ρσξηθήο δηάζηαζεο 

ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ζπκβάινπλ ζε κηα νηθνλνκία, νη νπνίνη παξαδνζηαθά δξνχζαλ 

εληφο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ φπσο νηθνλνκία, επηρεηξήζεηο, επηθνηλσλίεο θιπ. 

12. Αζπκθσλία (Discordance): θαζψο εκθαλίδνληαη θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη 

ράζκαηα φζνλ αθνξά ηνπο κηζζνχο, ηηο ηθαλφηεηεο θιπ. Σηηο επηρεηξήζεηο, νη 

εξγαδφκελνη ίζσο δελ ιάβνπλ κεξίδην απφ ηα θέξδε αλ θαη έρνπλ δνπιέςεη γηα απηά. 

Τέινο, εκθαλίδνληαη αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ ζε επίπεδν ινγηζκηθνχ 

ή πιηζκηθνχ.   

 

 



 

 

  

 

4.2 Ανϊγκη για αλλαγό 

Η κςβεπνηηική, κπνξεί λα ππξνδνηήζεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία γηα 

ηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο 

κε αλαδηάξζξσζε φισλ ησλ βαζκψλ ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο αιιά 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ δελ αλήθνπλ ή δελ δηνηθνχληαη απφ ηδηψηεο (πρ 

ΓΔΚΟ, λνζνθνκεία-θέληξα πγείαο, δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, θιπ). Υηνζέηεζε λέσλ κνληέισλ 

κάλαηδκελη: έιεγρνη πνηφηεηαο, θνζηνινγεκέλεο ζηξαηεγηθέο, αμηνθξαηία, ελδπλάκσζε 

πξνζσπηθνχ, εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, πγηείο αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, εμνξζνινγηζκφο 

θφζηνπο. Δλδπλάκσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε γλψκνλα ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, 

ηελ εηζαγσγή ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ζπκπξάμεηο ηδησηηθνχ 

θαη δεκνζίνπ ηνκέα ζε κεγάια έξγα. Απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη ππνζηήξημή ηνπο απφ ηελ πνιηηεία. Η βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

πνιηηώλ ζα έξζεη κε ηελ εμνκάιπλζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, 

θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ρακειφηεξεο ηηκέο αιιά θαη ν 

πνιιαπιαζηαζκφο ησλ αλέπαθσλ ζπλαιιαγψλ: ζπλαιιαγέο απφ ην ζπίηη ή ην θηλεηφ. Τέινο, 

κπνξεί λα βειηησζεί ε δσή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο κε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

Παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη: ε δηαίξεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε 

εμεηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε αδηαηξεηφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη νη νηθνλνκίεο θάζκαηνο, νη ζπλέξγηεο δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ 

επηηέιεζε ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ, ηα θφζηε ησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ νηθνλνκία θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ νηθνλνκηθψλ δξψλησλ.  

4.3 ημεύο αναφορϊσ η ευρωπαώκό ολοκλόρωςη 

Όια ηα παξαπάλσ βήκαηα, ζα επηηεπρζνχλ κφλν κε ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο. Άιισζηε, απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο νηθνδφκεζεο ηεο επξσπατθήο 

νινθιήξσζεο έγηλε μεθάζαξν ην γεγνλφο φηη κφλν ε πξνψζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

ζε ππεξεζληθφ επίπεδν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ελ ηέιεη ζε πνιηηηθή νινθιήξσζε ηεο 

Δπξψπεο (Nugent, 2009). Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φκσο φηη ηα βήκαηα απηά δελ ζα πξέπεη λα 

είλαη βηαζηηθά νχηε φκσο θαη λα δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο ή αδηθίεο ζηα θξάηε κέιε, 

αθνινπζψληαο έηζη ηε δηαθήξπμε ηνπ Robert Schuman:  



 

 

  

 

« […] Η Εςπώπη δεν θα δημιοςπγηθεί δια μιαρ, ούηε ζε ένα ζςνολικό ζσέδιο : θα οικοδομηθεί 

μέζα από ζςγκεκπιμένα επιηεύγμαηα πος καηαπσάρ θα δημιοςπγήζοςν μια ππαγμαηική 

αλληλεγγύη. […] » 

Η κςβεπνηηική, κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηηο 

Εςπωπαϊκέρ Σποςδέρ, απηφ απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ζεκαίλεη: 

 Να θαηαζηεί ε πξφζβαζε ζηηο αγνξέο (ζηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη ζε επξχηεξεο), πην 

εχθνιε. Έηζη ζα πξνσζεζεί ε εθβηνκεράληζε θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 Η θαηαλνκή ησλ πφξσλ λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαιχηεξε ρξήζε ηνπο. Η 

εμεηδίθεπζε απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο. 

4.4 Η Οικονομικό αποτελεςματικότητα 

Οη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο ζρεδηάδνληαη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα
1
. Σηηο κηθξννηθνλνκηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε ηεο 

ΔΔ (Μήιιηνπ, 2014), ε απνηπρία ηεο αγνξάο, δειαδή ε αδπλακία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππνθεηκέλσλ λα δξάζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα παξαγφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο λα 

κνηξαζηνχλ απνηειεζκαηηθά, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Η 

εμηζνξξφπεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε παξέκβαζε ζε θξαηηθφ επίπεδν φπνπ απηή είλαη 

επηβεβιεκέλε. Οη ιόγνη πνπ απνηπγράλεη ε αγνξά είλαη: 

(α) Η ύπαρξη εξωτερικοτότων 

Όηαλ έρνπκε εμσηεξηθφηεηεο, ηφηε ε ειεχζεξε αγνξά απνηπγράλεη αθνχ δελ δχλαηαη λα 

θαηαλείκεη απνηειεζκαηηθά ηα αγαζά, γηαηί επεξεάδνληαη θαη ππνθείκελα εθηφο ησλ 

δξψλησλ ηεο αγνξάο, είηε ζεηηθά (ηφηε έρνπκε ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο) είηε αξλεηηθά 

(αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο). Όηαλ παξαηεξνχληαη ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο ζε κία αγνξά, ε 

θνηλσλία «δεηάεη» πεξηζζφηεξε πνζφηεηα ελψ γηα αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο, ε θνηλσλία 

πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο λα κεηψζεη ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα. 

Όηαλ ππάξρνπλ αξλεηηθέο εμσηεξηθόηεηεο (βιέπε ζρήκα 4.1), γηα παξάδεηγκα κία 

ηζηκεληνβηνκεραλία ε νπνία κνιχλεη κε ηα απφβιεηα απφ ηε γξακκή παξαγσγήο ηζηκέληνπ, 

                                                 
1
 Ψο απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδνπκε ην ιφγν ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο πξνο ην απαηηνχκελν θφζηνο γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο. 



 

 

  

 

ηφηε ε επηρείξεζε απηή παξάγεη ζην ζεκείν C, εθεί φπνπ ην Οξηαθφ Ιδησηηθφ Κφζηνο
2
 

(Marginal Private Cost, MPC) ηεο εμηζψλεηαη κε ην Οξηαθφ Ιδησηηθφ Όθεινο (Marginal 

Private Benefit, MPB) θαη κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε ηεο. Σε απηφ ην ζεκείν παξαγσγήο, ε 

παξαγφκελε κφιπλζε (ε αξλεηηθή εμσηεξηθφηεηα) είλαη ίζε κε    θαη ε απψιεηα επεκεξίαο 

(dead weight loss) γηα ηελ θνηλσλία ηζνχηαη κε ην εκβαδφλ ABC. Όκσο ην βέιηηζην ζεκείν 

παξαγφκελεο κφιπλζεο γηα ηελ θνηλσλία είλαη ην A, εθεί φπνπ ε θακπχιε ηνπ Κνηλσληθνχ 

Οξηαθνχ Κφζηνπο (Marginal Social Cost, MSC) εμηζψλεηαη κε ηελ θακπχιε ηνπ Ιδησηηθνχ 

Οξηαθνχ Οθέινπο (MPB) θαη ε παξαγφκελε εμσηεξηθφηεηα ηζνχηαη κε   .  

Σπκπεξαζκαηηθά, ε παξαγφκελε εμσηεξηθφηεηα πξέπεη λα κεησζεί απφ    ζε   . Ο ηξφπνο 

γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ε επηβνιή ελφο θφξνπ T ζηελ 

επηρείξεζε ίζνπ κε AD γηα λα απμήζεη ην νξηαθφ θφζηνο ηεο απφ MPC ζε MPC’. Άιινη 

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο αξλεηηθήο εμσηεξηθφηεηαο ζα ήηαλ ε αλαθνίλσζε ελφο πλαθόν 

απνηηικήρ εξωηεπικόηηηαρ, θαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ ή φπσο 

ήδε ε δεκηνπξγία αγνξάο ξχπσλ φπσο ήδε εθαξκφδεηαη. 

Σε άξζξν ησλ Alex Bowen, Simon Dietz θαη Naomi Hicks, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 21 Μαΐνπ 

2012 ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Guardian κε ηίηιν “Why do economists describe climate 

change as a market failure”, ηνλίδεηαη φηη νη εθπνκπέο ηνπ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα 

θπξίσο ζε ππναλάπηπθηεο ρψξεο.     

Η πξάζηλε πιεξνθνξηθή θαη γεληθφηεξα ε πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθηέιεζεο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ πην θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ νδεγψληαο ζε πςειφηεξε επεκεξία. Τν ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηδηαίηεξα 

ζην ρψξν ησλ ππνδνκψλ βξίζθεηαη αθφκα ζην επίπεδν ηεο πινπνίεζεο φζνλ αθνξά ηελ 

Διιάδα.   

 

 

                                                 
2
 Θεσξνχκε ην MPC ζηαζεξφ, δειαδή φηη θάζε επηπιένλ ζαθί ηζηκέληνπ πνπ παξάγεηαη, θνζηίδεη φζν θαη ην 

πξνεγνχκελν. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε φηη ε θακπχιε ηνπ Ιδησηηθνχ Οξηαθνχ Οθέινπο ηαπηίδεηαη κε εθείλε ηνπ 

Κνηλσληθνχ Οξηαθνχ Οθέινπο.  



 

 

  

 

 

Σχήμα 4.1: Αρνητική εξωτερικότητα  
 

 

 

Σηνλ αληίπνδα ησλ αξλεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ, ζπλαληνχκε ηηο ζεηηθέο εμσηεξηθόηεηεο. Τν 

ελδηαθέξνλ ησλ ζεηηθψλ εμσηεξηθνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο 

έγθεηηαη ζην φηη ε αγνξά παξάγεη πνιχ ειάρηζηε πνζφηεηα ηεο ζεηηθήο εμσηεξηθφηεηαο. Σηε 

δηθή καο κειέηε νη ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο αλαιχνληαη ζηε ζπληζηψζα ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ.    

(β) Η ϋλλειψη ςυγκεκριμϋνων αγορών (Missing Markets) 

Αλ αθήζνπκε ηελ παξαγσγή φισλ ησλ αγαζψλ ζηελ επρέξεηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, ηφηε 

θάπνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο δελ ζα παξαρζνχλ ή ζα παξαρζνχλ πιεκκειψο. Ιδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά δεκφζηα αγαζά φπσο ε πγεία, γηα ηα νπνία είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ ε αγνξά: 



 

 

  

 

i. λα απνθιείζεη θάπνηνλ απφ ηε ρξήζε ηνπο ή 

ii. λα γίλεη πιήξεο απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ρξήζεο ηνπο (αδηαηξεηφηεηα) ή  

iii. λα δηαζθαιηζηεί ε πιεξσκή ησλ αγαζψλ απηψλ.  

Έηζη ν νπνηνζδήπνηε πνπ γλσξίδεη φηη ζα σθειεζεί απφ ηε ρξήζε ηνπο, δελ ζα είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιιεη ην αληίηηκν ησλ θαηαλαισζέλησλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ζα 

παξνπζηαζηεί ην θαηλφκελν ησλ free-riders. 

(γ) Η αςυμμετρύα πληροφόρηςησ 

Η νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αληζνξξνπία πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο ζε κηα ειεχζεξε αγνξά. Καηά θχξην ιφγν, απηφ παξνπζηάδεηαη φηαλ ε πιεπξά ηεο 

πξνζθνξάο βξίζθεηαη ζε θαιχηεξε ζέζε πιεξνθφξεζεο, ή θαηέρεη γλψζεηο/δεμηφηεηεο ηηο 

νπνίεο «πνπιάεη» κέζσ ησλ ππεξεζηψλ ηεο γηα ππεξβάιινλ νηθνλνκηθφ φθεινο. Παξάδεηγκα 

απνηειεί ε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (πρ αθηηλνδηαγλσζηηθψλ θέληξσλ) ζε αζζελείο, νη 

νπνίεο φκσο δελ είλαη απαξαίηεηεο. Σηνλ αληίπνδα, κηα επηρείξεζε ε νπνία αηηείηαη δαλείνπ 

γηα ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κπνξεί λα απνθξχπηεη απφ ηελ ηξάπεδα 

κηα ελδερνκέλσο άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.      

(δ) Σα προβλόματα ςυντονιςμού 

Πνπ αθνξνχλ ηελ αδπλακία θαηάιιεινπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δξψλησλ ζε κία αγνξά, 

ειιείςεη πξνηχπσλ, θαηάιιεισλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλαιιαγψλ θιπ. Απφ ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΚΑΦ ηα πξφηππα πνπ ηέζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θιάδσλ ηνπ άλζξαθα θαη ράιπβα, ππήξμαλ νη βάζεηο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο ΔΔ. Απηφ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα έληνλα ππεξεζληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλφηεηαο, νδήγεζε ζηελ 

θαηάξγεζε ησλ δαζκνινγηθψλ θαη κε δαζκνινγηθψλ (πνζνζηψζεηο) εκπνδίσλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο, ζηελ πηνζέηεζε κηαο 

θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη γεληθά ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο ησλ δηαθξαηηθψλ ζπλαιιαγψλ (Nugent, 2009).   

(ε) Η ϋλλειψη ανταγωνιςμού ςτην αγορϊ 

Σην θεθάιαην 3, ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν, αλαθέξακε ηελ κνλνπσιηαθή δχλακε ζαλ έλα 

απφ ηα ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Η νηθνλνκηθή ζεκειίσζε ηεο 

πνιηηηθήο αληαγσληζκνύ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν αληαγσληζκφο αλαγθάδεη ηελ αγνξά 

λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε επεκεξία. Όκσο ν αληαγσληζκφο 



 

 

  

 

δελ απνηειεί παλάθεηα. Οπζηαζηηθά, κε ηνλ αληαγσληζκφ, έρνπκε ρακειφηεξεο ηηκέο 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ, κεγαιχηεξε πνηθηιία απηψλ, θαιχηεξε πνηφηεηα θαη πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο. Οη επηρεηξήζεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ θίλεηξα λα κεηψζνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ κέζσ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπο, ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ή κέζσ 

θαηάρξεζεο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ. Γηα απηφ ην ιφγν έρνπκε ηηο αξρέο 

αληαγσληζκνχ (Βέηηαο & Καηζνπιάθνο, 2004).  

4.5 Η δομό του προτεινόμενου υποδεύγματοσ 

Τν ππφδεηγκά καο πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο Εςπώπη 2020 γηα 

έμππλε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο βηψζηκε αλάπηπμε. Έηζη θαηλνηνκία, απαζρφιεζε θαη 

πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην επξχηεξν επξσπατθφ πιαίζην 

ιφγσ ηνπ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα πιεζψξα νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ έρνπλ θνηλνηηθνπνηεζεί.  

Οθείιεη λα πξνζεγγίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο. Γηα λα απινπνηεζεί ε αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο, 

δεκηνπξγήζακε ηξεηο ζπληζηψζεο φπνπ ε θάζε κία ζα ζπκπιεξψλεη θαη ζα εληζρχεη ηελ άιιε: 

κάλαηδκελη πνιηηηθψλ, ππνδνκέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

 

 

Σχήμα 4.2: Η αφηρημένη (abstract) ςχηματική παρουςίαςη του υποδείγματοσ  
τησ κυβερνητικήσ  

 

 



 

 

  

 

4.6 H 1η ςυνιςτώςα: μϊνατζμεντ πολιτικών 

Σηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζην ζχγρξνλν θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ (Μπνπξαληάο & 

Παπαιεμαλδξή, 2003) εθηφο απφ ηελ εξγαζία θαη ην θεθάιαην (κε ηηο θζίλνπζεο απνδφζεηο 

ηνπ) πνπ απνηεινχζαλ επί αηψλεο ηε βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, πξνζηίζεληαη ε θύζε 

θαη νη πιεξνθνξίεο. Η θχζε αλαθέξεηαη ζηε ρσξηθή δηάζηαζε δειαδή ηνλ ηφπν 

εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο πξψηεο χιεο πνπ απνηεινχλ ηελ «είζνδν» ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζίαο ηεο κνλάδαο. Αθφκε, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηελ επεξεάδεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ – είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ, 

είηε απφ ην εζσηεξηθφ – ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Ο ηέηαξηνο απηφο ζπληειεζηήο, 

αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηλνηνκία, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

Όιεο απηέο νη πνιηηηθέο φκσο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ φια ηα 

επίπεδα ηεο δηνίθεζεο: ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, εζληθή θαη επξσπατθή, κε ζπλδπαζκφ ηφζν ηνπ 

δεκνζίνπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Τέινο, ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζην κάλαηδκελη δελ 

παίδνπλ νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ή πξνζεγγίζεηο αιιά ν βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ 

– κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο/κάλαηδκελη – δηαζέζηκσλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  

Σο θεςμικό πλαύςιο 

Ο Yves Meny (1995), θαηεγνξηνπνηεί ηνπο θνηλνχο ζεζκνχο ησλ Γπηηθψλ Φηιειεχζεξσλ 

Γεκνθξαηηψλ σο εμήο: 

 Ο πινπξαιηζκόο, ν νπνίνο εθθξάδεηαη ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν. Γειαδή ε ειεπζεξία ησλ ππνθεηκέλσλ λα δξνπλ ειεχζεξα θαη κε 

απηνδηάζεζε ζε κία θνηλσλία. Ιδηαίηεξα δε, ζηνλ νηθνλνκηθφ πινπξαιηζκφ, ε 

θηιειεχζεξε αγνξά πξνυπνζέηεη παξάιιεια θαη ηελ δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο λα 

παξεκβαίλεη ψζηε λα κε δεκηνπξγνχληαη ζηξεβιψζεηο.  

 Η χπαξμε φισλ εθείλσλ ησλ κεραληζκψλ έηζη ψζηε λα εθθξάδνληαη ειεύζεξα νη 

πξνηηκήζεηο.  

Ο πεξηνξηζκόο ησλ εμνπζηώλ (εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή, λνκνζεηηθή) έηζη ψζηε ε εθάζηνηε 

εμνπζία λα δξα εληφο ζπγθεθξηκέλσλ πιαηζίσλ θαη φρη λα απζαηξεηεί. Τν ηειεπηαίν είλαη 

απφξξνηα ηεο χπαξμεο ελφο θξάηνπο δηθαίνπ ην νπνίν πξνζηαηεχεη ηηο ειεπζεξίεο ησλ 



 

 

  

 

πνιηηψλ θαη παξέρεη ηελ νπζηαζηηθή βάζε γηα ζπλαίλεζε πνπ νδεγεί ζε πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα
3
. 

 

1. Οικονομικόσ, κοινωνικόσ και πολιτικόσ πλουραλιςμόσ 

2. Η ελεφκερθ ζκφραςθ των προτιμιςεων 

3. Οι περιοριςμζνεσ εξουςίεσ 

4. Συνταγματιςμόσ και κράτοσ δικαίου 

 
Σχήμα 4.3: Οι κοινοί θεςμοί των δυτικών φιλελεύθερων δημοκρατιών  

Πηγή: Meny Y, 1995 
 
 

Οη απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φζν πην θνληά ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηε 

Σπλζήθε ηεο Ληζαβφλαο. Με απηή ηελ ακεζφηεηα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη παξάκεηξνη 

ησλ πξνβιεκάησλ. Σην Σχληαγκα ηεο Διιάδαο, ην άξζξν 5, δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο νπνηνπδήπνηε ζηελ ειεχζεξε πιεξνθφξεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο, έληππεο ή 

ειεθηξνληθήο. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο δε, απνηειεί αλαθαίξεην δηθαίσκα ηνπ 

θαζελφο. Έηζη νη αξρέο ππνρξενχληαη ζε έγγξαθε απάληεζε ζηνλ νπνηνλδήπνηε εξσηψληα 

(άξζξν 10). Παξάιιεια, αλεμάξηεηε αξρή δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ (άξζξν 9Α). Σε επξσπατθφ επίπεδν, νη ππνδνκέο ηεο πιεξνθνξηθήο κεηψλνπλ ηελ 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ηεο Έλσζεο κε ηελ πξφζβαζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ 

ελεκέξσζε αιιά θαη ζηε γλσκνδφηεζε γηα δηάθνξα ζέκαηα.    

 

  

                                                 
3
 Τν Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο ην 1993 ζέζπηζε ηα ηξία θξηηήξηα έληαμεο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξεί 

κηα ρψξα γηα λα γίλεη κέινο ηεο ΔΔ, ηα ιεγφκελα Κπιηήπια ηηρ Κοπεγσάγηρ. Απηά εληζρχζεθαλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ηεο Μαδξίηεο ην 1995: πνιηηηθφ θξηηήξην, νηθνλνκηθφ θξηηήξην θαη ην θξηηήξην ηνπ 

θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο. Όκσο, γηα λα δψζεη ην Δπξσπατθφ Σπκβνχιην ην πξάζηλν θσο γηα ηελ έλαξμε ησλ 

εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ην βαζηθφ πξναπαηηνχκελν είλαη ην πξψην θξηηήξην. 



 

 

  

 

Σο εργαςιακό περιβϊλλον 

Ο Martin (2005), ππνζηεξίδεη φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (νξγαληζκνί/επηρεηξήζεηο, 

κάλαηδεξο θαη ππάιιεινη), είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν ππάξρεη απφ ηα παλάξραηα ρξφληα. 

Όκσο, κφιηο ηνλ 19
ν
 αηψλα έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξψηεο ζεσξίεο κάλαηδκελη. 

Βαζηθά αλ θάπνηνο ζα ήζειε λα είλαη αθξηβήο, ζα έιεγε φηη ε αξρή έγηλε ην 1779 κε ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth 

of Nations, φπνπ κε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο (division of labor) ζαλ πξαθηηθή 

δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, νδεγνχκαζηε ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο (O’Driscoll, 

1979).   

Η χπαξμε ηφζσλ πνιιψλ ζεσξηψλ θαη ε αλάπηπμε ηφζσλ άιισλ ζην κέιινλ, ζαλ κηα 

πξνζπάζεηα λα θσηηζηεί ε κειέηε ηνπ κάλαηδκελη, αλαδεηθλχεη ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ηεο δηαρείξηζήο ηνπο ζην ρξφλν, πξάγκα πνπ απνθιείεη ηελ χπαξμε κηαο 

νινθιεξσκέλεο ζεσξίαο ζε απηφ ην πεδίν (Watson, 1994). Όιεο απηέο νη ζεσξίεο, ζχκθσλα 

κε ηνπο Hatch & Cunliffe (2006), εξεπλνχκελεο απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο επηηξέπνπλ 

ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν λα: 

1. Ξεδηαιχλεη ηελ αβεβαηφηεηα, ηελ αζάθεηα θαη ηελ πνιππινθφηεηα κέζα ζηελ 

νπνία νη δηάθνξεο νληφηεηεο (νξγαληζκνί/επηρεηξήζεηο, αγνξέο, αλζξψπηλνη πφξνη, 

θιπ) ιεηηνπξγνχλ. 

2. Καηαλνήζεη φια ηα θξπθά ζηνηρεία θαη θίλεηξα ησλ απνθάζεσλ/δξάζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε. 

3. Δλαξκνληζηεί κε νπνηνδήπνηε νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ (organizational 

environment). 

Τα βηβιία ηνπ κάλαηδκελη πνπ παξνπζηάδνπλ ζεσξίεο, θηινμελνχλ ζπγγξαθείο απφ 

δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο φπσο αλζξσπνινγία, επηθνηλσληνινγία, νηθνλνκηθά, πιεξνθνξηθή, 

ςπρνινγία, πνιηηηθή επηζηήκε, θνηλσληνινγία θα. Οη βαζηθνί αξρηηέθηνλεο ησλ ξεπκάησλ 

ηνπ κάλαηδκελη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (ζρήκα 4.4).   

  



 

 

  

 

Αρχιτζκτονεσ των βαςικών ρευμάτων του μάνατημεντ 

Adam Smith: Division of Labour 
Karl Marx: Labour Exploitation, alienation and “surplus value”   
Emile Durkheim: Formal and Informal Organisations 
Max Weber: Bureaucracy and Rationality 
Jeremy Bentham: Utilitarianism; The Panopticon 
Charles Babbage: Elements of Operational Research 
Frederick Winslow Taylor: Scientific Management 
Henry Fayol: Administrative Principles 
Elton Mayo: Human Relations: Hawthorne Studies 
Chester Bernard: Leadership and Cooperative Social Systems 
Mary Parker Follett: Workplace Democracy and Social Responsibility 

 

Σχήμα 4.4: Τα βαςικά ρεύματα του μάνατζμεντ και οι αρχιτέκτονέσ τουσ  
Πηγή: :  Clegg et al,  2005, Hatch & Cunliffe, 2006, Martin, 2005 

 

 

Αγορϊ κεφαλαύου και οικονομικό ανϊπτυξη 

Σην Φξεκαηηζηήξην Αζελψλ
4

, είλαη εηζεγκέλεο ζρεδφλ φιεο νη κεγάιεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο. Δθηφο απφ ηε εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ κε επλντθνχο φξνπο, ε παξνπζία κηαο 

εηαηξείαο ζην ρξεκαηηζηήξην ζεκαηνδνηεί ηελ κεηαηξνπή ηεο απφ νηθνγελεηαθή θαη 

νιηγνκεηνρηθή ζε πνιπκεηνρηθή. Αιιαγή ζηνπο ηξφπνπο ιήςεο απνθάζεσλ, νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε, δηαρείξηζε θηλδχλσλ, αμηνιφγεζε επελδχζεσλ απνηεινχλ ηελ θαηλνχξηα 

πξαγκαηηθφηεηα. Πξαθηηθά, βειηηψλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη αλνίγνπλ νη 

δξφκνη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επελδπηηθψλ πιάλσλ. 

Αλάινγα κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε θαη ην αληηθείκελν αζρνιίαο ηεο επηρείξεζεο, απηή 

εληάζζεηαη ζε θάπνηνπο δείθηεο. Απνηέιεζκα απηνχ, είλαη ε πξνψζεζε ηνπ ζεκηηνχ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ πξάγκα πνπ ηηο νδεγεί ζηελ βειηίσζή ηνπο: 

πην απνηειεζκαηηθέο θαη πην απνδνηηθέο, άξα πςειφηεξα θέξδε θαη βειηίσζε ηεο 

θεθαιαηνπνίεζεο ηνπο. Παξάιιεια, ην ρξεκαηηζηήξην, δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαζπνξάο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηεο ηνπνζέηεζεο θεθαιαίσλ ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο.      

 

  

                                                 
4
 Ιζηνζέηεζε: http://www.helex.gr.  



 

 

  

 

Πολιτικό παρεμβϊςεων ςε ολιγοπώλια και μονοπώλια: η πολιτικό 

ανταγωνιςμού 

Η εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ, απνηέιεζε εμ’ αξρήο κέζν επηδίσμεο ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο. 

Σε απηφ ην κήθνο θχκαηνο ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) πάληνηε 

ππνζηήξηδε ηε δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο, ππφ ην πξίζκα φηη ε αγνξά ηεο Έλσζεο αληηζηνηρεί 

ζηελ αγνξά κηαο ρψξαο. Έηζη ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά, δειαδή ν 

αληαγσληζκφο, ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη ζε ηέηνηνλ βαζκφ, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη ζηφρνη 

θαη ε εζσηεξηθή αγνξά ηεο ΔΔ (Πιηάθνο, 2012). Τν παξφλ ππνθεθάιαην, πξνζεγγίδεη ηα 

νηθνλνκηθά ησλ παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ λα παξνπζηάδεη ηηο πξνζεγγίζεηο ζηηο αγνξέο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ην πξνηεηλφκελν κνληέιν.  

Σηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ
5

, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ κεδεληθά θέξδε γηαηί πσινχλ ην 

πξντφλ/ππεξεζία ηνπο ζην νξηαθφ θφζηνο ηνπ: 

                         

Σε αγνξέο φπνπ επηθξαηνχλ κνλνπσιηαθέο ή νιηγνπσιηαθέο ζπλζήθεο, ε επηρείξεζε πσιεί ην 

πξντφλ/ππεξεζία ηεο πην πάλσ απφ ηελ νξηαθή ηηκή ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο. Απηή ε 

δηαθνξά     , απνηειεί ην markup ηεο επηρείξεζεο. Όζν πην ρακειφ είλαη ην markup
6
 

(πιεζηάδνπκε ηηο ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ) ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη κηα αγνξά, 

άξα ηφζν κεγαιχηεξε ε ζηαηηθή επεκεξία.  

Μία νξηδφληηα
7

 ζπγρψλεπζε/εμαγνξά, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ιφγσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο ζπγρσλεπκέλεο 

επηρείξεζεο, πνπ ελ δπλάκεη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ηηκήο πψιεζεο ηνπ 

πξντφληνο/ππεξεζίαο. Απηή ε  αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθψλ θιίκαθαο, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη θπζηθά 

ηελ ηερλνινγηθή πξόνδν. Μηα πςειφηεξνπ επηπέδνπ ηερλνινγηθή θαηάζηαζε ζηελ 

ζπγρσλεπκέλε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε δηάρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ 

επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ. Αθφκε, κε ηε ζπγρψλεπζε απνθεχγνληαη νη επηθαιππηφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θφζηε ζε εξεπλεηηθά έξγα απφ ηηο επηκέξνπο επηρεηξήζεηο. 

                                                 
5
 Πξαθηηθά, δελ κπνξνχκε λα βξνχκε αγνξά φπνπ λα επηθξαηεί ηέιεηνο αληαγσληζκφο. 

6
 Τν markup ηνπ νιηγνπσιίνπ είλαη ρακειφηεξν απφ ην markup ηνπ κνλνπσιίνπ. 

7
 Αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη ζηελ ίδηα αγνξά.  



 

 

  

 

Δμνηθνλνκνχληαη πφξνη, αιιά θαη πξνζθέξεηαη κεγαιχηεξε γθάκα πξντφλησλ/ππεξεζηψλ κε 

ηελ εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θάζκαηνο.   

Η ζρεηηθή αγνξά ηεο λέαο νηθνλνκίαο δηαθέξεη γηαηί πξσηίζησο ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία 

θαη ζηελ ηερλνινγηθή αιιαγή. Η ΔΔ βξίζθεηαη αξθεηά βήκαηα πίζσ απφ ηνπο θχξηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, ΗΠΑ θαη Ιαπσλία, αλ θαη νη ππεξεζίεο/πξντφληα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

θαη ε παξαγσγή ινγηζκηθνχ απνηεινχλ θνκκάηηα ηεο αγνξάο φπνπ εηαηξίεο φπσο ε NOKIA 

θαηέρνπλ εγεηηθή ζέζε. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο, αζηάζεηα ζηελ είζνδν θαη έμνδν κηαο 

επηρείξεζεο ζε κία αγνξά ζαλ απνηέιεζκα πςειψλ ξπζκψλ θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγηθήο 

πξνφδνπ θαη εμσηεξηθφηεηεο ραξαθηεξίδνπλ ηε λέα νηθνλνκία. Απνηέιεζκα είλαη ε 

θαηάθηεζε πςειψλ κεξηδίσλ αγνξάο. Δπφκελν είλαη ινηπφλ, ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ 

αληαγσληζκνχ λα απνηειεί πξφθιεζε ππφ απηέο ηηο αζαθείο, ξεπζηέο θαη αζηαζείο ζπλζήθεο 

(Βέηηαο & Καηζνπιάθνο, 2004). 

Η αρχό τησ προςθετικότητασ 

Μία απφ ηηο αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα, είλαη θαη ε απσή ηηρ πποζθεηικόηηηαρ, ε νπνία 

ζχκθσλα κε ην Γισζζάξην ηνπ ΟΟΣΑ
8
 γηα ηνπο ζηαηηζηηθνχο φξνπο: 

«όζον αθοπά ηιρ πολικέρ ζςνοσήρ, ηα κεθάλαια σπημαηοδόηηζηρ ηηρ ΕΕ δεν θα ππέπει να 

ςποκαθιζηούν ηοςρ εθνικούρ πόποςρ αλλά να πποζηίθενηαι ζε αςηούρ»  

θαη νξίδεηαη ξεηά ζην άξζξν 15 ηνπ θαλνληζκνχ 1083/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ: 

«Οι ζςνειζθοπέρ ηων διαπθπωηικών ηαμείων δεν ανηικαθιζηούν ηιρ δημόζιερ ή ιζοδύναμερ 

διαπθπωηικέρ δαπάνερ ηων κπαηών μελών» 

Σηελ επίπησζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
9
, αλαθέξεηαη φηη ε 

απφδνζε ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ εληζρχεηαη καθξνπξφζεζκα, πξάγκα πνπ εληζρχεη θαη ηελ 

αλάπηπμε κε ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο. Όκσο ζεκαληηθφο παξάγνληαο παξακέλεη ην ζεζκηθφ 

θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

                                                 
8
 Ιζηνζέηεζε: http://stats.oecd.org/glossary 

9
 Κεθάιαην 3.1 ηεο 5εο Έθζεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. 



 

 

  

 

Διούκηςη μϋςω ςτόχων (Management by Objectives) 

Σηελ Διιάδα, ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο εηζήρζε κε ηνλ λφκν 3230/2004 

«Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». Οπζηαζηηθά αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σηα αλψηαηα επίπεδα ηεο 

ηεξαξρίαο, ζεζπίδνληαη ζηφρνη, επηδηψμεηο θαη επηδφζεηο. Σηε ζπλέρεηα δηαρένληαη ζε φιε ηελ 

ηεξαξρία αθνχ ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ ζε θάζε επίπεδν. Παξάιιεια κεηξηέηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο Γηνίθεζεο. Όιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ελεκεξψλεηαη ιεπηνκεξψο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο απηψλ, 

ελψ αλά ηξίκελν παξαθνινπζείηαη ε πνξεία ηνπο. Σε πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηνπο ζηφρνπο, 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη δεδνκέλα. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα αμηνπνηνύληαη 

θαη επηβξαβεύνληαη νη ππεξεζίεο πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ 

πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. 

Οι διαςτϊςεισ τησ κυβερνοαςφϊλειασ 

Δλ πξψηνηο, ε θπβεξλναζθάιεηα είλαη θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ηζρχνο. Η πξνζηαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή (ςεθηαθή, θπζηθή θιπ) απφ ζπληεηαγκέλεο 

δηαδηθαζίεο αιιά θαη ε ππνζηήξημε ησλ ππνδνκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πιεξνθνξία θαη ηε 

δηαθίλεζή ηεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ζαλ θπβεξλναζθάιεηα ζχκθσλα κε ην Υπνπξγείν 

Άκπλαο ησλ ΗΠΑ. Δθηφο απφ ελέξγεηεο επηδήκηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ζσζηή δηαθίλεζε ηεο 

πιεξνθνξίαο, ην έιιεηκκα εκπηζηνζχλεο θαη αμηνπηζηίαο ησλ κέζσλ απνηεινχλ έλαλ αθφκε 

θίλδπλν.  

Αλ θαη ε ηερλνινγία ζήκεξα απνηειεί απηφ πνπ ζηελ ζηξαηησηηθή νξνινγία νλνκάδεηαη 

πολλαπλαζιαζηήρ ιζσύορ, εληνχηνηο ε αλνξζφδνμε ρξήζε ηεο δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε 

θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα. Η δηάζηαζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ απνηειεί κέξνο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Τν 2010 νη ΗΠΑ είραλ θχθιν ζπλαιιαγψλ 132 δηο δνιάξηα. Δπίζεο ε 

πνιεκηθή ππεξνρή ησλ ΗΠΑ βαζίδεηαη θαη ζην ηερλνινγηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Έηζη ε 

ακεξηθάληθε πξνζέγγηζε  ηεο θπβεξλναζθάιεηαο επηηάζζεη ηνλ πξφεδξν λα ζπληνλίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θπβεξλναζθάιεηαο, ελψ νη ςεθηαθέο ππνδνκέο θαη ηα δίθηπα 

αληηκεησπίδνληαη ζαλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Φαιαθαηεβάθεο, 2011). 

 



 

 

  

 

4.7 H 2η ςυνιςτώςα: υποδομϋσ 

Οη ππνδνκέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Υπνζηεξίδνπλ ηελ 

θαηλνηνκία φηαλ ηα πξντφληα κέζσ ησλ δηθηχσλ ππνδνκψλ θζάλνπλ ζηηο αγνξέο. Σήκεξα, 

εθηφο φκσο απφ ηηο θιαζζηθέο ππνδνκέο πνπ γλσξίδακε, ην δηαδίθηπν θαη νη εγθαηαζηάζεηο 

νη νπνίεο ην ππνζηεξίδνπλ, παξέρνπλ πξφζβαζε ζηελ παλεπξσπατθή αιιά θαη ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. Γηα ηελ ΔΔ απηφ ζεκαίλεη εληαία ςεθηαθή αγνξά θαη επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο.  Ψζηφζν, ε δηαθίλεζε ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ θαη αλζξψπσλ παξακέλεη αξθεηά 

ζεκαληηθή, πξάγκα πνπ επηηάζζεη ζπληνληζκέλα κεηαθνξηθά δίθηπα: νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά, 

αεξνπνξηθά θαη ζαιάζζηα. 

Τα επελδπφκελα πνζά ζηνλ εμνπιηζκφ επεξεάδνληαη απφ ηνλ πιεζσξηζκό. Ο πςειφο 

πιεζσξηζκφο, κεηψλεη ηε ξνπή γηα απνηακίεπζε γηαηί κεηψλεηαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη επελδχζεηο ζε θπζηθφ θεθάιαην (Μνχηνο & Scarth, 2011). 

Αιγεβξηθά, ηζρχεη φηη: 

                   

                                                          

Τέινο, δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί θαη ε απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Η ρυθμιςτικό πολιτικό 

Τν άλνηγκα ησλ αγνξψλ δηθηχσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη φιν θαη πην ζπρλφ. 

Αλαθεξφκαζηε ζε δίθηπα ελέξγεηαο, ηειεπηθνηλσληψλ, ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

κεηαθνξψλ. Απηέο ηηο αγνξέο, παξαδνζηαθά ηηο έιεγρε κνλνπσιηαθά ην θξάηνο. Με ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπο, ηδηψηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζέιζνπλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

δηαθχιαμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγνξάο. Έηζη ζα ππάξρνπλ ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

γηα λα επηιέμεη ν θαηαλαισηήο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο θαη πην πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Φπζηθά, 

ρξεηάδεηαη κηα ξπζκηζηηθή πνιηηηθή γηα λα δηαρπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο απειεπζέξσζεο 

ησλ αγνξψλ δηθηχσλ ζηελ θνηλσλία.    

Φπζηθφ κνλνπψιην, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νηθνλνκίεο θάζκαηνο, θάζεηεο ζρέζεηο-θάζεηε 

νινθιήξσζε, νπζηψδεο δηεπθφιπλζε (essential facility) θαη εμσηεξηθφηεηεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξψλ δηθηχσλ. Η ξπζκηζηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηηο ηηκέο, ηελ είζνδν 



 

 

  

 

θαη έμνδν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά θαη ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ (Μήιιηνπ, 2014).  

Σο υπολογιςτικό νϋφοσ 

Τν ππνινγηζηηθό λέθνο, είλαη έλα κνληέιν ςεθηαθψλ ππνδνκψλ πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξήζε 

δηακνηξαδφκελσλ πφξσλ (shared resources) γηα ηελ επίηεπμε ζπκβαηφηεηαο θαη νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο αθνχ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πφξσλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε κία άξηζηε δπλακηθή θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ, ελψ ην θφζηνο θαηαινγίδεηαη κε βάζε ηε ρξήζε ησλ πφξσλ απηψλ (πιεξψλεηαη 

κφλν φ,ηη ρξεζηκνπνηείηαη)
10

. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ 

αλεμαξηήησο ρξνληθήο ζηηγκήο, ρψξνπ θαη ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπζθεπήο.  

Η πρϊςινη πληροφορικό (Green IT ό Green Computing) 

Δίλαη έλαο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαληαη απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο. Βάζε απηψλ ησλ αξρψλ, 

πινπνηήζεθε ην ΔΠΣΔΤ
11

.  

Σχκθσλα κε ηνλ ΟΟΣΑ
12

, νη θπβεξλήζεηο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε πην «πξάζηλεο 

ππνινγηζηηθέο ππνδνκέο» παξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (πρ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε – θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ) κέζσ ησλ ππνδνκψλ ηεο 

πιεξνθνξηθήο: 

 Η κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ελζσκαηψλεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο/ππεξεζίαο. 

 Μείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο – βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 
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 Δδψ ζα πξέπεη αζθαιψο λα αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ Wikipedia 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing):  

“For example, a cloud computer facility that serves European users during European business hours with a 

specific application (e.g., email) may reallocate the same resources to serve North American users during North 

America's business hours with a different application (e.g., a web server). This approach should maximize the 

use of computing power thus reducing environmental damage as well since less power, air conditioning, rack 

space, etc. are required for a variety of functions. With cloud computing, multiple users can access a single 

server to retrieve and update their data without purchasing licenses for different applications.” 
11

 Σην ΔΠΣΔΤ αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 5.  
12

 Η πξάζηλε πιεξνθνξηθή: νη ππνδνκέο ηεο πιεξνθνξηθήο κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην πεξηβάιινλ, 

παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ ΟΟΣΑ ζηνλ ηζηνρψξν: http:// www.oecd.org/sti/ict/green-ict. 

 



 

 

  

 

 Η πηνζέηεζε κηαο πξάζηλεο θνπιηνχξαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, έηζη ψζηε λα 

θαηαζηνχλ ζχκκαρνη ζηηο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο.  

 Οη επελδχζεηο ζα πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ ζε θαζαξέο ηερλνινγίεο, κε  επηδήκηεο γηα 

ην πεξηβάιινλ. 

 Η εηζαγσγή θαλφλσλ θαη δεηθηψλ, ζα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ επηηπρία ησλ 

δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ.   

4.8 H 3η ςυνιςτώςα: ανθρώπινο δυναμικό13  

Σεκείν αλαθνξάο ζηε κειέηε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ (βιέπε θαη θεθάιαην 3) ηεο 

ΔΔ, απνηειεί ην λενθιαζζηθό ππόδεηγκα Solow-Swan κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Τελ χπαξμε ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο κε θζίλνπζεο απνδφζεηο ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ  

 Τελ χπαξμε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ απνηακίεπζεο απφ ηα λνηθνθπξηά.  

Τα ππνδείγκαηα κε ραξαθηεξηζηηθφ ηηο θζίλνπζεο απνδφζεηο, ρξεηάδνληαη εμσγελή 

ηερλνινγηθή πξφνδν γηα λα ζπληεξεζεί ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Αλ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο 

απνηειέζεη ζπληειεζηή ηνπ ππνδείγκαηνο, ηφηε θαζίζηαηαη ελδνγελήο. Η ηερλνγλσζία, είλαη 

θάηη αθεξεκέλν, ππφ ηελ έλλνηα φηη αγθαιηάδεη έλα ηεξάζηην εχξνο γλψζεσλ: ηερληθψλ, 

ζεσξεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θιπ. Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ηνλ θνξέα ηεο ηερλνγλσζίαο. 

Γηα απηφ ην ιφγν ε Εςπώπη 2020 έρεη ζηφρν ηελ επέλδπζε ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δ&Α.     

Η θαηλνηνκία, δελ ρξεηάδεηαη λα απνηειεί έλαλ ελδνγελή ζπληειεζηή γηα κία 

επηρείξεζε/νξγαληζκφ, κία πεξηθέξεηα ή έλα θξάηνο. Μπνξεί λα δηαρπζεί, ζε νληφηεηεο πνπ 

δελ είραλ ηελ επζχλε «παξαγσγήο» ηεο. Απηή ε εθκεηάιιεπζε – ε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο 

– πξνυπνζέηεη ηελ νξζή θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Καιατηδηδάθεο & Καιπβίηεο, 

2008). 

Απηή ε λέα πξαγκαηηθφηεηα ζα επεξεάζεη αξθεηά ηνπο εξγαδφκελνπο απαηηψληαο απφ 

απηνχο λα πξνζαξκφδνληαη ζε έλα ξεπζηφ πεξηβάιινλ, αλαβαζκίδνληαο ηηο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηέο ηνπο κε ηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε. Απηέο νη αιιαγέο αθνξνχλ φια ηα επίπεδα κηαο 

επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζήκεξα κία βηβιηνζήθε ελφο 
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 Σεκείν αλαθνξάο απηήο ηεο ζπληζηψζαο απνηέιεζε ε πέκπηε έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή. 



 

 

  

 

παλεπηζηεκίνπ ρξεηάδεηαη 40 άηνκα γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο: παξαγγειίεο, εηζαγσγή 

βηβιίσλ, δαλεηζκφο, κεραλνγξάθεζε, ηεθκεξίσζε, ηαθηνπνίεζε θιπ, ε εθαξκνγή ηεο 

ςεθηνπνίεζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζην πιηθφ εμ απνζηάζεσο, ζα θαηαξγήζεη νξηζκέλεο 

ζέζεηο θαη ζα δεκηνπξγήζεη άιιεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο. Η πξνζαξκνζηηθόηεηα 

ινηπφλ ζα απνηειέζεη ην δηαβαηήξην γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο. Αιιηψο, νη «απξνζάξκνζηνη» είηε 

ζα βηψζνπλ κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπο, είηε ζα κείλνπλ άλεξγνη. Νέεο κνξθέο εξγαζίαο (πρ 

ηειεεξγαζία) θαη εθπαίδεπζεο (πρ αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε
14

) έρνπλ θάλεη ήδε ηελ 

εκθάληζή ηνπο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ελψ ε παξνπζία ησλ επαγγεικαηηψλ ζην δηαδίθηπν 

είλαη πιένλ αλαγθαία.  

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο
15

, πξνζθέξεη ζε φια 

ηα κέιε ηνπ (ινγηζηέο θαη νηθνλνκνιφγνπο) ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ παξνπζία ζην 

δηαδίθηπν, δεκηνπξγψληαο ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα. Έηζη ν θάζε έλαο κπνξεί λα απνθηήζεη 

επαγγεικαηηθή ηζηνζειίδα θαηνρπξψλνληαο παξάιιεια δηθφ ηνπ φλνκα (domain name) .eu,   

ρξεζηκνπνηψληαο ήδε πξνεγθαηεζηεκέλα ππνδείγκαηα (templates) ή λα ηε ρηίζεη απφ ηελ 

αξρή. Ο πξψηνο ρξφλνο είλαη δσξεάλ θαη πεξηιακβάλεη web hosting 1GB θαη 100 GB 

κεληαία θίλεζε δεδνκέλσλ 100 GB θαη cpanel γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη δεκηνπξγία 

εηαηξηθψλ email, ελψ κεηά ηνλ πξψην ρξφλν (αλ θπζηθά ν επαγγεικαηίαο ζέιεη λα ζπλερίζεη) 

παξέρεηαη έθπησζε 50%. 

Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο απαζρόιεζεο, ε Εςπώπη 2020, έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ 

απαζρφιεζε ησλ παξαγσγηθψλ ειηθηψλ (20-64 εηψλ), ζε επίπεδν 75%. Όκσο, νη επηπηψζεηο 

ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα έθεξαλ κία λέα πξαγκαηηθφηεηα κε πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Πην 

αλαιπηηθά, θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ηελ έξεπλα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, κε ηα ηξηκεληαία δειηία ηχπνπ (βιέπε ζρήκα 4.5), ε αλεξγία 

παξνπζίαζε αικαηψδε αχμεζε απφ ην 2008 κέρξη ην 2014. 
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 «Η πιαηθφξκα Open eClass ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν Σχζηεκα 

Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ. Αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ ππεξεζία Αζχγρξνλεο Τειεθπαίδεπζεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη δεζκεχζεηο. Η πξφζβαζε ζηελ 

ππεξεζία γίλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο απινχ θπιινκεηξεηή (web browser) ρσξίο ηελ απαίηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

ηερληθψλ γλψζεσλ», φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηζηνρψξν http://eclass.aueb.gr.  
15

 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηή ηελ παξνρή κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη ζην http//eu.oe-e.gr 



 

 

  

 

 

Σχήμα 4.5: Η πορεία τησ ανεργίασ ςτην Ελλάδα με ςτοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ  
 

Μειεηψληαο ηελ θηλεηηθόηεηα εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηελ ΔΔ θαη ΗΠΑ
16

, βιέπνπκε φηη 

ζηελ ΔΔ νη πηζαλφηεηεο κεηαθίλεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ, 

είλαη κηθξφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ΗΠΑ. Η εζσηεξηθή θηλεηηθφηεηα πξνζθέξεη επειημία 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ΗΠΑ. Απνηέιεζκα είλαη ε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ αλεξγία 

θαη ζηε έιιεηςε αλζξψπηλσλ πφξσλ. Γηαρσξίδνληαο ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο απφ ηηο Γπηηθέο, 

ζηελ ΔΔ είλαη επηηαθηηθή ε πηνζέηεζε δξάζεσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα. Η 

κφξθσζε ηέινο, εληζρχεη ηελ ηάζε γηα εζσηεξηθή θηλεηηθφηεηα.    

Σην θεθάιαην 3 αλαθέξακε ηηο ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζαλ 

ζπληειεζηή ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Σηηο ζεηηθέο εμσηεξηθόηεηεο, νη πξάμεηο  θάπνηνπ 

έρνπλ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν: άηνκα πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ «αγνξά 

πνπ παξάγνληαη νη εμσηεξηθφηεηεο» δέρνληαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο. Σπλππνινγίδεηαη έηζη ε 

νιηθή σθέιεηα, ηδησηηθφ θαη θνηλσληθφ φθεινο, φρη κφλν ην ηδησηηθφ. Σην ζρήκα 4.6, ην 

πξάζηλν ηξίγσλν αληηπξνζσπεχεη ηελ απψιεηα ηεο επεκεξίαο γηαηί ν ηδηψηεο παξάγεη ζην 
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 Σει. 9-14 ηεο πέκπηεο έθζεζεο ζπλνρήο. 



 

 

  

 

ζεκείν   , φπνπ MPC=MPB θαη φρη ζην   , φπνπ είλαη ην θνηλσληθά βέιηηζην. Οπζηαζηηθά, 

νη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ζην βέιηηζην θνηλσληθά ζεκείν ππάξρνπλ, απιά ρξεηάδεηαη ε 

επέκβαζε ηεο πνιηηείαο γηα πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

Σχήμα 4.6: Θετική εξωτερικότητα  
 

 

Η πνιηηηθή γηα ηελ απαζρόιεζε ζηελ ΔΔ (Καιπβίηεο, 2011) ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηηο ίζεο επθαηξίεο αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

απηψλ ησλ ζέζεσλ. Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε ρξήζε φισλ 

ησλ πφξσλ ζα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζα κεηψζνπλ ηελ αλεξγία. Οη επηδξάζεηο 

ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη πξντφλησλ ζα: 

  



 

 

  

 

 Απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ γηαηί ζα κεησζνχλ ηα θέξδε ησλ κνλνπσιίσλ νδεγψληαο 

ζε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Καηαζηήζνπλ θαιχηεξα αληηκεησπίζηκεο  ηηο φπνηεο αξλεηηθέο δηαηαξαρέο. 

 Αλνίμνπλ ηνλ δξφκν γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ δνκψλ νξγάλσζεο 

ζηηο επηρεηξήζεσλ. 

 Δμνκαιχλνπλ ηε ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Σε πθεζηαθέο πεξηφδνπο ζα 

απνζαξξχλεηαη ε ππναπαζρφιεζε θαη ζε πεξηφδνπο έληαζεο ζα απνζαξξχλεηαη ε 

ππεξαπαζρφιεζε. 

 Δπλνεζεί ην θιίκα γηα επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε Δ&Α.   

 



 

  

 

 


