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ΣΥΝΟΨΗ 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται µια αναζήτηση των παραγόντων ανταγωνιστι-

κότητας (competitiveness factors) στο σύγχρονο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον µε τη 

βοήθεια σχετικών επιστηµονικών πηγών. 

Αρχικά, στα κεφάλαια 1 και 2 αναλύεται το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης όπως 

αυτό εξελίσσεται κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. ∆ίδεται 

ιδιαίτερη έµφαση στις αντιπαραθέσεις που περιβάλλουν τη διαδικασία της 

παγκοσµιοποίησης, ενώ διατυπώνονται και προτάσεις για την υπέρβασή τους και την 

οµαλότερη πορεία προς ένα παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον. Τέλος, µέσα από την 

ανάλυση της τρέχουσας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης καταδεικνύεται η κυρίαρχη 

σηµασία της διεθνούς συνιστώσας στο οικονοµικό γίγνεσθαι, καθώς και ο συστηµικός 

κίνδυνος που µπορεί να ανακύψει από τµηµατικές δυσλειτουργίες. 

Στη συνέχεια, στα κεφάλαια 3 και 4 αναλύεται η έννοια της ανταγωνιστικότητας και 

αναπτύσσονται οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Η παρουσίασή τους είναι 

αναλυτική, ενώ ιδιαίτερη αναζήτηση γίνεται όσον αφορά στο θεσµικό περιβάλλον 

(institutional environment) και στην αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών (market 

efficiency), είτε πρόκειται για αγορές προϊόντων είτε για χρηµατοοικονοµικές αγορές 

είτε για την αγορά εργασίας. Ο κάθε παράγοντας εξετάζεται χωριστά, αλλά γίνεται 

προσπάθεια να τονισθούν οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις καθώς και η σύνδεσή τους 

µε τα διαφορετικά στάδια οικονοµικής ανάπτυξης. 

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση συµπερασµατικών σχολίων. 
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Κεφάλαιο 1.   

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.1 Εισαγωγή 

Η παγκοσµιοποίηση αποτελεί αντικείµενο ενδιαφέροντος σε όλα τα επίπεδα της 

καθηµερινότητας· συζητείται στα κοινοβούλια, στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, σε 

επιχειρηµατικά συµβούλια, σε συνεδριάσεις εργατικών συνδικάτων, στην αγορά. Παρ’ 

όλα αυτά δεν έχει καθιερωθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισµός που να αποτυπώνει µε 

πληρότητα το φαινόµενο. Μάλιστα, η οπτική γωνία από την οποία προσεγγίζεται 

διευρύνεται όλο και περισσότερο, έτσι ώστε πλέον να περιλαµβάνει πολιτικές, 

κοινωνικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές πτυχές. 

Κυριολεκτικά, παγκοσµιοποίηση είναι η διαδικασία µετασχηµατισµού τοπικών 

ή περιφερειακών πραγµάτων ή καταστάσεων σε παγκόσµια. Ο όρος µπορεί επίσης να 

χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τη διαδικασία µε την οποία οι λαοί του κόσµου 

ενσωµατώνονται και λειτουργούν σε µια ενιαία κοινωνία. Για τους σκοπούς της 

παρούσας εργασίας θα βασιστούµε σε ορισµούς που έχουν στο επίκεντρό τους την 

οικονοµική διάσταση. 

Σύµφωνα µε τους Begg, Fischer και Dornbusch (2005), παγκοσµιοποίηση είναι 

η διαρκώς αυξανόµενη ολοκλήρωση των εθνικών αγορών οι οποίες προηγουµένως 

ήταν κατακερµατισµένες, λειτουργώντας πολύ περισσότερο ανεξάρτητα η µια από την 

άλλη. 

Με βάση άλλη προσέγγιση (Ball, McCulloch, Frantz, Geringher & Minor, 

2006), το φαινόµενο περιγράφεται ως η διεθνής ολοκλήρωση των προϊόντων, της 

τεχνολογίας, της εργασίας και του κεφαλαίου. Στο περιβάλλον αυτό οι επιχειρήσεις 

εφαρµόζουν παγκόσµιες στρατηγικές που συνδέουν και συντονίζουν τις διεθνείς τους 

δραστηριότητες σε παγκόσµια βάση. 

Ο Tom G. Palmer (2002) ορίζει την παγκοσµιοποίηση ως την ελάττωση ή 

εξάλειψη των από το κράτος επιβαλλόµενων περιορισµών στις διασυνοριακές 

συναλλαγές, καθώς και το ολοένα και αυξανόµενης ολοκλήρωσης πολύπλοκο 

παγκόσµιο σύστηµα παραγωγής και συναλλαγών που προέκυψε ως αποτέλεσµα. 

Ο Thomas L. Friedman (2005), εξετάζοντας τις επιπτώσεις της επιπεδοποίησης 

της γης (flattening of the globe), υποστηρίζει ότι το παγκόσµιο εµπόριο, η µεταφορά 

λειτουργιών εκτός επιχείρησης (outsourcing), η συγκρότηση διεθνών προµηθευτικών 

αλυσίδων (international supply chaining) και οι πολιτικές διεργασίες των τελευταίων 

δεκαετιών έχουν αλλάξει τον κόσµο οριστικά, προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. 
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Πιστεύει επίσης ότι ο ρυθµός της παγκοσµιοποίησης επιταχύνεται και θα συνεχίσει να 

έχει αυξανόµενη επίδραση στην επιχειρησιακή οργάνωση και πρακτική. 

Ο Noam Chomsky (2006), καθώς και άλλοι επικριτές της παγκοσµιοποίησης, 

υποστηρίζει πως ο όρος χρησιµοποιείται λανθασµένα για να περιγράψει τη 

συγκεκριµένη νεοφιλελεύθερη µορφή οικονοµικής παγκοσµιοποίησης. 

O Ιωάννης Χατζηδηµητρίου (2003) διακρίνει ανάµεσα στην παγκοσµιοποίηση 

των αγορών  και σε αυτή της οικονοµίας. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη µπορούµε να 

ορίσουµε ως παγκοσµιοποίηση των αγορών (globalization of markets) τη συνεχή 

διαδικασία ενδυνάµωσης του βαθµού αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των 

αγορών των χωρών όλου του κόσµου. Επειδή όµως η οικονοµία µιας χώρας αποτελείται 

από τις αγορές της, η παγκοσµιοποίηση των αγορών οδηγεί αναπόφευκτα στην 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, δηλαδή στην ενίσχυση του βαθµού αλληλεξάρτησης 

των εθνικών οικονοµιών. 

Μια άλλη διάκριση που µπορεί να γίνει είναι αυτή ανάµεσα στην 

παγκοσµιοποίηση και στη διεθνοποίηση. Ενώ οι δύο όροι χρησιµοποιούνται 

εναλλακτικά υπάρχει µια λεπτή, τυπική και ουσιαστική διαφοροποίηση. ∆ιεθνές 

ονοµάζεται ένα φαινόµενο όταν εξελίσσεται ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα έθνη. Ένα 

διεθνές φαινόµενο µετατρέπεται σε παγκόσµιο όταν αναφέρεται σε όλο τον κόσµο ή σε 

µεγάλες περιφέρειες του. Στην πράξη ο όρος διεθνοποίηση αναφέρεται περισσότερο µε 

τη σηµασία του διεθνούς εµπορίου, των διεθνών σχέσεων και των διεθνών συνθηκών, 

ενώ ο όρος παγκοσµιοποίηση σηµαίνει την ουσιαστική απάλειψη των εθνικών συνόρων 

για οικονοµικούς σκοπούς. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή του όρου παγκοσµιότητα (globality) 

σε σχέση µε τον όρο παγκοσµιοποίηση. Σύµφωνα µε τον Daniel Yergin (1999) η 

παγκοσµιοποίηση είναι µια διαδικασία η οποία οδηγεί σε ένα αποτέλεσµα. Αυτό το 

αποτέλεσµα είναι µια νέα κατάσταση που µπορεί να αποδοθεί µε τον όρο 

παγκοσµιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Microsoft έχει σπεύσει να συµπεριλάβει το 

νέο όρο στο λεξικό της. 

 

1.2 Ιστορία της παγκοσµιοποίησης. 

Η παγκοσµιοποίηση θεωρείται ως µια µακραίωνη διαδικασία που συνδέεται µε 

την ανάπτυξη του πολιτισµού και η οποία έχει επιταχυνθεί δραµατικά τα τελευταία 50 

χρόνια. Ιστορικά µπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις περιόδους: στην αρχαία, στη 

µεσαιωνική, στην αποικιακή και στην εποχή του βιοµηχανικού καπιταλισµού. 

1.2.1 Αρχαία περίοδος 
 Ήδη από την αρχαιότητα Φοίνικες, Αιγύπτιοι και Έλληνες έµποροι διέσχιζαν 

τον τότε γνωστό κόσµο διακινώντας διαφόρων ειδών προϊόντα. Κατά µήκος των 
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εµπορικών δρόµων στις ακτές της Μεσογείου ιδρύθηκε µια πλειάδα από αποικίες, 

πολλές από τις οποίες, όπως η φοινικική Καρχηδόνα, αναδείχθηκαν σε ισχυρά εµπορικά 

και πολιτικά κέντρα του αρχαίου κόσµου, ενώ άλλες όπως η ελληνική Μασσαλία 

κατάφεραν να διατηρήσουν σηµαντική παρουσία διαχρονικά µέχρι και τις µέρες µας. 

Με τις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο τότε γνωστός κόσµος πέρασε 

σε άλλη φάση. Αφ’ ενός το µοντέλο της πολιτικής εξουσίας µετατοπίστηκε από την 

πόλη-κράτος που κυριαρχούσε στον ελληνικό και φοινικικό κόσµο στην αυτοκρατορική 

δοµή των ελληνιστικών βασιλείων· αφ’ ετέρου και σηµαντικότερο, για πρώτη φορά 

σηµειώθηκε στα πλαίσια µιας ενιαίας πολιτικής – πολιτισµικής οντότητας, της 

αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου αρχικά και των ελληνιστικών βασιλείων στη 

συνέχεια, η γόνιµη συνύπαρξη της µεσογειακής δύσης µε την εγγύς ανατολή. Στην 

ιστορική αυτή περίοδο, από το 330 µέχρι τον 1ο π.Χ. αιώνα, δηµιουργήθηκε ένας 

πολιτικοκοινωνικός χώρος που εκτεινόταν από το Αιγαίο µέχρι τα όρια της Κίνας και 

περιελάµβανε όλους τους γνωστούς πολιτισµούς της εποχής εκτός του κινεζικού.  

Το τέλος του ελληνιστικού κόσµου δόθηκε από τη Ρώµη που είχε πρωτύτερα 

κυριαρχήσει σε µια σειρά πολέµων εκατονταετούς διάρκειας του θανάσιµου 

ανταγωνιστή της, της Καρχηδόνας (καρχηδονιακοί πόλεµοι). Η Ρώµη δηµιούργησε τη 

δικιά της αυτοκρατορία γεωγραφικό επίκεντρο της οποίας ήταν η Μεσόγειος, η οποία 

ονοµάστηκε και mare nostrum (η θάλασσά µας), και εκτεινόταν από την Ισπανία και τη 

Βρετανία στα δυτικά µέχρι την Περσία στα ανατολικά. Στα πλαίσια της Ρωµαϊκής 

αυτοκρατορίας, και κυρίως κατά την περίοδο της Ρωµαϊκής Ειρήνης (Pax Romana) που 

διήρκεσε από 27 π.Χ. µέχρι το 180 µ.Χ., το εµπόριο άνθησε µε τη βοήθεια σηµαντικών 

έργων οδοποιίας, ενώ η επιβολή του ρωµαϊκού δικαίου επέτρεψε την εφαρµογή ενιαίων 

κανόνων οικονοµικής δραστηριότητας σε µια αχανή έκταση που περιελάµβανε από τα 

σηµιτικά φύλλα της ανατολής µέχρι τους Κέλτες της δύσης.  

1.2.2 Μεσαιωνική περίοδος 
Μετά την πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας το δυτικό τµήµα των εµπορικών 

δρόµων ελεγχόταν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (Ανατολική Ρωµαϊκή 

Αυτοκρατορία) και τη Βενετία αργότερα, ενώ στα ανατολικά µετά τον 11ο αιώνα η 

Αυτοκρατορία των Μογγόλων συνέβαλε καθοριστικά στη σταθεροποίηση του 

ασιατικού τµήµατος των εµπορικών δρόµων. Επίσης οι Μογγόλοι έκαναν για πρώτη 

φορά εκτεταµένη χρήση του χάρτινου χρήµατος (paper money). Όσον αφορά σ’ αυτό το 

νέο για την εποχή είδος χρήµατος, η χρησιµότητά του δε βασιζόταν στην αξία του 

υλικού κατασκευής όπως στο εµπορευµατικό χρήµα (commodity money), αλλά στην 

ικανότητα µιας υπερκείµενης εξουσίας να το επιβάλλει ως µέσο συναλλαγών και να 

προσδιορίζει την ονοµαστική του αξία. Ο Βενετός εξερευνητής Μάρκο Πόλο 

περιγράφει στα Ταξίδια του µε θαυµασµό τον τρόπο που δηµιουργούνταν χρήµατα από 
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κορµούς δέντρων στην επικράτεια που διαφέντευε ο Κουµπλάι Χαν. Την περίοδο 

εκείνη άρχισαν να δραστηριοποιούνται και οι Άραβες οι οποίοι δηµιούργησαν 

εµπορικές κοινότητες στα µεγάλα λιµάνια της εποχής και εγκαθίδρυσαν ένα δίκτυο 

θαλάσσιου εµπορίου αντίστοιχο µε αυτό του δρόµου του µεταξιού στη στεριά. 

Για µερικές δεκαετίες το εµπόριο γνώρισε τεράστια άνθηση. Άνθρωποι, ζώα, 

αγαθά, χρήµατα, τεχνολογία αλλά και µικροοργανισµοί ξεκινούσαν το ταξίδι τους από 

την Αγγλία, περνούσαν από τη Γαλλία και την Ιταλία και διασχίζοντας τη Μεσόγειο 

έφταναν στην Αίγυπτο και την Αραβική χερσόνησο, και στη συνέχεια µέσω των 

εµπορικών δρόµων της κεντρικής Ασίας δια ξηράς, αλλά και δια θαλάσσης µέσω της 

Ερυθράς θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού, κατέληγαν στην Κίνα. Οι εµπορικοί 

δρόµοι που αναπτύχθηκαν είτε δια ξηράς είτε δια θαλάσσης και συγκρότησαν το δίκτυο 

που ονοµάστηκε δρόµος του µεταξιού, οδήγησαν για πρώτη φορά σε έναν πραγµατικά 

διασυνδεδεµένο κόσµο (interconnected world) αφού οι τρεις τότε γνωστές ήπειροι, 

Ευρώπη, Ασία και Αφρική, συνδέονταν οικονοµικά και πολιτισµικά (βλ. Σχήµα 1.1). 

Το γεγονός αυτό µαρτυρείται µε δραµατικό τρόπο και από τη γρήγορη και 

καταστροφική εξάπλωση της πανδηµίας της πανώλης που ξεκίνησε στην Κίνα για να 

σπείρει το θάνατο µέχρι τη δυτική Ευρώπη στα µέσα του 14ου αιώνα. 

Σχήµα 1.1: Ο δρόµος του µεταξιού από ξηρά (κόκκινη γραµµή) και από θάλασσα (µπλε γραµµή). 

 

Ο δρόµος του µεταξιού ήταν ένα σύνθετο εµπορικό σύστηµα η σταθερότητα του 

οποίου βασιζόταν σε πανίσχυρες πολιτικές δυνάµεις της εποχής που πολλές φορές 

έριζαν για τον έλεγχο του εµπορίου, αλλά και σε µεγάλα διάσπαρτα εµπορικά 

συµφέροντα κάθε ένα από τα οποία µπορούσε να ελέγξει τη µεταφορά αγαθών σε 
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ορισµένα µόνο τµήµατα του συστήµατος. Είναι επίσης ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι το 

σύστηµα ήταν έντονα πολυπολιτισµικό καθώς Άραβες, Έλληνες, Ιταλοί, Ινδοί, Κινέζοι, 

Μογγόλοι και πολλοί άλλοι λαοί διαδραµάτιζαν σηµαντικό ρόλο στην οµαλή 

λειτουργία του.  

Με την αποσύνθεση της Μογγολικής Αυτοκρατορίας καθώς και την παρακµή 

του Βυζαντίου χάθηκε η πολιτική, πολιτισµική και οικονοµική ενότητα του δρόµου του 

µεταξιού. Η νέα κατάσταση ήταν πολύ πιο ασταθής µε περιφερειακές δυνάµεις να 

αναδύονται, ενώ στη συνέχεια η οθωµανική κυριαρχία στον ευρασιατικό χώρο 

ανάγκασε τις δυτικές δυνάµεις να αναζητήσουν νέους εµπορικούς δρόµους προς την 

ανατολή. 

1.2.3 Αποικιακή περίοδος. 
Ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Vasco da Gama πραγµατοποίησε πρώτος τον 

περίπλου της Αφρικής το 1498 και έφτασε στον Ινδικό Ωκεανό παρακάµπτοντας τους 

εµπορικούς δρόµους της Ευρασίας που ήλεγχαν οι Οθωµανοί. Τους Πορτογάλους 

ακολούθησαν σύντοµα οι άλλες δυτικές δυνάµεις της εποχής, Ολλανδοί, Γάλλοι και 

Βρετανοί, σε έναν αγώνα για την ανακάλυψη και τον έλεγχο των θαλάσσιων εµπορικών 

δρόµων προς την Ασία. Σε µία από αυτές τις απόπειρες ο Χριστόφορος Κολόµβος 

προσπαθώντας να βρει έναν θαλάσσιο δρόµο για τις Ινδίες ταξιδεύοντας προς τα 

δυτικά, ανακάλυψε την ήπειρο που αργότερα ονοµάστηκε Αµερική. 

Μέχρι το 19ο αιώνα οι δυτικές δυνάµεις ενεπλάκησαν σε έναν αδυσώπητο 

ανταγωνισµό για τον οικονοµικό έλεγχο τόσο των εµπορικών δρόµων όσο και των 

φυσικών πόρων της Αφρικής και της Αµερικής. Ήταν η εποχή της αποικιοκρατίας και 

του ιµπεριαλισµού. Μια εποχή εξερευνήσεων και εµπόλεµων συρράξεων που κατέληξε 

στη γρήγορη και βίαια ενσωµάτωση στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα του Νέου 

Κόσµου και της Αφρικής είτε µέσω της κατάκτησης των εδαφών των δύο ηπείρων 

(αποικιοκρατία), είτε µε τον έµµεσο αλλά σαφή έλεγχο αυτών των περιοχών 

(ιµπεριαλισµός). Κατά την περίοδο αυτή οι ευρωπαϊκές δυνάµεις κατάφεραν να 

ελέγξουν και τους εµπορικούς δρόµους του Ινδικού Ωκεανού µέσω της 

δραστηριοποίησης στην Ινδική Χερσόνησο κρατικά ελεγχόµενων ή υποστηριζόµενων 

εταιρειών, όπως η Βρετανική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών. Μέσω της κινητικότητας 

που ανέπτυξαν Αγγλικές, Γαλλικές και Ολλανδικές εταιρείες ενοποιήθηκε σε µεγάλο 

βαθµό το τµήµα του Ινδικού Ωκεανού και το Ατλαντικό τµήµα του παγκόσµιου 

συστήµατος, ενώ το τµήµα της Ασίας ελεγχόταν από τους Οθωµανούς, τους Πέρσες και 

τους Κινέζους. Την εποχή αυτή αναπτύχθηκε έντονα το δόγµα του µερκαντιλισµού στα 

πλαίσια του οποίου η κρατική εξουσία εξαρτούνταν άµεσα από την υποστήριξη του 

εµπορικού κεφαλαίου και το εµπορικό κεφάλαιο αναπτυσσόταν υπό την προστασία του 

κράτους. 
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1.2.4 Περίοδος του βιοµηχανικού καπιταλισµού 
Η τεχνολογική πρόοδος που ακολούθησε µετέβαλε δραµατικά το τοπίο. Ο 

σιδηρόδροµος και το ατµόπλοιο µείωσαν σηµαντικά το κόστος των µεταφορών και 

συνέβαλλαν στη συγκέντρωση κεφαλαίου που δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη 

βιοµηχανικής παραγωγής στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη. Η βιοµηχανική επανάσταση 

οδήγησε ραγδαία στην ισχυροποίηση και στον εντεινόµενο ανταγωνισµό των εθνικών 

οικονοµιών. Τα έθνη – κράτη εγκατέλειψαν σταδιακά την αποικιοκρατία υπέρ της 

άσκησης ιµπεριαλιστικής εξωτερικής πολιτικής. Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής ήταν 

µια σειρά από συρράξεις στην προσπάθεια των ευρωπαϊκών δυνάµεων να ελέγξουν 

περισσότερο το ασιατικό σύστηµα (πόλεµοι του οπίου στην Κίνα, βίαιο άνοιγµα των 

ιαπωνικών λιµανιών στο αµερικανικό εµπόριο από το ναύαρχο Perry). Οι ανταγωνισµοί 

αυτοί µεταφέρθηκαν τελικά και στην ευρωπαϊκή ήπειρο και κορυφώθηκαν στους δύο 

παγκόσµιους πολέµους. 

Ο κόσµος ωστόσο είχε ήδη αλλάξει. Εκτός από τις αλµατώδεις τεχνολογικές 

εξελίξεις που διήρκεσαν καθ’ όλο τον 20ό αιώνα, σηµειώθηκαν σηµαντικές αλλαγές 

και σε θεσµικό επίπεδο. Οι περισσότερες από αυτές έλαβαν χώρα µετά το δεύτερο 

παγκόσµιο πόλεµο και οδήγησαν στη σύγχρονη και πλέον ενδιαφέρουσα φάση της 

παγκοσµιοποίησης.

1.3 H Παγκοσµιοποίηση στη σύγχρονη εποχή 

Όπως προκύπτει και από την προηγούµενη ιστορική αναφορά, η παγκοσµιο-

ποίηση υπό την ευρεία της έννοια είναι µια διαδικασία που χάνεται στα βάθη των 

αιώνων. Η παγκοσµιοποίηση ωστόσο µε τη µορφή και το περιεχόµενο που 

αντιλαµβανόµαστε σήµερα είναι δηµιούργηµα της µεταπολεµικής εποχής και ιδιαίτερα 

της περιόδου που ακολούθησε το τέλος του ψυχρού πολέµου. Στη διαδικασία της 

σύγχρονης παγκοσµιοποίησης έχουν διαδραµατίσει κοµβικό ρόλο πολιτικοί, 

τεχνολογικοί και ευρύτεροι οικονοµικοί παράγοντες. 

1.3.1 Πολιτικοοικονοµικοί παράγοντες. 
Το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου βρήκε την Ευρώπη να έχει υποστεί 

τροµακτικές απώλειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε υποδοµές. Οι νικήτριες 

δυνάµεις σε µια προσπάθεια να αποτρέψουν την επανάληψη παρόµοιων καταστροφών 

στο µέλλον, πήραν την πρωτοβουλία να αναδιοργανώσουν το παγκόσµιο πολιτικό και 

οικονοµικό σύστηµα.  

Σε πολιτικό επίπεδο αυτό επιχειρήθηκε µε τη σύσταση του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών που διαδέχτηκε την Κοινωνία των Εθνών, οργανισµός που είχε 

αποδειχθεί ανεπαρκής καθώς δεν κατάφερε να αποτρέψει την πορεία προς το Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Σε οικονοµικό επίπεδο, διαµορφώθηκε µια κοινή συναίνεση 
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ανάµεσα στους δυτικούς συµµάχους ότι οι πολιτικές του προστατευτισµού 

µακροπρόθεσµα ήταν υπεύθυνες για την υπονόµευση της παγκόσµιας παραγω-

γικότητας. Συνεπικουρούµενοι και από την επικράτηση στο επίπεδο της οικονοµικής 

σκέψης των θεωριών του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήµατος έναντι του 

µερκαντιλισµού, άρχισαν σταδιακά να ενισχύουν την παγκόσµια οικονοµική ολοκλή-

ρωση. Στα πλαίσια αυτής της λογικής βαθµιαία περιορίστηκαν τα εµπόδια στις διεθνείς 

συναλλαγές (µείωση δασµών, άνοιγµα εσωτερικών αγορών κ.λπ.)  µε απώτερο σκοπό 

την ελεύθερη ροή προϊόντων, κεφαλαίου και τεχνολογίας. Για να διευκολυνθεί αυτή η 

διαδικασία συστήθηκαν πολλοί υπερεθνικοί οργανισµοί όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, η Παγκόσµια Τράπεζα κ.α. που είχαν ως 

στόχο την αποφυγή ή τη ρύθµιση διακρατικών διενέξεων και τη διευκόλυνση της 

προσαρµογής των εθνικών κρατών στη νέα πραγµατικότητα. 

Η διαίρεση του κόσµου κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου σε δυτικό και 

ανατολικό µπλοκ, άφησε ουσιαστικά τη µισή ανθρωπότητα έξω από τις εξελίξεις. Μετά 

την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι αλλαγές 

ήταν καταιγιστικές (Ball et al., 2006). Οι χώρες  του πρώην σοβιετικού µπλοκ βρέθηκαν 

αντιµέτωπες µε µια διπλή πρόκληση. Από τη µία έπρεπε να αναπτύξουν εθνικές 

οικονοµίες βασιζόµενες στη λειτουργία των αγορών και να εγκαταλείψουν για πάντα 

τον κεντρικό σχεδιασµό. Από την άλλη βρέθηκαν σε µια διεθνή οικονοµική 

πραγµατικότητα στην οποία οι δυτικές χώρες ήταν πολύ πιο έτοιµες να αντεπεξέλθουν. 

Η προσαρµογή τους παρουσίασε πολλές δυσκολίες και είχε σηµαντικές κοινωνικές 

επιπτώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζεται µέχρι και τις µέρες µας. 

Όµως και στη δύση η πορεία προς την παγκοσµιοποίηση δεν είναι 

απροβληµάτιστη. Πολλές φορές χώρες έχουν έρθει σε σύγκρουση στην προσπάθειά 

τους να προστατέψουν έναν κλάδο των εθνικών τους οικονοµιών. Αποτέλεσµα αυτών 

των συµπεριφορών είναι το ξέσπασµα των αποκαλούµενων και εµπορικών πολέµων 

(trade wars). Σε τέτοιους εµπορικούς πολέµους έχουν εµπλακεί µεγάλες δυνάµεις όπως 

οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε., ενώ τα προϊόντα για τα οποία διεξάγονται ποικίλλουν από τις 

µπανάνες και το χάλυβα µέχρι τα βιοκαύσιµα και τα γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα. 

1.3.2 Τεχνολογικοί παράγοντες. 
Η πρόοδος στον τοµέα των συγκοινωνιών βοήθησε στη µείωση του κόστους 

µεταφοράς των διαφόρων προϊόντων σε µεγάλες αποστάσεις. Σε συνδυασµό µε την 

ανάπτυξη σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων αλλά και την επανάσταση της 

πληροφορικής, πολλές επιχειρήσεις διευκολύνθηκαν στην προσπάθειά τους να 

ανοιχτούν σε νέες αγορές. Με τη συνδροµή των νέων τεχνολογιών οι επιχειρήσεις 

πλέον µπορούν όχι απλά να διαθέτουν σε αλλοδαπές αγορές τα προϊόντα τους, αλλά και 

να τα παράγουν στο εξωτερικό. Μπορούν επίσης να προµηθεύονται ευκολότερα πρώτες 
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ύλες από όλο τον κόσµο καθώς και να συνεργάζονται αρτιότερα µε διεθνή δίκτυα 

διανοµής. 

Σήµερα είναι πάρα πολλά τα παραδείγµατα των προϊόντων που αντιµετωπίζουν 

παγκόσµια ζήτηση και διοχετεύονται σε όλες τις χώρες µε την ίδια εµπορική επωνυµία 

(brand name). Ακόµη περισσότερο το ίντερνετ και η δικτυακή τεχνολογία έχει 

επιτρέψει τη διοικητική και οργανωτική εξάπλωση των επιχειρήσεων σε µεγάλες 

γεωγραφικές περιοχές. Τα στελέχη των επιχειρήσεων µπορούν να επικοινωνούν σε 

καθηµερινή βάση όχι µέσω του παραδοσιακού ταχυδροµείου, αλλά µε την ταχύτητα και 

την αµεσότητα που προσφέρει το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Νέες τεχνολογίες όπως η 

τηλεδιάσκεψη κάνουν εφικτή πλέον τη ζωντανή επικοινωνία στελεχών που βρίσκονται 

οπουδήποτε στον κόσµο, σε πραγµατικό χρόνο. Πελάτες και αγοραστές έρχονται σε 

άµεση επαφή µέσω του ίντερνετ, ενώ τα εταιρικά δίκτυα επιτρέπουν την οργάνωση της 

εταιρικής πληροφόρησης χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς. Οι επιχειρήσεις και οι 

αγορές µεταλλάσσονται µε πρωτοφανείς ρυθµούς και οδηγούν στη διαµόρφωση ενός 

οικονοµικού περιβάλλοντος µε ισχυρές διεθνείς συνιστώσες. 

1.3.3 Επιχειρηµατικοί παράγοντες. 
Με την εγκατάλειψη από όλες τις χώρες του κόσµου των οικονοµιών κεντρικού 

σχεδιασµού που ακολούθησε την κατάρρευση του σοβιετικού µπλοκ, δηµιουργήθηκαν 

πολλές ευκαιρίες για τη δραστηριοποίηση σε αυτές τις χώρες µεγάλων και µικρότερων 

εταιρειών της δύσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο κατάστηµα ξένων 

συµφερόντων που άνοιξε στη Μόσχα µετά την αλλαγή του καθεστώτος ήταν τα 

McDonald’s. Η πορεία προς τις οικονοµίες της ελεύθερης αγοράς προκάλεσε ευρείας 

κλίµακας ιδιωτικοποιήσεις, καθώς ολόκληροι τοµείς της οικονοµίας των χωρών αυτών 

που βρίσκονταν υπό κρατικό έλεγχο πέρασαν σε χρόνο ρεκόρ στον έλεγχο ιδιωτικών 

εταιρειών. Η κατάσταση αυτή έθελξε πολλές µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Όµως, 

ευκαιρίες παρουσιάστηκαν και σε µικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα. Πολλές ελληνικές 

επιχειρήσεις πιεζόµενες από τον εγχώριο ανταγωνισµό και αναζητώντας καινούργιες 

αγορές κατευθύνθηκαν στις αναδυόµενες αγορές της Βαλκανικής (Χατζηδηµητρίου, 

2003). 

Πέρα από τις επιχειρηµατικές εξελίξεις που πήγασαν από τις 

πολιτικοοικονοµικές αλλαγές, υπάρχουν και αυτές που συνδέονται µε τις αγορές και 

τον ανταγωνισµό. Η εξάπλωση στις διεθνείς αγορές έδωσε την ευκαιρία στις επιχει-

ρήσεις να επιτύχουν αποτελεσµατικότερες οικονοµίες κλίµακας, αλλά και να 

αναζητήσουν σε παγκόσµιο επίπεδο αποδοτικότερους παραγωγικούς συντελεστές είτε 

αυτοί ήταν φθηνότερο κεφάλαιο είτε φθηνότερη ή ποιοτικότερη εργασία. Ένας ακόµα 

λόγος που οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους 

ήταν η συµπεριφορά των ανταγωνιστών τους. Όταν µια επιχείρηση πραγµατοποιούσε 
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ένα άνοιγµα σε µια νέα αγορά, ο βασικός ανταγωνιστής της συνήθως την ακολουθούσε 

για λόγους στρατηγικής (Χατζηδηµητρίου, 2003). Όµως τις επιχειρήσεις δεν ακολου-

θούσαν στις νέες αγορές µόνο οι ανταγωνιστές τους αλλά και οι προµηθευτές. Για 

παράδειγµα όταν ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων επρόκειτο να στήσει ένα 

καινούργιο εργοστάσιο σε µια ξένη χώρα, ο προµηθευτής ελαστικών του τον 

ακολούθησε προκειµένου να µη χάσει έναν καλό πελάτη. 

 

1.4 Σύγχρονη επιχείρηση και παγκόσµιο οικονοµικό 
περιβάλλον 

Στις σύγχρονες οικονοµίες η επιχειρηµατική δραστηριότητα διαδραµατίζει 

κοµβικό ρόλο. Η επιχείρηση είναι η οικονοµική µονάδα στα πλαίσια της οποίας 

συνδυάζονται συστηµατικά και ορθολογικά οι παραγωγικοί συντελεστές µε σκοπό την 

πραγµατοποίηση κέρδους, επιδίωξη η οποία επιτυγχάνεται µε την παραγωγή αγαθών 

και την παροχή υπηρεσιών που συµβάλλουν αµέσως ή εµµέσως στην κάλυψη των 

ανθρώπινων αναγκών (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2005). Στη σύγχρονη οικονοµία 

παρατηρούµε ωστόσο πως οι επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει έντονη διεθνή 

δραστηριότητα. Η πιο κοινή µορφή διεθνούς επέκτασης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων είναι οι εξαγωγές. Οι επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο επιδιώκουν 

να διοχετεύουν τα προϊόντα τους σε αλλοδαπές αγορές. Είναι δυνατόν επίσης να 

παράγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. 

Μια άλλη µορφή διεθνούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι η εξασφάλιση 

παραγωγικών συντελεστών από άλλες χώρες. Πρώτες ύλες, ενδιάµεσα προϊόντα αλλά 

και κεφάλαια διακινούνται πλέον από χώρα σε χώρα µε σχετική ευκολία και είναι 

διαθέσιµα σε όποιον θέλει να τα προµηθευτεί από οπουδήποτε στον κόσµο. Ακόµη και 

το εργατικό δυναµικό µπορεί να προέλθει από το εξωτερικό αφού η µετανάστευση για 

οικονοµικούς λόγους είναι σήµερα ένα συχνό φαινόµενο. Περισσότερο εντυπωσιακή 

είναι η εξέλιξη της µεταφοράς τµήµατος της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης σε 

χώρες του εξωτερικού. Αποκεντρωµένες επιχειρηµατικές δοµές διευκολυνόµενες από 

τις νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής (Information and 

Communication Technologies) κάνουν ολοένα και πιο συχνά την εµφάνισή τους στο 

οικονοµικό γίγνεσθαι. 

Αποτέλεσµα των παραπάνω εξελίξεων είναι η δηµιουργία της πολυεθνικής 

επιχείρησης στις διάφορες µορφές της. Συνηθέστερα ο συγκεκριµένος όρος χρησι-

µοποιείται για να περιγράψει έναν οργανισµό µε εκτεταµένες διεθνείς επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Η πολυεθνική επιχείρηση έχει θυγατρικές σε πολλές χώρες κάθε µια 

από τις οποίες διαµορφώνει τη δική της στρατηγική σύµφωνα µε τις διαφορές των 

τοπικών αγορών. Οι στρατηγικές αυτές ωστόσο που ασκούνται σε τοπικό επίπεδο 

συµµορφώνονται µε την ευρύτερη επιχειρηµατική στρατηγική. Σε περίπτωση δε που 
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µια πολυεθνική επιχειρεί να διαµορφώσει οµοιόµορφες και ολοκληρωµένες διαδικασίες 

σε όλες τις θυγατρικές της ανεξαρτήτως τοποθεσίας, µπορεί να ονοµαστεί και 

παγκόσµια επιχείρηση. ∆ιεθνής υπό την ευρεία έννοια µπορεί να θεωρηθεί και µια 

επιχείρηση που απλά πραγµατοποιεί εξαγωγές και είναι προσανατολισµένη στο διεθνές 

οικονοµικό περιβάλλον (Ball et al., 2006). Ένας κανόνας για να διαπιστώσει κανείς το 

βαθµό διεθνοποίησης µιας επιχείρησης είναι να προσδιορίσει την αναλογία εγχώριων 

και διεθνών δραστηριοτήτων. Όσο µεγαλύτερος είναι ο όγκος των διεθνών 

δραστηριοτήτων σε σχέση µε αυτόν των εγχώριων, τόσο περισσότερο διεθνοποιηµένη 

θεωρείται η επιχείρηση (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

Οι διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες χωρίζονται σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες. Στο διεθνές εµπόριο και στις ξένες επενδύσεις. Λέγοντας διεθνές εµπόριο 

αναφερόµαστε στην αγοραπωλησία προϊόντων µεταξύ διαφορετικών οργανισµών δύο 

χωρών. ∆ηλαδή εννοούµε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές αγαθών όπως είναι τα 

αγροτικά είδη, τα ηλεκτρονικά είδη, οι πρώτες ύλες κ.α., αλλά και υπηρεσιών όπως 

είναι οι τραπεζικές, διαφηµιστικές, νοµικές, ασφαλιστικές ή χρηµατοοικονοµικές 

υπηρεσίες. Η κατηγορία των ξένων επενδύσεων µπορεί να διακριθεί περαιτέρω στις 

άµεσες ξένες επενδύσεις και στις διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Η πρώτη 

κατηγορία αναφέρεται στη µεταφορά κεφαλαίου σε µια ξένη χώρα για τη δηµιουργία 

µιας νέας επιχείρησης ή στην εξαγορά µιας ήδη υπάρχουσας µε στόχο την άσκηση 

παραγωγικής δραστηριότητας. Η εξαγορά µπορεί να είναι και µερική µε την 

προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται σηµαντικό επίπεδο διοικητικού ελέγχου της τοπικής 

επιχείρησης. Η αγορά µετοχών που έχει ως στόχο την αποκόµιση κερδών από τη 

µερισµατική πολιτική της τοπικής επιχείρησης ή από τη διαπραγµάτευσή τους στις 

αγορές κεφαλαίου ανήκει στην κατηγορία των διεθνών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η 

κατηγορία αυτή περιλαµβάνει αγορές χρεογράφων (µετοχές, οµόλογα, παράγωγα κ.α.), 

καταθέσεις σε νοµίσµατα άλλων χώρων και γενικότερα επενδύσεις που έχουν ως 

αποκλειστικό στόχο την επίτευξη υψηλότερης συνολικής απόδοσης του επενδυόµενου 

κεφαλαίου σε σχέση µε αυτή που θα µπορούσε να επιτευχθεί στην εγχώρια αγορά 

(Χατζηδηµητρίου, 2003). 

Εκτός όµως από τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, και σε µεγάλο βαθµό λόγω 

αυτής, έχει συντελεστεί και διεθνοποίηση των αγορών. Όσο περισσότερες επιχειρήσεις 

που ασκούν διεθνείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες συµµετέχουν σε µια αγορά, τόσο 

περισσότερο επηρεάζουν τη λειτουργία της. Σε αυτήν την περίπτωση τα τοπικά 

χαρακτηριστικά της αγοράς διαδραµατίζουν όλο και λιγότερο σηµαντικό ρόλο. Το 

σύνολο των αγορών όµως σε µια χώρα συγκροτεί ουσιαστικά την εθνική της οικονοµία. 

Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε πως όσο οι επιχειρήσεις διεθνοποιούν όλο και πιο πολύ 

τις δραστηριότητές τους και η λειτουργία των τοπικών αγορών καθορίζεται από τέτοιου 

τύπου επιχειρήσεις, αυξάνεται και ο βαθµός διεθνοποίησης των εθνικών οικονοµιών. Οι 
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εντεινόµενες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στις εγχώριες αγορές και κατά συνέπεια στις 

εθνικές οικονοµίες, διαµορφώνουν ένα παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον εντός του 

οποίου κινούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, πολυεθνικές και µη. 

 

1.5 Ανακεφαλαίωση 

Η παγκοσµιοποίηση είναι ένα φαινόµενο που έχει αλλάξει δραµατικά τον τρόπο 

λειτουργίας της οικονοµίας. Παρ’ ότι η επικοινωνία και οι εµπορικές συναλλαγές 

ανάµεσα στις οικονοµικές µονάδες αποµακρυσµένων γεωγραφικών περιοχών και 

διαφορετικών κρατικών οντοτήτων χάνεται στα βάθη των αιώνων, µόλις την τελευταία 

πεντηκονταετία µπορούµε να µιλήσουµε για µια διαδικασία που οδηγεί µε γρήγορα αν 

και ασταθή βήµατα σε µια ουσιαστική ολοκλήρωση της οικονοµικής λειτουργίας. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η ιστορική εξέλιξη της παγκόσµιας οικονοµικής 

συνεργασίας µε κεντρικό άξονα την εξέλιξη του δρόµου του µεταξιού, ενώ  δόθηκαν 

και οι βασικοί λόγοι για τους οποίους η σύγχρονη φάση της παγκοσµιοποίησης έχει 

πάρει αυτή τη σαρωτική µορφή. Τέλος εξετάσθηκε η θέση της σύγχρονης επιχείρησης 

στο νέο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. 
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Κεφάλαιο 2.   

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Ο εντεινόµενος ρυθµός της παγκοσµιοποίησης και κυρίως οι συνακόλουθες 

οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, έχουν πυροδοτήσει µια πολύ έντονη συζήτηση 

αλλά και αντιπαράθεση γύρω από τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις του 

φαινοµένου. Η αντιπαράθεση αυτή εξελίσσεται τόσο σε διεθνή φόρα και συνέδρια, όσο 

και µε διαµαρτυρίες και διαδηλώσεις διεθνούς χαρακτήρα. 

Ο διάλογος για την παγκοσµιοποίηση και τις επιπτώσεις της έχει αποκτήσει 

άλλο νόηµα και βαρύτητα στα πλαίσια της τρέχουσας παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. 

Η κρίση αυτή δεν έχει αλλάξει απλώς τον τρόπο που αντιµετωπίζουµε τη δοµή της 

διεθνούς συνιστώσας της οικονοµικής λειτουργίας, αλλά φαίνεται και να κλονίζει τα 

κύρια θεµέλια της οικονοµικής σκέψης. Από την επιτυχή ή µη αντιµετώπιση αυτής της 

πρόκλησης θα κριθούν πολλά για τον τρόπο που προσεγγίζεται το φαινόµενο της 

παγκοσµιοποίησης. Σε κάθε περίπτωση µετά από την τραυµατική αυτή εµπειρία 

φαίνεται εξαιρετικά απίθανο η παγκόσµια οικονοµία να συνεχίσει να λειτουργεί πάνω 

στους άξονες που οδήγησαν στην κρίση. 

 

2.2 Ο διάλογος για την παγκοσµιοποίηση 

Στα πλαίσια της συζήτησης για την παγκοσµιοποίηση έχουν αναπτυχθεί 

διαµετρικά αντίθετες απόψεις που πολλές φορές χαρακτηρίζονται από υπερβολές και 

ιδεολογικούς αφορισµούς και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο στη βάση και των δύο 

θέσεων βρίσκονται έγκυρα επιχειρήµατα που όταν αναπτύσσονται χωρίς ακρότητες 

βοηθούν στην προσέγγιση της πραγµατικότητας. 

2.2.1 Επιχειρήµατα υπέρ της παγκοσµιοποίησης 
Στο επίκεντρο της επιχειρηµατολογίας των υπερασπιστών της παγκοσµιο-

ποίησης βρίσκεται η αντίληψη πως η απελευθέρωση του εµπορίου και των επενδύσεων 

προωθούν την ευηµερία αυξάνοντας τις ευκαιρίες. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

αυτήν την άποψη οι χώρες έχουν πρόσβαση σε περισσότερες αγορές για να διαθέσουν 

τα προϊόντα τους, σε περισσότερες πηγές χρηµατοδότησης για να τροφοδοτήσουν την 

ανάπτυξή τους, καθώς και σε ανώτερες τεχνολογίες που µπορούν να τις βοηθήσουν να 
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ενισχύσουν την παραγωγικότητά τους. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις αυξάνουν τις θέσεις 

εργασίας, ενώ ο εισαγόµενος ανταγωνισµός µπορεί να συνεισφέρει στο 

µετασχηµατισµό αγορών που είχαν αποκτήσει ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά προς 

όφελος των εγχώριων καταναλωτών. Τα συµπεράσµατα αυτά υποστηρίζονται τόσο από 

θεωρητικές προσεγγίσεις όσο και από εµπειρικά δεδοµένα (Krueger, 1995). 

Στο θεωρητικό επίπεδο, η αντίληψη του απόλυτου πλεονεκτήµατος αρχικά και 

του συγκριτικού πλεονεκτήµατος στη συνέχεια επικράτησαν αυτής του µερκαντιλι-

σµού που είχε οδηγήσει στην άσκηση προστατευτικών πολιτικών. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήµατος, δύο χώρες µπορούν να αναπτύσσουν 

αµοιβαία επωφελείς ελεύθερες εµπορικές σχέσεις ανεξάρτητα από την παραγωγικότητά 

τους. Ακόµα και αν µια χώρα έχει απόλυτο µειονέκτηµα στην παραγωγή όλων των 

αγαθών που ανταλλάσσονται, έχει συγκριτικό ή σχετικό πλεονέκτηµα ως προς τα αγαθά 

στην παραγωγή των οποίων το απόλυτο µειονέκτηµά της είναι µικρότερο. Σύµφωνα µε 

αυτήν την άποψη όσοι υποστηρίζουν την επιβολή περιορισµών στη διεξαγωγή του 

διεθνούς εµπορίου, το κάνουν για να ευνοήσουν ειδικά συµφέροντα (special interests) 

που φοβούνται ότι οι επιδιώξεις τους θα δυσχερανθούν από το διεθνή ανταγωνισµό. 

Αυτά τα συµφέροντα συγκροτούν οµάδες πίεσης (pressure groups) ή αλλιώς lobby. Τα 

lobby είναι καλά οργανωµένες µειοψηφίες µε πολιτικές προσβάσεις ή και τοπική 

οικονοµική ισχύ που προσπαθούν να επηρεάσουν τη διαµόρφωση πολιτικών πολλές 

φορές εις βάρος της πλειοψηφίας των καταναλωτών (βλ. σχήµα 2.1). 

Σχήµα 2.1: Η λειτουργία των οµάδων πίεσης 

. 
 

 

 

 

 

Ως παράδειγµα λειτουργίας τέτοιας οµάδας πίεσης φέρεται η συµπεριφορά των 

εγχώριων εταιρειών και των σωµατείων εργαζοµένων χάλυβα στις Η.Π.Α. Το 

συγκεκριµένο lobby προσπαθούσε επί δεκαετίες να επηρεάσει το Κογκρέσο και 

διάφορους αξιωµατούχους προκειµένου να επιβληθούν περιορισµοί στις εισαγωγές 

φθηνού χάλυβα που απειλούσαν την κερδοφορία των εταιρειών και θέσεις εργασίας στη 

βιοµηχανία. Φυσικά δεν ελήφθη υπ’ όψιν από τη συγκεκριµένη οµάδα πίεσης το 

συµφέρον των καταναλωτών των Η.Π.Α. που θα αναγκάζονταν να πληρώσουν 

µεγαλύτερο τίµηµα για µια σειρά από προϊόντα που χρησιµοποιούν το χάλυβα ως 

πρώτη ύλη σε περίπτωση επιβολής τέτοιων περιορισµών. Οι καταναλωτές, παρ’ ότι στη 

Ειδικά Συµφέροντα ∆ιαµορφωτές Πολιτικής 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 

συγκροτούν επηρεάζουν 
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συγκεκριµένη περίπτωση είναι µεγαλύτερη οµάδα από τους συντελεστές της 

βιοµηχανίας χάλυβα, δεν µπορούν εύκολα να συγκροτήσουν αποτελεσµατικό lobby για 

να προωθήσουν τα συµφέροντά τους. 

Μια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της ζάχαρης. Οικονοµίες όπως 

η Ιαπωνία και η E.E., παρ’ ότι δεν έχουν σχετικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή 

ζάχαρης, συντηρούν µεγάλες εγχώριες βιοµηχανίες λόγω της εφαρµογής 

προστατευτικών πολιτικών. Στις Η.Π.Α. υπάρχουν εµπόδια στις εισαγωγές ζάχαρης από 

το 1789. Οι εισαγωγές είναι περιορισµένες στο 15% της εγχώριας παραγωγής µε 

αποτέλεσµα η τιµή της ζάχαρης να είναι κατά µέσο όρο 3 φορές µεγαλύτερη από τη 

διεθνή τιµή κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η στρέβλωση αυτή κοστίζει 

στους αµερικανούς καταναλωτές κατ’ εκτίµηση $2 δισεκατοµµύρια ετησίως, ενώ 

συνεπάγεται εκατοµµύρια δολάρια επιπλέον κέρδη για τις εταιρείες της εγχώριας 

βιοµηχανίας. Επίσης, λόγω της αυτοµατοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, στη 

βιοµηχανία απασχολούνται όλο και λιγότεροι εργαζόµενοι. Ο αριθµός τους ανέρχεται 

περίπου στους 60.000 ανθρώπους, δηλαδή περίπου το 0,04% του εργατικού δυναµικού 

της χώρας. Σε περίπτωση απελευθέρωσης των εισαγωγών έχει εκτιµηθεί ότι θα χαθούν 

περίπου 2.300 από αυτές τις θέσεις εργασίας, πράγµα που σηµαίνει ότι για κάθε 

προστατευόµενη θέση το κόστος υπερβαίνει τις $825 χιλιάδες. Η περίπτωση της 

ζάχαρης, αν και χαρακτηριστική, δεν είναι η µοναδική στην οποία η προστατευτική 

πολιτική οδηγεί σε υπέρογκα κόστη για τη διατήρηση θέσεων εργασίας (βλ. πίνακα 

2.1). 

Επιπρόσθετα στο συνολικό κοινωνικό κόστος θα πρέπει να συµπεριληφθούν και 

οι θέσεις εργασίας που χάνονται σε άλλους τοµείς, όπως στα τρόφιµα και στη 

βιοµηχανία αναψυκτικών που χρησιµοποιούν τη ζάχαρη ως πρώτη ύλη. Πολλές 

εταιρείες που δραστηριοποιούνται σ’ αυτούς τους τοµείς  έχουν αναγκαστεί να 

καταφύγουν στο εξωτερικό λόγω του υψηλού κόστους της εγχώριας ζάχαρης. Η 

υπερβολική εγχώρια παραγωγή έχει δηµιουργήσει και περιβαλλοντικά προβλήµατα σε 

περιοχές όπως η Florida, µε τη µόλυνση των υδάτινων πόρων να είναι το 

σηµαντικότερο από αυτά.  

Εκτός όµως από τις επιπτώσεις της προστατευτικής πολιτικής στις εγχώριες 

κοινωνίες, ζηµία υφίστανται και πολλές χώρες κυρίως του αναπτυσσόµενου κόσµου. Οι 

παραγωγοί ζάχαρης αυτών των χωρών αντιµετωπίζουν λόγω του προστατευτισµού 

µείωση στη ζήτηση των δικών τους προϊόντων και αντίστοιχη µείωση στην τιµή τους. 

Έχει υπολογισθεί ότι η Βραζιλία χάνει $500 εκατοµµύρια ετησίως λόγω των 

αµερικανικών επιδοτήσεων, ενώ χώρες όπως η Αιθιοπία και η Μοζαµβίκη έχουν 

αντίστοιχες απώλειες λόγω των πολιτικών που ασκούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Πίνακας 2.1: Το κόστος της άσκησης προστατευτικών πολιτικών σε διάφορες βιοµηχανίες στις 
Η.Π.Α. εκφρασµένο σε ετήσιο κόστος για κάθε θέση εργασίας που προστατεύεται. 

 

Protected industry Jobs 
saved 

Total cost (in 
millions) 

Annual cost per job 
saved 

Benzenoid chemicals 216 $ 297 $ 1,376,435 

Luggage 226 290 1,285,078 

Softwood lumber 605 632 1,044,271 

Sugar 2,261 1,868 826,104 

Polyethylene resins 298 242 812,928 

Dairy products 2,378 1,630 685,323 

Frozen concentrated orange 
juice 

609 387 635,103 

Ball bearings 146 88 603,368 

Maritime services 4,411 2,522 571,668 

Ceramic tiles 347 191 551,367 

Machine tools 1,556 746 479,452 

Ceramic articles 418 140 335,876 

Women's handbags 773 204 263,535 

Canned tuna 390 100 257,640 

Glassware 1,477 366 247,889 

Apparel and textiles 168,786 33,629 199,241 

Peanuts 397 74 187,223 

Rubber footwear 1,701 286 168,312 

Women's nonathletic 
footwear 

3,702 518 139,800 

Costume jewelry 1,067 142 132,870 

Total 191,764 $44,352  

Average (weighted)   $ 231,289 
 

Πηγή: Federal Reserve Bank of Dallas, 2002. 

Ακόµη περισσότερο η άσκηση παρόµοιων πολιτικών συνεπάγεται την 

επιδείνωση της θέσης των φτωχών αγροτών στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι χώρες 

αυτές επηρεάζονται ευρύτερα καθώς η οικονοµική ανάπτυξη βασίζεται σε µεγάλο 

βαθµό στον αγροτικό τοµέα, ιδιαίτερα δε στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό φτώχειας στις αγροτικές περιοχές των λιγότερο 

ανεπτυγµένων χωρών αγγίζει το 82%. Η άρση των προστατευτικών πολιτικών έχει 

εκτιµηθεί ότι θα δηµιουργούσε άµεσα 1 µε 2 εκατοµµύρια νέες θέσεις εργασίας σε 
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αυτές τις χώρες (Virata, 2004), γεγονός που θα ανακούφιζε τους φτωχούς κυρίως 

πολίτες τους και θα έδινε σηµαντική ώθηση στις οικονοµίες τους. 

Παρά το πολλαπλό κόστος που συνεπάγεται ο προστατευτισµός στην περίπτωση 

της ζάχαρης, η µεταρρύθµιση αποδεικνύεται πολύ δύσκολη υπόθεση. Στις Η.Π.Α. το 

γεγονός ότι έχει επιτευχθεί ελάχιστη πρόοδος εδώ και δεκαετίες αποδίδεται στην ισχύ 

της σχετικής οµάδας πίεσης, του lobby της ζάχαρης. Παρ’ ότι η ζάχαρη αποτελεί το 1% 

του τζίρου στον αγροτικό τοµέα των Η.Π.Α., οι οικονοµικές συνεισφορές σε πολιτικούς 

παράγοντες που γίνονται από τις εταιρείες του χώρου αντιστοιχούν στο 17% στο 

σύνολο των συνεισφορών που γίνονται από αγροτικές επιχειρήσεις. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι από τη διµερή συµφωνία για τη διεξαγωγή ελεύθερου εµπορίου 

(Free Trade Agreement) που συνήφθη ανάµεσα στις Η.Π.Α. και στην Αυστραλία, 

εξαιρέθηκε η ζάχαρη χάρις στις αποτελεσµατικές πιέσεις που άσκησε το σχετικό lobby 

στην κυβέρνηση Bush, γεγονός που επέκριναν και πολλοί ρεπουµπλικάνοι 

γερουσιαστές (Alden, 2004). 

2.2.2 Επιχειρήµατα εναντίον της παγκοσµιοποίησης 

Τα επιχειρήµατα που διατυπώνονται υπέρ της άσκησης προστατευτικής 

πολιτικής είναι διαφόρων ειδών. Το σηµαντικότερο ίσως από αυτά αφορά στη 

διατήρηση θέσεων εργασίας που µπορεί να χαθούν σε περίπτωση απελευθέρωσης των 

εισαγωγών σε µια αγορά (Burtless, Lawrence, Litan & Shapiro, 1998). Σύµφωνα µε 

αυτό το επιχείρηµα οι χαµηλές απολαβές του εργατικού δυναµικού οι οποίες ισχύουν σε 

πολλές από τις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, οδηγούν στην παραγωγή χαµηλού 

κόστους προϊόντων. Σε περίπτωση αθρόας εισαγωγής τέτοιων προϊόντων στις αγορές 

των ανεπτυγµένων χωρών, τα εγχώριας παραγωγής ανταγωνιστικά προϊόντα θα 

εκτοπιστούν µε αποτέλεσµα το κλείσιµο επιχειρήσεων και την αύξηση της ανεργίας. 

Ωστόσο, το συνολικό κόστος παραγωγής δεν εξαρτάται µόνο από το κόστος εργασίας. 

Το κόστος κεφαλαίου είναι εξίσου σηµαντικό και συνήθως είναι υψηλότερο στις χώρες 

που το κόστος εργασίας είναι µικρότερο. Ακόµη πρέπει να συνυπολογισθεί η 

παραγωγικότητα της εργασίας. Στις ανεπτυγµένες χώρες το εργατικό δυναµικό είναι 

περισσότερο παραγωγικό λόγω καλύτερης αναλογίας κεφαλαίου ανά εργαζόµενο, 

καλύτερης διοίκησης και προηγµένης τεχνολογίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί το 

κόστος παραγωγής του τελικού προϊόντος να είναι µικρότερο παρά το γεγονός ότι το 

εργατικό κόστος είναι µεγαλύτερο. Βέβαια αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας, όπως το αν αυτή είναι εντάσεως εργασίας ή 

εντάσεως κεφαλαίου και το αν η απαιτούµενη εργασία είναι υψηλής ειδίκευσης ή 

ανειδίκευτη. Επίσης όσον αφορά στον τοµέα εργασία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και 

οι επιπτώσεις που προκαλούνται σε άλλους τοµείς της οικονοµίας που χρησιµοποιούν 
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ως πρώτες ύλες προστατευµένα προϊόντα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω στην 

περίπτωση της ζάχαρης. 

Οι σκεπτικιστές εγείρουν ένα ακόµη ζήτηµα που σχετίζεται µε τη λειτουργία 

της αγοράς εργασίας. Σύµφωνα το συγκεκριµένο επιχείρηµα, το χαµηλό εργατικό 

κόστος που διαµορφώνεται σε πολλές χώρες οφείλεται στην επικράτηση σ’ αυτές 

κακών συνθηκών εργασίας και εκµετάλλευσης των εργαζοµένων. Στις χώρες αυτές 

µεγάλες εταιρείες συχνά συγκροτούν ολιγοψώνια (oligopsonies) και ισχυρά lobby. Με 

αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να επιβάλλουν τόσο χαµηλούς µισθούς όσο και άθλιες 

συνθήκες εργασίας χειραγωγώντας την αγορά και επηρεάζοντας τη διαµόρφωση 

πολιτικής. Οι υπόλοιπες εταιρείες προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνιστικές είτε τις 

ακολουθούν, µεταφέροντας τις παραγωγικές τους λειτουργίες στις χώρες αυτές, είτε 

πιέζουν τους διαµορφωτές πολιτικής στις χώρες που βρίσκονται για την υιοθέτηση 

παρόµοιων µέτρων. Η όλη κατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε µια καθολική επιδείνωση 

του εργασιακού περιβάλλοντος ή όπως ονοµάζεται σε έναν αγώνα δρόµου προς τα 

κάτω (race το the bottom) (Tonelson, 2002). Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε 

έρευνα της Γραµµατείας Εργασίας (Labor Secretariat) για τη Βόρεια Αµερική, πάνω 

από τις µισές επιχειρήσεις ήγειραν το θέµα των εργασιακών συνθηκών σε σχέση µε τον 

ανταγωνισµό που δέχονται από αναπτυσσόµενες χώρες µε µικρότερο κόστος εργασίας. 

Από τη στιγµή µάλιστα που συνήφθη η NAFTA (North American Free Trade 

Agreement) και ήρθησαν πολλά από τα εµπόδια στο εµπόριο και στις επενδύσεις, οι 

απειλές για µεταφορές παραγωγικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό από εταιρείες 

έγιναν πιο συγκεκριµένες και είχαν ως ένα βασικό στόχο τη µείωση της ισχύος των 

εργατικών συνδικάτων και της συµµετοχής των εργαζοµένων σ’ αυτά. Ως αντίδραση 

στον αγώνα δρόµου προς τα κάτω, εκτός από την άσκηση πολιτικών προστατευτισµού 

των εγχώριων αγορών, προτείνεται η προσπάθεια για επιβολή ρυθµίσεων στις χώρες 

όπου επικρατούν οι αρνητικές αυτές συνθήκες προκειµένου να επιτευχθεί ένα 

περιβάλλον δίκαιου και αναπτυξιακού ανταγωνισµού. Ωστόσο, πολλές από τις 

αναπτυσσόµενες χώρες διαµαρτύρονται ότι µε παρόµοια µέτρα εξαλείφεται το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα έναντι των ανεπτυγµένων χωρών, µε επακόλουθο 

πολλοί απασχολούµενοι στους εξαγωγικούς τοµείς των οικονοµιών τους είτε να µένουν 

άνεργοι είτε να µετατοπίζονται σε βιοµηχανίες όπου επικρατούν ακόµη χειρότερες 

συνθήκες. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο αντεπιχείρηµα οι περιορισµοί στο διεθνές 

εµπόριο έχουν ως τελικό αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της οικονοµικής εξέλιξης των 

αναπτυσσόµενων χωρών  και την αύξηση της φτώχειας που µαστίζει τους πληθυσµούς 

τους. 

Μια άλλη κατηγορία ανησυχιών σε σχέση µε την απελευθέρωση του εµπορίου 

αφορά σε ζητήµατα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Πολλοί υποστηρίζουν ότι 

ορισµένες βιοµηχανίες χρειάζονται προστασία επειδή τα προϊόντα τους είναι κρίσιµα 
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για την άµυνα µιας χώρας. Ο φόβος είναι ότι σε περίπτωση πολέµου η χώρα µπορεί να 

εξαρτά την αµυντική της ισχύ από εξωγενείς, ενδεχοµένως και εχθρικά διακείµενους 

παράγοντες. Ένα πρόβληµα µε αυτήν την επιχειρηµατολογία είναι ότι οι ένοπλες 

δυνάµεις µιας χώρας χρειάζονται πολλά προϊόντα για να λειτουργήσουν, κάνοντας έτσι 

δύσκολη την επιλογή κάποιων από αυτά για προστασία. Είναι ενδιαφέρον ότι η 

αµερικανική βιοµηχανία υποδηµάτων αφού δεν κατάφερε να προωθήσει µέτρα για 

περιορισµό των εισαγωγών επικαλούµενη τον κίνδυνο της απώλειας θέσεων εργασίας, 

προσπάθησε να βασίσει τα αιτήµατα της στον κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια (Ball et 

al., 2006). Σύµφωνα µε τη συλλογιστική της, η υπόδηση του στρατού ήταν κρίσιµος 

παράγοντας για την επιχειρησιακή ικανότητα των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων και 

ως εκ τούτου η εξάρτηση από ξένους παραγωγούς δηµιουργούσε σηµαντικούς 

κινδύνους. Αν και στη συγκεκριµένη περίπτωση οι αιτιάσεις της απορρίφθηκαν στο 

Κογκρέσο ως αβάσιµες καθώς ο αµερικανικός στρατός ήδη προµηθεύεται υποδήµατα 

µόνο από αµερικανούς παραγωγούς, τέτοιου τύπου επιχειρήµατα γίνονται αποδεκτά 

από πολλούς. Ωστόσο τις περισσότερες φορές που κρίνεται σκόπιµο, προτιµάται η λύση 

της επιδότησης ενός αριθµού επιχειρήσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των ενόπλων 

δυνάµεων παρά η προστασία ολόκληρης της βιοµηχανίας. Με αυτόν τον τρόπο 

επιτυγχάνεται η ετοιµότητα της χώρας στο ενδεχόµενο ένοπλης σύρραξης µε διάφανο 

τρόπο, καθώς είναι γνωστό πόσο κοστίζει στο φορολογούµενο αυτή η ετοιµότητα. 

Όµως αντιρρήσεις εγείρονται και όσον αφορά στις εξαγωγές. Αυτές αφορούν στην 

εξαγωγή πολύτιµων τεχνολογιών που µπορούν να αξιοποιηθούν από ανταγωνιστικά 

κράτη σε στρατιωτικές χρήσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση είναι δύσκολο να 

καθοριστούν οι  συγκεκριµένες τεχνολογίες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για 

στρατιωτικούς σκοπούς καθώς δυνητικά είναι πάρα πολλές. Ακόµη περισσότερο, η 

απαγόρευση των εξαγωγών τέτοιων τεχνολογιών θα έπληττε την κερδοφορία των 

εγχώριων επιχειρήσεων, κάτι που θα υπονόµευε την αναπτυξιακή καινοτοµική τους 

πολιτική και κατά συνέπεια την ανταγωνιστικότητά τους. 

Μια άλλη χρήση περιοριστικών πολιτικών είναι για την επιβολή οικονοµικών 

κυρώσεων σε άλλες χώρες για πολιτικούς λόγους. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η 

τροποποίηση της συµπεριφοράς τους και η προσαρµογή της σύµφωνα µε αποφάσεις 

που λαµβάνονται είτε µονοµερώς είτε σε διεθνή φόρα (Ο.Η.E. κ.λπ.). Τέτοιου είδους 

κυρώσεις έχουν επιβληθεί πολλές φορές εναντίον χωρών όπως η Κούβα, το Ιράκ, το 

Ιράν, η Βόρεια Κορέα και η Μιανµάρ. Παρ’ ότι υπάρχει µια λογική βάση πίσω από 

αυτό το επιχείρηµα, σπανίως τέτοια µέτρα φέρνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, ενώ 

συχνά έχουν και παράπλευρες οικονοµικές συνέπειες. Κατά την περίοδο που οι 

Αµερικανοί είχαν επιβάλλει οικονοµικές κυρώσεις εναντίον του Ιράκ, άλλες 

επιχειρήσεις από τη Γαλλία και τη Ρωσία επωφελήθηκαν από τη σύναψη συµβολαίων 

µε το Ιρακινό καθεστώς. Κατά τη διάρκεια επίσης των διεθνών κυρώσεων εναντίον του 
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Ιράκ, παρατηρήθηκε ότι σηµαντική ζηµία υπέστησαν και χώρες που υποστήριζαν τις 

διεθνείς θέσεις, όπως η Ιορδανία, η Τουρκία και η Ελλάδα, οι οποίες ιστορικά είχαν 

αναπτύξει έντονες εµπορικές σχέσεις µε την περιοχή. Ακόµη, τέτοιου είδους κυρώσεις 

πολλές φορές δεν πλήττουν τόσο τα καθεστώτα όσο τους πληθυσµούς, γεγονός το 

οποίο πολλές φορές τα καθεστώτα εκµεταλλεύονται. Στην περίπτωση του Ιράκ το 

κόστος των κυρώσεων επηρέασε κυρίως τους Κούρδους της χώρας και τους σιίτες 

µουσουλµάνους που ήταν πληθυσµιακές οµάδες αντιτιθέµενες στο καθεστώς. 

Τέλος, ένας λόγος που προβάλλεται για την άσκηση προστατευτικών πολιτικών 

είναι ως αντίδραση για την άσκηση τέτοιων πολιτικών από άλλες χώρες. Αυτές είναι 

και οι περιπτώσεις που οδηγούν στους λεγόµενους εµπορικούς πολέµους που έχουν 

ξεσπάσει κατά καιρούς. 

2.2.3 Θετικά αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 

Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης, µια σειρά από 

µετρήσεις που αφορούν στη φτώχεια, στην εκπαίδευση και στην υγεία (Kohler & 

Wolfesohn, 2003) καταδεικνύουν την παγκόσµια πρόοδο κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 60 ετών, η οποία οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στις πολιτικές απελευθέρωσης 

του διεθνούς εµπορίου και των επενδύσεων. Επικαλούνται στοιχεία σύµφωνα µε τα 

οποία έχει αυξηθεί ο ρυθµός µείωσης των απόρων τόσο σε απόλυτους αριθµούς όσο και 

σε αναλογία µε το σύνολο του πληθυσµού. Σύµφωνα µε τους ∆είκτες Παγκόσµιας 

Ανάπτυξης (World Development Indicators) που έχει εκδώσει η Παγκόσµια Τράπεζα 

(World Bank) ο αριθµός των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν ακραίες συνθήκες 

φτώχειας έχει µειωθεί από 1,5 δισεκατοµµύρια το 1981 σε 1,1 δισεκατοµµύρια το 2001. 

Ως ποσοστό του πληθυσµού των αναπτυσσόµενων χωρών σηµειώθηκε πτώση των 

απόρων από το 39,5% το 1981 στο 21,3% το 2001. Με βάση άλλο µέτρο το ποσοστό 

των ανθρώπων που ζουν µε λιγότερο από $1 την ηµέρα στην περιοχή της Ανατολικής 

Ασίας και του Ειρηνικού έπεσε από το 56% στο 16% κατά την περίοδο 1981-1999. 

Στην Κίνα, την ίδια περίοδο, το ποσοστό έπεσε από το 61% στο 16%. Στη Νότια Ασία 

σηµειώθηκε πτώση από το 51% στο 31%, ενώ συγκεκριµένες οικονοµίες της περιοχής 

όπως αυτή της Νοτίου Κορέας έχουν εκσυγχρονισθεί πλήρως και πλέον 

περιλαµβάνονται στο σύνολο των ανεπτυγµένων οικονοµιών (Ball et al., 2006). Στον 

αναπτυσσόµενο κόσµο το προσδόκιµο όριο ζωής ανήλθε στα 64 χρόνια το 2000 από τα 

55 το 1970. Το 1950 η µέση διάρκεια ζωής στον αναπτυσσόµενο κόσµο ήταν στα 2/3 

της µέσης διάρκειας ζωής στον ανεπτυγµένο κόσµο. Το 2000 έχει ανέλθει στο 82% 

(Wolf, 2004). Οι ριζικές αυτές αλλαγές επιτεύχθηκαν µέσα σε ένα διάστηµα 50 περίπου 

ετών και βασίστηκαν στον εξαγωγικό προσανατολισµό των επιχειρήσεων και στην 

απελευθέρωση του εµπορίου. 
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Ωστόσο υπάρχουν και χώρες που η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί όπως η 

Μιανµάρ, η Μαδαγασκάρη, η Ρουάντα, η Αλγερία και άλλες. Στις περιπτώσεις αυτές 

σύµφωνα µε τους υποστηρικτές της παγκοσµιοποίησης η αποτυχία οφείλεται ακριβώς 

στο γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στις απαιτούµενες 

µεταρρυθµίσεις που επιβάλλει η παγκοσµιοποίηση. 

2.2.4 Κριτική στην παγκοσµιοποίηση 

Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα η παγκοσµιοποίηση συναντά και πολλές 

αντιδράσεις. Γεγονότα όπως οι διαδηλώσεις που έγιναν στο Seattle κατά τη συνεδρίαση 

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου το 1999, αλλά και πολλές αντιδράσεις που 

λαµβάνουν χώρα κατά καιρούς στις πόλεις που συνεδριάζει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο και άλλοι διεθνείς οργανισµοί, έχουν καταδείξει τις αντιρρήσεις µεγάλου 

µέρους της κοινής γνώµης στην παγκοσµιοποίηση. Τις ανησυχίες αυτές όµως 

ενστερνίζονται και διανοητές όπως ο Noam Chomsky αλλά και διαπρεπείς 

οικονοµολόγοι όπως ο νοµπελίστας Joseph Stiglitz ο οποίος µάλιστα έχει διατελέσει 

επικεφαλής οικονοµολόγος στην Παγκόσµια Τράπεζα. Η πλευρά αυτών που είναι 

αντίθετοι στην παγκοσµιοποίηση απαρτίζεται από ανθρώπους που εναντιώνονται 

καθολικά για ιδεολογικούς λόγους και από άλλους που αµφισβητούν κυρίως τη 

συγκεκριµένη µορφή παγκοσµιοποίησης. Οι πρώτοι, οι αρνητές, δεν συµφωνούν µε 

καµιάς µορφής παγκοσµιοποίηση. Οι δεύτεροι, οι σκεπτικιστές, προβάλλουν 

αντιρρήσεις που δεν στρέφονται γενικά εναντίον της παγκοσµιοποίησης ως διαδικασίας 

στενότερης επικοινωνίας και συνεργασίας των χωρών και των ανθρώπων του κόσµου, 

αλλά κατά της συγκεκριµένης διαδικασίας οικονοµικής παγκοσµιοποίησης που 

προωθείται από ισχυρές χώρες όπως οι Η.Π.Α. και από διεθνείς οργανισµούς όπως το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη, η σηµερινή διαδικασία 

παγκοσµιοποίησης βασίζεται σε αυτό που ονοµάζεται «Συναίνεση της Ουάσιγκτον» 

(Washington Consensus), δηλαδή σε ένα σύνολο πολιτικών που διαµορφώθηκαν από 

ιδρύµατα που εδράζονται στην Ουάσιγκτον. Πιο συγκεκριµένα, οι οργανισµοί αυτοί 

είναι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα και το Υπουργείο 

Οικονοµικών των Η.Π.Α. (U.S. Treasury Department). Οι εν λόγω πολιτικές δίνουν 

έµφαση στην απορύθµιση των αγορών έναντι της κρατικής παρεµβατικότητας και στην 

ελεύθερη διακίνηση των εµπορευµάτων και του κεφαλαίου (Williamson, 2002).  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρµογής αυτού του πολιτικού πλαισίου, 

υποστηρίζεται ότι πολλές χώρες έχουν γνωρίσει αυξανόµενα επίπεδα φτώχειας, έχουν 

καταστραφεί εθνικά πολιτιστικά στοιχεία και σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχει µια 

πρωτοφανής υποβάθµιση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα φαινόµενα 

αποδίδονται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό στο συγκεκριµένο µοντέλο της 

παγκοσµιοποίησης. Ένα µοντέλο, το οποίο σύµφωνα µε τους επικριτές της 
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παγκοσµιοποίησης, έχει διαµορφωθεί κυρίως από τις προηγµένες, βιοµηχανικά 

ανεπτυγµένες χώρες στη βάση των συµφερόντων τους ή ακριβέστερα σύµφωνα µε τις 

προτιµήσεις ειδικών συµφερόντων (special interests), όπως είναι διάφορα πολυεθνικά 

ολιγοπώλια που έχουν  τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις κυβερνήσεις των χωρών 

αυτών (Dahlburg, 2003). Οι υποστηρικτές της συγκεκριµένης άποψης αµφισβητούν τα 

στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται από την άλλη πλευρά. Υποστηρίζουν ότι οι 

στατιστικές αυτές µελέτες έγιναν περισσότερο για να προωθήσουν την 

παγκοσµιοποίηση παρά για να την αξιολογήσουν. 

Όσον αφορά στις περιπτώσεις χωρών που είχαν θετική εξέλιξη στην περίοδο της 

παγκοσµιοποίησης, όπως συνέβη µε τις χώρες της ανατολικής Ασίας, υποστηρίζεται ότι 

οι σχετικές έρευνες δεν εξετάζουν τις επιµέρους πολιτικές που ασκήθηκαν από τις 

χώρες αυτές. Η επιτυχία της Κορέας παραδείγµατος χάριν, υποστηρίζεται ότι οφείλεται 

στο ότι ακολούθησε αναπτυξιακή πολιτική που µπορεί να βασίστηκε στην 

παγκοσµιοποίηση, αλλά δεν υιοθέτησε στο σύνολο τους τις συνταγές του ∆.Ν.Τ. 

Άσκησε τέτοιες πολιτικές που επέτρεψαν να απορροφηθούν τεχνολογίες από τις 

ανεπτυγµένες χώρες, ενώ προσανατολίστηκε στην αύξηση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας. Από αυτήν την άποψη η Κορέα ανοίχτηκε στην παγκοσµιοποίηση. 

Ωστόσο σε αντίθεση µε τις επιταγές της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον υλοποίησε και 

σηµαντικές βιοµηχανικές πολιτικές (industrial policies) και µείωσε αργά και σταδιακά 

τα εµπόδια στις εισαγωγές, ενώ προχώρησε πολύ προσεκτικά και στην απελευθέρωση 

των χρηµατοοικονοµικών αγορών της, η οποία ολοκληρώθηκε µόλις στο τέλος της 

διαδικασίας προσαρµογής στο διεθνές περιβάλλον. Με άλλα λόγια υποστηρίζεται πως η 

επιτυχία της Κορέας οφείλεται σε ένα διαφορετικό µοντέλο από αυτό που προβάλλεται 

από το ∆.Ν.Τ. Η Κορέα προχώρησε σε µερική φιλελευθεροποίηση της οικονοµίας της 

και σε διεθνοποίηση µε ελεγχόµενους ρυθµούς. 

Κάτι ανάλογο υποστηρίζεται πως συνέβη και στην περίπτωση της Ινδίας. Η 

Ινδία γνωρίζει σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης από το 1991, µε µέσο όρο 6% ετησίως. 

Ενώ έχει προχωρήσει από τότε σε σταδιακή φιλελευθεροποίηση πολλών τοµέων της 

οικονοµίας της, δεν έχει ακόµη ανοίξει πλήρως τις κεφαλαιαγορές της. Επίσης τονίζεται 

ότι η ανάπτυξη οφείλεται όχι µόνο στη διεθνοποίηση, αλλά σε µεγάλο βαθµό και στην 

έµφαση που δόθηκε στην εκπαίδευση και στη συνεισφορά της διασποράς του 

εξωτερικού που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία της ινδικής Silicon Valley στη 

Bangalore. Τονίζεται πως σε αυτήν την περίπτωση η χώρα επωφελήθηκε όχι τόσο από 

την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων και των κεφαλαίων, αλλά από την κινητικότητα 

του εργατικού δυναµικού που έδωσε στην Ινδία σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 

Η Κίνα παρουσιάζεται ως ένα ακόµη παράδειγµα επιτυχηµένου συνδυασµού 

ελεγχόµενης διεθνοποίησης και κρατικού παρεµβατισµού. Μια ακόµη περίπτωση 

χώρας που παρουσιάζεται ως επιτυχία της παγκοσµιοποίησης ερµηνεύεται διαφορετικά 
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από την πλευρά των σκεπτικιστών. Η Χιλή σύµφωνα µε αυτήν την άποψη όταν αρχικά 

προσπάθησε να εφαρµόσει όλες τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τη Συναίνεση της 

Ουάσιγκτον δίνοντας έµφαση στην απορύθµιση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, 

αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα που οδήγησαν σε µεγάλη αύξηση του εθνικού της 

χρέους. Στη συνέχεια επιβλήθηκαν περιορισµοί στις ροές των κεφαλαίων και ασκήθηκε 

µια περισσότερο παρεµβατική πολιτική µε προσεκτικότερες ιδιωτικοποιήσεις που 

οδήγησε στην επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις που έµειναν στον 

κρατικό τοµέα εκσυγχρονίστηκαν, έγιναν εφάµιλλες σε απόδοση των ιδιωτικών και 

φέρνουν σηµαντικά κέρδη στην εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 

κρατικά ορυχεία χαλκού καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό µέρος του τζίρου των 

εξαγωγών. Στην περίπτωση της Χιλής τονίζεται πως δόθηκε έµφαση στην εκπαίδευση, 

στην υγεία και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί 

ότι η χώρα ακολούθησε και πολλές από τις πολιτικές που πρότεινε το ∆.Ν.Τ. όπως η 

άσκηση συνετών δηµοσιονοµικών πρακτικών, η επίτευξη ισορροπηµένων µακρο-

οικονοµικών µεγεθών και η απελευθέρωση των εισαγωγών προϊόντων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν προηγουµένως, η παγκοσµιοποίηση 

συνετέλεσε θετικά στην αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτό όµως που τονίζεται από τους 

σκεπτικιστές είναι ότι η κάθε χώρα υιοθέτησε ένα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της 

µοντέλο που διαφοροποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τις πολιτικές που προτείνονται 

από τη Συναίνεση της Ουάσιγκτον. Γι’ αυτό τονίζεται από αυτήν την πλευρά πως δεν 

πρέπει να δίνεται έµφαση µόνο σε συγκεκριµένες πολιτικές όπως η άρση των εµποδίων 

στις εισαγωγές, αλλά στο συνολικό συνδυασµό και στην ένταση των πολιτικών που 

υλοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση. Οι σκεπτικιστές τονίζουν επίσης ότι οι µελέτες 

σχετικά µε το ποιες πολιτικές είναι περισσότερο αποτελεσµατικές δεν καταλήγουν σε 

ξεκάθαρα συµπεράσµατα. Υποστηρίζουν ότι από αυτές δεν προκύπτει ότι η 

απορύθµιση των κεφαλαιαγορών για παράδειγµα συµβάλλει στην αύξηση των 

επενδύσεων. Επίσης παραθέτουν σχετικές µελέτες (Rodrik & Rodriguez, 1999), 

σύµφωνα µε τις οποίες η απελευθέρωση του εµπορίου δεν συνδέεται άµεσα µε την 

ανάπτυξη. 

Οι σκεπτικιστές γενικά ισχυρίζονται ότι η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης 

όπως προωθείται από τους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς και τις ισχυρές χώρες 

ενέχει σηµαντικά προβλήµατα. Τονίζουν την άποψη ότι οι ελεύθερες αγορές προϊόντων 

και κεφαλαίων παρουσιάζουν πολλές δυσλειτουργίες και δεν συµπεριφέρονται τις 

περισσότερες φορές µε αποτελεσµατικό τρόπο. Υποστηρίζουν ότι ζητήµατα όπως η 

έλλειψη ανταγωνισµού, η ασύµµετρη πληροφόρηση (information asymmetry) ή η 

ύπαρξη εξωτερικοτήτων (externalities) δηµιουργούν συνθήκες που κάνουν τις 

ρυθµίσεις αναγκαίες. Στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα για παράδειγµα, δεδοµένων των 

ατελειών στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών, η πλήρης απελευθέρωση του 
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βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κινδύνου και εν τέλει 

σε µικρότερη ανάπτυξη. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος οδηγεί τους δανειστές να αυξάνουν 

τα επιτόκια χορηγήσεων, δηµιουργώντας έτσι προβλήµατα στη ρευστότητα αλλά και 

στις επενδύσεις. Σε περίπτωση µάλιστα που στη χώρα το χρηµατιστήριο δεν είναι 

επαρκώς ανεπτυγµένο, πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την αυτοχρηµατοδότηση για να 

υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους πλάνα, γεγονός που δηµιουργεί προβλήµατα στην 

αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων (Stiglitz, 2002b). Αυτές οι δυσλειτουργίες 

µάλιστα µπορεί εύκολα να διεθνοποιηθούν. Αφού οι ροές των βραχυπρόθεσµων 

κεφαλαίων µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα, οι σκεπτικιστές ισχυρίζονται πως 

πρέπει να γίνουν αντικείµενο ρυθµίσεων. 

Επίσης τονίζουν πως στην πράξη η απελευθέρωση δεν αφορά όλους τους 

παραγωγικούς συντελεστές. Η εργασία δεν έχει την ίδια κινητικότητα µε το κεφάλαιο ή 

τις πρώτες ύλες. Στην περίπτωση που µια εγχώρια αγορά ανοίξει πλήρως για τα 

εισαγόµενα προϊόντα και οι δυσλειτουργίες της κεφαλαιαγοράς εµποδίσουν τις 

επενδύσεις, είναι δυνατό αντί να επιτευχθεί µεταφορά του εργατικού δυναµικού στις 

πιο παραγωγικές δραστηριότητες, να σηµειωθεί αύξηση της ανεργίας. Στην ανατολική 

Ασία για παράδειγµα ακολουθήθηκαν πολιτικές που είχαν ως στόχο την ενίσχυση της 

απασχόλησης. Άνοιξαν τις αγορές των ενδιάµεσων κεφαλαιουχικών αγαθών ώστε οι 

εγχώριες βιοµηχανίες να έχουν µικρότερο κόστος παραγωγής, αλλά καθυστέρησαν το 

άνοιγµα των αγορών καταναλωτικών προϊόντων. Παρ’ ότι µε την άσκηση παρόµοιων 

βιοµηχανικών πολιτικών υπάρχει ο κίνδυνος να διαµορφωθούν εγχώρια ολιγοπώλια, η 

πλευρά των σκεπτικιστών υποστηρίζει πως καµία χώρα δεν µπορεί να επιτύχει 

µακροχρόνια ανάπτυξη χωρίς πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και την εκπαίδευση και χωρίς αποτελεσµατικές ρυθµίσεις του χρηµατοοικονοµικού 

συστήµατος. 

Η πλευρά των σκεπτικιστών εγείρει και αλλά ζητήµατα που αφορούν στην 

οργάνωση και στη λειτουργία των διεθνών οικονοµικών οργανισµών. Στο ∆.Ν.Τ. ο 

καταµερισµός των ψήφων στις διάφορες χώρες δεν είναι ισοµερής, αλλά βασίζεται 

κυρίως στα µεγέθη των οικονοµιών όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί πριν 50 χρόνια µε 

µερικές προσαρµογές. Η Κίνα για παράδειγµα δεν έχει τις ψήφους που της αναλογούν 

µε βάση τα σηµερινά οικονοµικά δεδοµένα και την πολιτική της σηµασία. Επίσης, ενώ 

στο ∆.Ν.Τ. αποφασίζονται πολιτικές που επηρεάζουν κάθε πτυχή της κοινωνικής 

πραγµατικότητας, λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο οι απόψεις των υπουργών οικονοµικών 

και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών. Τονίζεται ακόµη πως από τα ιδρύµατα 

αυτά λείπουν και άλλες πρόνοιες, όπως η ελεύθερη πληροφόρηση, η διαφάνεια και η 

προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης συµφερόντων. Στον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Εµπορίου για παράδειγµα, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την επίλυση 
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διαφορών (dispute resolution) δεν είναι επαρκώς διαφανείς σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

των εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων. 

Συν τοις άλλοις, υπάρχει η ανησυχία ότι οι δικαστές µπορεί µεν να είναι ειδικοί 

στο εµπορικό δίκαιο, αλλά αδυνατούν να συνυπολογίσουν άλλες παραµέτρους στις 

αποφάσεις τους, όπως είναι η ασφάλεια, η υγεία, το περιβάλλον ή η καλή εταιρική 

διακυβέρνηση. Οι διεθνείς οργανισµοί θεωρούνται κυρίως τεχνοκρατικής φύσης, όµως 

οι οικονοµικές αποφάσεις είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την κοινωνική εξέλιξη και 

ευηµερία. Οι σκεπτικιστές αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητα της ανεξαρτησίας 

των διεθνών οργανισµών και των κεντρικών τραπεζών. Μπορεί µε αυτόν τον τρόπο να 

µην εµπλέκονται στις αναταράξεις των πολιτικών κύκλων, αλλά το γεγονός ότι δεν 

λογοδοτούν σε δηµοκρατικά εκλεγµένα σώµατα τους δίνει µια αδιαφανή εξουσία. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι δράσεις του ∆.Ν.Τ. για παράδειγµα κριτικάρονται από τους 

σκεπτικιστές ως µονοµερείς και ανελαστικές. Σύµφωνα µε τους σκεπτικιστές ο βασικός 

ρόλος των διεθνών οικονοµικών οργανισµών είναι να περιγράφουν εναλλακτικά σχέδια 

και τις συνέπειες τους και στη συνέχεια η επιλογή να γίνεται από τις πολιτικές 

διεργασίες στη χώρα που βρίσκεται σε κρίση. 

Οι σκεπτικιστές τονίζουν ότι µε τη συγκεκριµένη διαδικασία παγκοσµιο-

ποίησης έχει αυξηθεί η ανισότητα ανάµεσα στις πλούσιες και στις φτωχές χώρες, αλλά 

και ανάµεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς εσωτερικά των χωρών. ∆ίνουν 

έµφαση στα προβλήµατα του περιβάλλοντος που έχουν ενταθεί ανησυχητικά τις 

τελευταίες δεκαετίες, ενώ υποστηρίζουν πως οι συνθήκες εργασίας έχουν χειροτερεύσει 

συνολικά. Ισχυρίζονται πως οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρα να µεταφέρουν τις 

λειτουργίες τους σε περιοχές όπου δεν τηρούνται αυστηρά µέτρα ασφάλειας ως προς το 

περιβάλλον (Seligman, 2004) ή την εργασία, µε αποτέλεσµα για λόγους ανταγωνισµού 

οι σχετικές προστατευτικές ρυθµίσεις να αίρονται παγκοσµίως σε έναν κατηφορικό 

αγώνα δρόµου. ∆έχονται ωστόσο πως η παγκοσµιοποίηση είναι εν δυνάµει πηγή 

οικονοµικής ανάπτυξης. 

2.2.5 ∆ιαχείριση της παγκοσµιοποίησης 

Η παγκοσµιοποίηση είναι µια διαδικασία που έχει αλλάξει για πάντα την 

οικονοµική πραγµατικότητα. Η επιστροφή στο παρελθόν δεν είναι ούτε εφικτή ούτε 

επιθυµητή από τη µεγάλη πλειοψηφία των κοινωνιών. Ωστόσο στην πράξη 

παρουσιάζονται αρκετά προβλήµατα. Υπάρχουν χώρες που έχουν επωφεληθεί 

σηµαντικά και κατάφεραν να αλλάξουν το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών τους και 

άλλες που έχουν µείνει στάσιµες και έχουν βιώσει µεγάλες κοινωνικές κρίσεις. Αλλά 

και στο εσωτερικό των διάφορων χωρών υπάρχουν αυτοί που µπόρεσαν να 

προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες και άλλοι που έµειναν στο περιθώριο. Παρά το ότι 

αναγνωρίζεται από τις περισσότερες πλευρές πως η παγκοσµιοποίηση είναι µια 
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δυνητικά επωφελής διαδικασία, ο τρόπος που εξελίσσεται δεν είναι δεδοµένος ούτε και 

είναι βέβαιο ότι θα έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα. Το ζητούµενο είναι η επιτυχηµένη 

διαχείριση της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης (management of the globalization 

process) έτσι ώστε τα οφέλη να υπερτερήσουν των ζηµιών και οι πληγέντες (άτοµα ή 

χώρες) να υποστηριχθούν προκειµένου τελικά να προσαρµοστούν στη νέα 

πραγµατικότητα. Μια τέτοια διαχείριση της παγκοσµιοποίησης συνεπάγεται τόσο 

µεταρρυθµίσεις στους διεθνείς οργανισµούς που διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο, όσο 

και την εύρεση του κατάλληλου µείγµατος πολιτικών για κάθε κράτος ξεχωριστά, µε 

βάση κάποιες κοινές αρχές. Οι αρχές αυτές πρέπει να έχουν ως στόχο εκτός από τη 

διευκόλυνση της διακίνησης των ροών εµπορευµάτων και παραγωγικών συντελεστών, 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά στη διακυβέρνηση των διεθνών οργανισµών, πολλά από τα 

προβλήµατα πηγάζουν από το γεγονός ότι υπάρχει ένα σύστηµα οργανισµών µε 

παγκόσµιες αρµοδιότητες χωρίς να υπάρχει παγκόσµια κυβέρνηση, δηµιουργώντας ένα 

πρόβληµα λογοδοσίας. Σε εθνικό επίπεδο οι θεσµοί και οι οργανισµοί ελέγχονται από 

τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια, η εξουσία των οποίων πηγάζει εν τέλει από τους 

πολίτες. Στο διεθνές πεδίο η λειτουργία οικονοµικών οργανισµών όπως το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα ή ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 

ελέγχονται ως ένα βαθµό από κυβερνήσεις χωρών, κυρίως των ισχυρών, αλλά 

συνδέονται µε πολύ λιγότερο διαφανή τρόπο µε κάποια πηγή πολιτικής εξουσίας. 

Αυτού του τύπου η ανεξαρτησία από µια άποψη είναι επιθυµητή καθώς οι αποφάσεις 

που λαµβάνουν είναι περισσότερο τεχνοκρατικού χαρακτήρα (Independent Evaluation 

Office, 2003). Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, όλες οι σηµαντικές 

οικονοµικές αποφάσεις έχουν κοινωνικές συνέπειες. Όταν για παράδειγµα ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου υιοθετεί ρυθµίσεις που δεν διασφαλίζουν την 

ποιότητα του περιβάλλοντος, πλήττονται ουσιαστικά όλοι οι πολίτες του κόσµου. Όταν 

το ∆.Ν.Τ. επιβάλλει σε µια χώρα µέτρα αυστηρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, µπορεί 

να δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα στους τοµείς της υγείας ή της παιδείας. Όταν 

προωθούνται µέτρα για την πλήρη και άµεση απελευθέρωση των αγορών µπορεί να 

παρατηρηθεί µεγάλη αύξηση της ανεργίας.  

Στην περίπτωση του ∆.Ν.Τ. κάθε χώρα εκπροσωπείται από τους υπουργούς 

οικονοµικών και τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών. Οι υπουργοί οικονοµικών 

εκφράζουν τις οικονοµικές πολιτικές των κυβερνήσεων που εκπροσωπούν. Λόγω όµως 

της τάσης για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, οι διοικητές 

τους αισθάνονται όλο και λιγότερο υπόλογοι σε κάποιο σώµα ψηφοφόρων. Ακόµη πιο 

σηµαντικό είναι το γεγονός ότι κυρίως οι υπουργοί οικονοµικών και οι διοικητές 

τραπεζών που προέρχονται από µεγάλες χώρες µπορούν πραγµατικά να επηρεάζουν τις 

αποφάσεις. Οι Η.Π.Α. για παράδειγµα έχουν δικαίωµα αρνησικυρίας (veto) σε 
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αποφάσεις του ∆.Ν.Τ. που θεωρούνται κρίσιµες. Ωστόσο οι Η.Π.Α., καθώς και άλλες 

µεγάλες χώρες, βασίζουν τη αυξηµένη συµµετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στο 

γεγονός ότι αποτελούν το βασικό χρηµατοδότη του ∆.Ν.Τ. 

∆εδοµένης της συγκεκριµένης δοµής των διεθνών οργανισµών γίνεται ακόµη 

κρισιµότερο το θέµα της διαφανούς λειτουργίας τους. Η διαφάνεια, δηλαδή η 

γνωστοποίηση όλων των πτυχών της λειτουργίας των διεθνών οργανισµών στο ευρύ 

κοινό είναι ο µόνος τρόπος αποτελεσµατικού ελέγχου τους, από τη στιγµή µάλιστα που 

η πολιτική λογοδοσία είναι περιορισµένη. Οι αποφάσεις για τις πολιτικές που πρόκειται 

να υλοποιηθούν πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένες. Οι όποιες προβλέψεις είναι 

σηµαντικό να βασίζονται σε δηµοσιοποιηµένα µοντέλα· µε αυτόν τον τρόπο µπορούν 

να ελέγχονται από ανεξάρτητα κέντρα και να αξιολογείται η αποτελεσµατικότητά τους. 

Επίσης είναι σηµαντικό να µπορούν να γίνουν προβλέψεις σχετικά µε την ευρύτερη 

επίπτωση των προς εφαρµογή πολιτικών. Όταν υπάρχει διαφάνεια στα στοιχεία και στις 

υποθέσεις µπορούν να γίνουν και από άλλα µέρη εκτιµήσεις σχετικά µε τους 

ωφεληµένους και τους ζηµιωµένους κάθε πολιτικής. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό 

να διαµορφωθούν πολιτικές σε τοπικό επίπεδο για την ανακούφιση αυτών που 

πλήττονται, ενώ και οι ίδιες οι οµάδες αυτές θα µπορέσουν να πιέσουν για µια πιο 

ολοκληρωµένη λύση. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να γίνονται εγκαίρως γνωστές ώστε 

να υπάρχει η δυνατότητα από τρίτους να εκφράσουν τη δική τους γνώµη. Ένα βήµα 

προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν και η συµµετοχή, έστω και χωρίς ψήφο, στις 

συνεδριάσεις του ∆.Ν.Τ. εκπροσώπων ενδιαφερόµενων φορέων, για παράδειγµα 

φορέων των εργαζοµένων. 

Βασικό είναι επίσης να µπορούν να διαµορφώνονται και εναλλακτικές επιλογές, 

επίσης επαρκώς αξιολογηµένες, ενώ η περίπτωση κάθε χώρας πρέπει να εξετάζεται 

λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητές της, καθώς δεν υπάρχει µια µοναδική συνταγή 

για όλες τις περιπτώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνέβαλλε και η δηµιουργία νέων 

διεθνών οργανισµών µε συναφές αντικείµενο. Για παράδειγµα ένα Νοµισµατικό Ταµείο 

µε επίκεντρο την Ασία θα µπορούσε να διαµορφώσει άλλες, ίσως πιο επίκαιρες 

προτάσεις, όταν ξέσπασε η ασιατική χρηµατοοικονοµική κρίση. Από τη µια άποψη, µια 

τέτοια εξέλιξη ίσως δηµιουργούσε προβλήµατα αρµοδιοτήτων· από την άλλη όµως 

µπορεί να υποστηριχθεί πως και στη λειτουργία των διεθνών οργανισµών η πολυφωνία 

προωθεί τον ανταγωνισµό που συνήθως έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας. Τέτοιοι περιφερειακοί διεθνείς οργανισµοί θα µπορούσαν και να 

συνεργαστούν µε τον κεντρικό και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις. 

Εξ’ ίσου σηµαντικές αλλαγές είναι σηµαντικό να γίνουν και στην ευρύτερη 

αρχιτεκτονική του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. Η παρούσα παγκόσµια κρίση, 

αλλά και πολλές περιφερειακές στο παρελθόν έχουν καταδείξει την ανάγκη επιβολής 

ρυθµίσεων στη λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Οι τράπεζες και οι 
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χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί όταν λειτουργούν µε αποκλειστικό κριτήριο το 

βραχυπρόθεσµο κέρδος σε µια αγορά χωρίς επαρκείς ελέγχους, είναι δυνατό να 

προκαλέσουν συστηµικές κρίσεις που µπορούν να εξαπλωθούν ταχύτατα σε όλο τον 

κόσµο (Caprio & Klingebiel, 1999). Η κίνηση του βραχυπρόθεσµου κερδοσκοπικού 

κεφαλαίου είναι δυνατό να δηµιουργήσει σηµαντικά προβλήµατα αστάθειας σε πολλές 

χώρες και να υπονοµεύσει τις αναπτυξιακές τους προοπτικές. Στην πρόσφατη 

παγκόσµια οικονοµική κρίση για παράδειγµα, σηµαντικό ρόλο έπαιξε η κίνηση του 

διεθνούς βραχυπρόθεσµου κεφαλαίου που συνέβαλλε στην αύξηση του συστηµικού 

κινδύνου και στην παγκόσµια εξάπλωση της κρίσης που εµφανίστηκε στην αγορά του 

επισφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού της Αµερικής. Ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπεται 

το γεγονός ότι γενικά οι ξένες επενδύσεις, καθώς και ένα υγιές χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα, είναι σηµαντικές αναπτυξιακές πηγές και συνδράµουν σηµαντικά στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

Για την οµαλότερη πορεία της παγκοσµιοποίησης επίσης είναι αναγκαίο να 

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά προβλήµατα σχετικά µε τη διατήρηση των 

παγκόσµιων δηµόσιων αγαθών (global public goods), αγαθών δηλαδή από τα οποία 

επωφελούνται οι πληθυσµοί όλων των χωρών. Οι υδάτινοι πόροι και η ατµόσφαιρα 

είναι από τα πιο σηµαντικά παγκόσµια αγαθά. Η υπονόµευσή τους, εκτός των άλλων, 

έχει και µεγάλο κόστος που µπορεί να αποτιµηθεί πλέον και µε οικονοµικούς όρους για 

όλον τον πλανήτη. Θα ήταν σηµαντικό οι υπεύθυνοι για τη χρήση αυτών των πόρων να 

καταβάλλουν και το αντίστοιχο τίµηµα, µέσω για παράδειγµα της φορολόγησης των 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Οι οικονοµικοί πόροι από 

τέτοιες πηγές θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη διατήρηση των παγκόσµιων 

αγαθών. 

Η παγκοσµιοποίηση είναι µια διαδικασία που έχει πολλούς υποστηρικτές, έχει 

προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και σίγουρα αλλάζει τον κόσµο. Είναι αλήθεια ότι 

πολλά από τα προβλήµατα που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 

έχουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα υποτιµηθεί. Ωστόσο η επιστροφή στην εποχή του 

προστατευτισµού δεν αποτελεί λύση. Η µακρόχρονη εµπειρία έχει καταδείξει ότι αυτοί 

που ωφελούνται από τις πολιτικές προστατευτισµού είναι κυρίως οµάδες ειδικών 

συµφερόντων που µπορούν να συγκροτούν ισχυρά lobby και να επηρεάζουν την 

άσκηση της δηµόσιας πολιτικής εις βάρος των καταναλωτών, αλλά και πολλών 

παραγωγών. Ο προστατευτισµός επιφυλάσσει µεγαλύτερες δυσκολίες για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς τις αποκλείει από µεγάλες αγορές του δυτικού κόσµου, 

όπου θα µπορούσαν να διαθέσουν τα ανταγωνιστικά αγροτικά, και όχι µόνο, προϊόντα 

τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε µελέτες, οι αναπτυσσόµενες χώρες που 

άνοιξαν τις οικονοµίες τους αναπτύχθηκαν κατά 5% ετησίως κατά τις δεκαετίες του 

1970 και του 1980, σε αντίθεση µε τις χώρες που κράτησαν τις οικονοµίες τους 
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κλειστές, οι οποίες είχαν ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 1% (Kim, 2006). Τα δυνητικά 

οφέλη από την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της διαδικασίας της παγκοσµιοποίησης 

είναι ακόµη σηµαντικότερα. Γι’ αυτό το λόγο είναι κρίσιµο να γίνει τέτοια διαχείριση 

της διαδικασίας που θα ενισχύσει τα θετικά αποτελέσµατα και θα απαλύνει τα 

προβλήµατα έτσι ώστε τελικά να προκύψει παγκοσµίως, για όλους τους πολίτες των 

χωρών και για όλες τις χώρες, περισσότερη ευηµερία. 

2.3 Παγκόσµια οικονοµική κρίση 

Η περίοδος που διανύουµε χαρακτηρίζεται από µια αβεβαιότητα που πηγάζει 

από την παγκόσµια οικονοµική κρίση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Μια κρίση που 

σοβούσε για αρκετό χρονικό διάστηµα και όταν εκδηλώθηκε συντάραξε τα θεµέλια της 

οικονοµικής και επιχειρηµατικής σκέψης. Η πηγή της εντοπίζεται στην κατάρρευση της 

αγοράς του επισφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού (subprime mortgage market) των 

Η.Π.Α. Ωστόσο τα αίτια της είναι πολλά και διάφορα και άπτονται ενός µεγάλου 

φάσµατος της λειτουργίας του οικονοµικού συστήµατος. Στις συνέπειές της, εκτός από 

την κατάρρευση µεγάλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και την επιβράδυνση της 

παγκόσµιας οικονοµίας, περιλαµβάνεται και µια αυξηµένη δυσπιστία του κοινού στο 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και  στους διαµορφωτές πολιτικής (policy makers). 

2.3.1 Η δηµιουργία της φούσκας στην αγορά ακινήτων 

Η φούσκα των ακινήτων που βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης συνδέεται µε 

µια άλλη φούσκα, αυτή του χρηµατιστηρίου που δηµιουργήθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990. Τότε παρατηρήθηκε µια µεγάλη άνοδος του γενικού δείκτη τιµών 

του χρηµατιστηρίου. Αυτή η άνοδος οφειλόταν κυρίως στην αλµατώδη αύξηση της 

τιµής των µετοχών των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που δραστηριοποιούνταν στον 

κυβερνοχώρο, των εταιρειών της νέας οικονοµίας όπως είχαν ονοµαστεί τότε. Η αγορά, 

καθοδηγούµενη και από τη συµπεριφορά κερδοσκοπικών κεφαλαίων (speculative 

funds), προεξοφλούσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα την επιτυχία της συντριπτικής 

πλειοψηφίας αυτών των επιχειρήσεων εκτινάσσοντας τις µετοχές τους στα ύψη (Laing, 

2005). 

Στη διάρκεια της περιόδου της ανόδου του χρηµατιστηρίου σηµειώθηκε µεγάλη 

αύξηση στις καταναλωτικές δαπάνες, ένα σηµαντικό µέρος των οποίων αφορούσε στην 

αγορά ακίνητης περιουσίας. Πολύς κόσµος θέλησε να εκµεταλλευθεί µέρος αυτού του 

νέου βασισµένου στο χρηµατιστήριο πλούτου αγοράζοντας καλύτερες και µεγαλύτερες 

κατοικίες. Η προσφορά κατοικιών άρχισε να προσαρµόζεται στην αύξηση της ζήτησης 

και όλο και περισσότερα κεφάλαια σταδιακά επενδύονταν στον τοµέα των κατασκευών. 

Αυτή η τάση ενισχύθηκε όταν φάνηκε ότι οι προσδοκίες για την πορεία των εταιρειών 

της νέας οικονοµίας δεν θα επαληθεύονταν. Τα µεγάλα κερδοσκοπικά κεφάλαια 
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άρχισαν να αποσύρονται από το χρηµατιστήριο µε αποτέλεσµα οι τιµές των µετοχών 

αυτών των εταιρειών να καταρρεύσουν παρασύροντας µαζί τους το γενικό δείκτη. 

Μεγάλο µέρος των επενδυτών αφού έχασε την εµπιστοσύνη τους στο χρηµατιστήριο 

στράφηκε στην ανθοφορούσα αγορά των ακινήτων. Αυτή η εξέλιξη ήταν καταλυτική 

για τη συνέχεια αλλά όχι απαραίτητα και αναµενόµενη. Στην Ιαπωνία όπου συνέβη κάτι 

αντίστοιχο µε τις επιχειρήσεις της νέας οικονοµίας, η φούσκα των ακινήτων 

κατέρρευσε παράλληλα µε τη φούσκα του χρηµατιστηρίου αφού η δεύτερη στην ουσία 

τροφοδοτούσε την πρώτη (Baker, 2008). Στην περίπτωση της Αµερικής ωστόσο, η 

κατάρρευση της µιας φούσκας ενίσχυσε την άλλη. Η διαφορά των δυο περιπτώσεων 

οφείλεται στη συγκυρία, στη συµπεριφορά των κερδοσκοπικών κεφαλαίων και στην 

πολιτική που ασκήθηκε από την αµερικανική κυβέρνηση. 

Την περίοδο που κατέρρεε η φούσκα του χρηµατιστηρίου έγινε η καταστροφική 

τροµοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου στο Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου (World 

Trade Center) στη Νέα Υόρκη. Το ψυχολογικό πλήγµα στην κοινωνία της Αµερικής, 

αλλά και παγκοσµίως, ήταν µεγάλο. Ο οικονοµικός αντίκτυπος της επίθεσης ήταν 

σηµαντικός µε τις αεροµεταφορές, τον τουρισµό και άλλους τοµείς της οικονοµίας να 

πλήττονται. Προκειµένου να αποµακρυνθεί το ενδεχόµενο οικονοµικής ύφεσης, οι 

αµερικανοί διαµορφωτές πολιτικής προσπάθησαν να τροφοδοτήσουν την περαιτέρω 

ανάπτυξη της αγοράς των ακινήτων. Έτσι η κεντρική τράπεζα της Αµερικής, η Τράπεζα 

Οµοσπονδιακών Αποθεµάτων (Federal Reserve Bank), µείωσε τα επιτόκια σε τέτοιο 

σηµείο που όσον αφορά στα ενυπόθηκα δάνεια σηµείωσαν χαµηλό 50 ετών. Επίσης 

ενισχύθηκε επίσηµα η τάση να συνάπτονται δάνεια µε κυµαινόµενο και όχι µε σταθερό 

επιτόκιο µε την προσδοκία ότι τα επιτόκια θα συνεχίσουν να µειώνονται. Ο ίδιος ο 

πρόεδρος της Τράπεζας Οµοσπονδιακών Αποθεµάτων Alan Greenspan ενθάρρυνε τους 

δανειολήπτες να επιλέγουν δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο δηλώνοντας ότι η επιλογή 

σταθερού επιτοκίου είναι ζηµιογόνος (Baker, 2008). Αυτού του τύπου τα δάνεια 

δελέαζαν τους καταναλωτές µε επιτόκια χαµηλότερου ύψους από τα τρέχοντα για µια 

προσδιορισµένη αρχική περίοδο. Εάν µετά το πέρας αυτής της περιόδου οι 

δανειολήπτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, επιχειρούσαν να 

αναχρηµατοδοτήσουν το δάνειό τους (refinancing) συνάπτοντας νέο µε ευνοϊκότερους 

όρους. Η τακτική αυτή ήταν ευρέως διαδεδοµένη και αποδοτική όσο οι αξίες των 

ακινήτων αυξάνονταν και οι µειώσεις των επιτοκίων συνεχίζονταν. 

Με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να παίρνουν δάνεια και άνθρωποι που δεν είχαν 

την απαιτούµενη οικονοµική επιφάνεια. Το σκεπτικό ήταν ότι θα πλήρωναν τις πρώτες 

δόσεις µε τα χαµηλά επιτόκια και στη συνέχεια, µόλις τελείωνε η περίοδος χάριτος, θα 

αναχρηµατοδοτούσαν το δάνειο συνάπτοντας νέο µε ευνοϊκότερους όρους, λόγω της 

αυξανόµενης αξίας των ακινήτων και της πτώσης των επιτοκίων. Όλο και περισσότεροι 

και λιγότερο εύποροι άνθρωποι αναλάµβαναν ένα ενυπόθηκο δάνειο µε την προσδοκία 
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της απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας. Αυτό το κοµµάτι της αγοράς του στεγαστικού 

δανεισµού, των δανείων δηλαδή που συνάπτονται από ιδιώτες µε αµφισβητούµενη 

πιστοληπτική ικανότητα, ονοµάζεται αγορά επισφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού 

(subprime mortgage market), σε αντίθεση µε το τµήµα του ασφαλούς ενυπόθηκου 

δανεισµού (prime mortgage market) που αφορά σε δάνεια που δίνονται σε φερέγγυους 

δανειολήπτες. Παρ’ ότι η αγορά του επισφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού ήταν πάντα 

ένα τµήµα της ευρύτερης αγοράς, κατά την περίοδο από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 

και µετά το µέγεθός της αυξανόταν µε γοργούς ρυθµούς. Το 1994 αποτελούσε το 5% 

της συνολικής αγοράς φθάνοντας τα $35 δισεκατοµµύρια, το 1996 το 9%, το 1999 το 

13% µε αξία $160 δισεκατοµµύρια, ενώ το 2006 έφθασε τα $600 δισεκατοµµύρια 

καταλαµβάνοντας το 20% της αγοράς του στεγαστικού δανεισµού (βλ. γράφηµα 2.1). 

Κατά την τελευταία αυτή περίοδο δίνονταν δάνεια ακόµη και σε µετανάστες που είχαν 

εισέλθει παράνοµα στη χώρα. Η πιο επικίνδυνη κατηγορία δανείων ήταν αυτά που 

συνάπτονταν µε άτοµα που δεν είχαν ούτε εισοδήµατα, ούτε εργασία, ούτε περιουσιακά 

στοιχεία. Τα δάνεια αυτά ονοµάστηκαν και δάνεια νίντζα (NINJA loans), µια 

ακροστιχίδα που προκύπτει από το τρίπτυχο No Income, No Job and no Assets (Black, 

2009). 

Γιατί όµως οι τράπεζες προχώρησαν σε µια τόσο άφρονα πολιτική δανεισµού, 

υπονοµεύοντας την ίδια τους τη θέση; Οι λόγοι γι’ αυτή τη συµπεριφορά ήταν πολλοί 

και διάφοροι. Καθώς η αξία της αγοράς των ακινήτων ανέβαινε και τα περισσότερα 

άτοµα µε αυξηµένη πιστοληπτική ικανότητα είχαν ήδη συνάψει κάποιο δάνειο, 

προκειµένου να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση οι τράπεζες στράφηκαν στη µέχρι 

τότε λιγότερο αναπτυγµένη αγορά του επισφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού. Οι τράπεζες 

κατέγραφαν µεγαλύτερα λογιστικά κέρδη όσο περισσότερα δάνεια έδιναν στην αγορά, 

καθώς προεξοφλούσαν την ευνοϊκή τους πορεία. Οι διοικήσεις των τραπεζών 

εξαργύρωναν τις αυξήσεις στην κερδοφορία, ενώ είχαν ισχυρά κίνητρα για τη συνέχιση 

της ίδιας δανειακής πολιτικής καθώς εισέπρατταν µεγαλύτερα µπόνους κάθε χρόνο. 

Μάλιστα όποιος έκανε διαφορετικές εισηγήσεις το πιθανότερο ήταν πως θα αντίκριζε 

την πόρτα της εξόδου. Ο ανταγωνισµός παρέσυρε όλες τις τράπεζες, καθώς η ουσία του 

είχε µετατραπεί στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα δάνεια στην αγορά. 

Όσο αυξάνονταν οι τιµές των ακινήτων τόσο έπεφταν τα επιτόκια και τόσο 

περισσότερο ασφαλείς αισθάνονταν οι τράπεζες µε τις εξελίξεις. Σε περίπτωση που 

κάποιος δανειολήπτης αδυνατούσε να αποπληρώσει το δάνειο του, η τράπεζα 

προέβαινε στην κατάσχεση του ακινήτου και στο ενεργητικό της καταγραφόταν ένα 

στοιχείο υψηλής αξίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η µέση διάφορα ανάµεσα στα 

επιτόκια των ασφαλών και των επισφαλών ενυπόθηκων δανείων (subprime markup) 

είχε µειωθεί από τις 280 µονάδες βάσης το 2001 στις 130 µονάδες βάσεις το 2007 
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σύµφωνα µε µελέτη της Οµοσπονδιακής Τράπεζας. Με άλλα λόγια ο κίνδυνος για την 

έκδοση επισφαλών δανείων εµφανιζόταν πολύ χαµηλότερος σε σχέση µε το παρελθόν.  

Γράφηµα 2.1: Η αγορά του επισφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού ως ποσοστό της συνολικής 
αγοράς του ενυπόθηκου στεγαστικού δανεισµού. 

 
. 

Πηγές: 1994 MacDonald, 2004. 

1996 Arnold, 2007. 

1999 MacDonald, 2004. 

2006 Arnold, 2007.  

2.3.2 Η εξάπλωση του προβλήµατος στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

Η κατάσταση που δηµιουργήθηκε ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι οι 

τράπεζες προχωρούσαν σε τιτλοποίηση (securitization) των επισφαλών δανείων, 

δηλαδή στη µετατροπή τους σε χρεόγραφα. Σύµφωνα µε αυτή τη διαδικασία, οι 

τράπεζες πωλούσαν τα ενυπόθηκα δάνεια σε επενδυτικές εταιρείες που µε τη σειρά 

τους δηµιουργούσαν µε βάση αυτά τα δάνεια σύνθετα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα τα 

οποία προωθούσαν στους πελάτες τους. Τα σύνθετα αυτά παράγωγα που είχαν ως 

υποκείµενη αξία τα ενυπόθηκα δάνεια ονοµάστηκαν Mortgage Backed Securities 

(τίτλοι που βασίζονται σε ενυπόθηκα δάνεια), ενώ µια πιο σύνθετη παραλλαγή τους 

ήταν τα Collateralized Debt Obligations (τιτλοποιηµένα χρέη που χρησιµοποιούν άλλα 

χρέη ως εγγύηση). Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες απαλλάσσονταν από τον κίνδυνο 

µη αποπληρωµής του δανείου, γεγονός που ενίσχυσε την τάση έγκρισης όλο και πιο 

επισφαλών δανείων. Με το νέο παράδειγµα «έκδοσης δανείων προς διανοµή» (originate 

το distribute), οι τράπεζες µετέφεραν τον πιστωτικό κίνδυνο σε χρηµατοοικονοµικές 
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επενδυτικές εταιρείες που θεωρούσαν ότι µπορούσαν να επιτύχουν υψηλά κέρδη από τη 

διαχείριση αυτού του κινδύνου αποκοµίζοντας το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium). 

Η πρακτική της µετατροπής των ενυπόθηκων δανείων σε χρεόγραφα 

ενισχύθηκε από την επίσηµη αµερικανική κυβέρνηση. Στα πλαίσια της στεγαστικής 

πολιτικής των κυβερνήσεων Clinton και Bush το Υπουργείο Στέγασης και Αστικής 

Ανάπτυξης (Department of Housing and Urban Development), ακολούθησε πολιτικές 

που ενίσχυσαν την έκδοση επισφαλών δανείων. Οι υποστηριζόµενες από την 

κυβέρνηση επιχειρήσεις (Government Sponsored Enterprises) Fannie Mae και Freddie 

Mac συνέβαλλαν στην ελαχιστοποίηση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση 

στεγαστικών δανείων καθώς εγγυώντο, αγόραζαν και µετέτρεπαν σε χρεόγραφα 

επισφαλή δάνεια (Leonnig, 2008). Η τάση αυτή ακολουθήθηκε και από άλλους 

χρηµατoοικονοµικούς οργανισµούς λόγω των υψηλών κερδών που εξασφάλιζε η 

συνεχής άνοδος της αξίας των ακινήτων. 

Η αξία των χρεογράφων που βασίζονταν σε ενυπόθηκα δάνεια ασφαλίζονταν 

πολλές φορές µε άλλα προϊόντα που εξέδιδαν εταιρείες όπως η AIG και η Lehman. Με 

τα προϊόντα αυτά που ονοµάζονταν Credit Default Swaps (συµφωνίες ανταλλαγής 

κινδύνου αθέτησης), επιχειρήθηκε να γίνει διαχείριση του κινδύνου που συνεπάγονταν 

τα βασισµένα σε ενυπόθηκα δάνεια χρεόγραφα. Ωστόσο ο συγκεκριµένος κίνδυνος είχε 

υποεκτιµηθεί µε αποτέλεσµα να θεωρείται ένας εύκολος τρόπος αποκόµισης υψηλών 

κερδών από πολλές επενδυτικές εταιρείες. Στην αντίληψη αυτή συνέβαλλαν 

καθοριστικά και αναγνωρισµένοι οίκοι αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου όπως η 

Standard & Poor’s. Αυτοί αξιολογούσαν ως αρκετά ασφαλή τα CDO και τα MBS, 

ωθώντας έτσι περισσότερους επενδυτές στην αγορά τέτοιων προϊόντων. Υπάρχουν 

ενδείξεις, ότι από ένα σηµείο και µετά τουλάχιστον, είχαν αντιληφθεί τις ενδεχόµενες 

αρνητικές εξελίξεις (Meyer, 2006), αλλά σιώπησαν εν µέρει λόγω σύγκρουσης 

συµφέροντος (conflict of interest), καθώς οι αξιολογήσεις στις οποίες προέβαιναν ήταν 

κατόπιν παραγγελίας επενδυτικών τραπεζών και χρηµατοοικονοµικών οµίλων που 

ήθελαν να πουλήσουν τα σύνθετα προϊόντα σε επενδυτές. Με τη µορφή αυτών των 

σύνθετων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων (Mortgage Based Securities, Collateralized 

Debt Obligations, Credit Default Swaps), τα «τοξικά» δάνεια ταξίδεψαν σε όλο τον 

κόσµο, µολύνοντας το παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. 

2.3.3 Η εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης 

Για ένα διάστηµα, όσο η τεχνητή ζήτηση υποστήριζε την αύξηση στις τιµές των 

ακινήτων, όλοι εµφανίζονταν ως κερδισµένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την 

περίοδο από το 1995 µέχρι το 2006 η αξία του µέσου σπιτιού είχε αυξηθεί κατά 124%. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι ενώ στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 η 

µέση αξία ενός σπιτιού ήταν περίπου 3 φορές µεγαλύτερη από την αξία του µέσου 
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εισοδήµατος, ο λόγος αυτός αυξήθηκε στο 4,6 το 2006. Ακόµη, ενώ παλαιότερα το 

µεγαλύτερο µέρος της αγοράς ακινήτων αφορούσε στην απόκτηση πρώτης κατοικίας, 

τώρα µεγαλύτερο µέρος αφορούσε σε αγορές που είχαν επενδυτικούς 

προσανατολισµούς. Επίσης το ποσοστό ιδιοκατοίκησης αυξήθηκε από το 64% το 1994 

στο 69,2% το 2004. Οι δανειολήπτες µπορούσαν να αναχρηµατοδοτούν διαρκώς τα 

δάνεια συνάπτοντας νέα µε ευνοϊκότερους όρους ή στη χειρότερη περίπτωση να 

πουλήσουν το υποθηκευµένο ακίνητο αποκοµίζοντας ίσως και κέρδη. Επιπλέον είχαν 

τη δυνατότητα να βάλουν και δεύτερη υποθήκη στα ακίνητά τους για να λάβουν 

περαιτέρω πίστωση (καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.). Οι τράπεζες και 

οι επενδυτικές εταιρείες από την πλευρά τους πίστεψαν πως είχαν βρει έναν 

αποτελεσµατικό τρόπο να χειριστούν τον πιστωτικό κίνδυνο και από αυτή τη διαχείριση 

εµφάνιζαν κάθε χρόνο µεγάλες αυξήσεις κερδών στους ισολογισµούς τους. Οι 

διοικήσεις τους συνέχιζαν αυτές τις πολιτικές καθώς εισέπρατταν µεγάλα µπόνους. Η 

οικονοµία γενικότερα παρουσίαζε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και η κυβέρνηση 

µπορούσε να εµφανίζει αποτελέσµατα όπως το χαµηλό ποσοστό ανεργίας ή την αύξηση 

της ιδιοκατοίκησης ως σηµαντικά επιτεύγµατα. 

Η κατάρρευση ξεκίνησε όταν η κατασκευαστική δραστηριότητα αύξησε τόσο 

πολύ την προσφορά που οι τιµές των ακινήτων άρχισαν να πέφτουν και οι πλέον 

αδύναµοι δανειολήπτες σταµάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους. Λόγω αυτών των 

µειώσεων στις τιµές όλο και περισσότεροι δανειολήπτες που δεν µπορούσαν να 

καταβάλλουν τις δόσεις τους αδυνατούσαν πλέον να αναχρηµατοδοτήσουν το δάνειο 

τους ή να πουλήσουν το ακίνητο τους, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται µε γοργούς 

ρυθµούς οι κατασχέσεις. Τα κατασχεµένα ακίνητα αύξαναν ακόµη περισσότερο την 

προσφορά, παρασύροντας τις τιµές σε µεγαλύτερη πτώση και προκαλώντας 

προβλήµατα σε περισσότερους δανειολήπτες. Σύντοµα η αξία των ακινήτων µειωνόταν 

µε τέτοιους ρυθµούς που πολλοί από τους φερέγγυους δανειολήπτες αντιµετώπιζαν 

προβλήµατα εξυπηρέτησης του χρέους τους. Έτσι όλο και µεγάλωνε ο αριθµός αυτών 

που επέλεγαν την κατάσχεση ως µέσο απεµπλοκής από µια ζηµιογόνο διαδικασία, έστω 

και αν αυτό σήµαινε την υποβάθµιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας για µια σειρά 

πολλών ετών. Ο φαύλος αυτός κύκλος βρίσκεται στον πυρήνα της κατάρρευσης της 

φούσκας του επισφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού και της συνακόλουθης συρρίκνωσης 

της ευρύτερης αγοράς ακινήτων (Spence, 2007). 

Οι επενδυτικές τράπεζες και οι µεγάλοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί που 

είχαν ανοιχθεί στην αγορά των βασισµένων σε ενυπόθηκα δάνεια χρεογράφων ήταν 

αυτοί που αντιµετώπισαν σοβαρά προβλήµατα στη συνέχεια. Οι επιχειρήσεις αυτές 

βάσισαν την κερδοφορία τους ουσιαστικά στην προσδοκία ότι οι τιµές των ακινήτων θα 

συνέχιζαν την ανοδική τους πορεία και ότι οι δανειολήπτες θα συνέχιζαν µε κάποιον 

τρόπο να πληρώνουν τις δόσεις τους. Μάλιστα πολλές από αυτές είχαν αποκτήσει 
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µεγάλη δανειακή επιβάρυνση (financial leverage) προκειµένου να αγοράσουν και να 

πουλήσουν τοξικά προϊόντα. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι οι προσδοκίες τους 

διαψεύδονταν αναγκάστηκαν να υποτιµήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία που 

βασίζονταν σ’ αυτά τα προϊόντα. Με βάση εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου µέχρι το Νοέµβριο του 2008 οι χρηµατοοικονοµικές εταιρείες αναγκάστηκαν 

να υποτιµήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία που σχετίζονταν µε τοξικά προϊόντα 

κατά $750 δισεκατοµµύρια, ενώ συνολικά η υποτίµηση αναµένεται να φτάσει το $1,5 

τρισεκατοµµύρια. Μάλιστα σύµφωνα µε απόψεις ανθρώπων του χώρου αυτά τα 

χρηµατοοικονοµικά παράγωγα δεν αξίζουν πλέον το χαρτί πάνω στο οποίο είναι 

γραµµένα. Ως αποτέλεσµα, πολλές τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες εµφάνισαν 

τεράστια ανοίγµατα στους ισολογισµούς τους. Πολλές από αυτές πτώχευσαν, άλλες 

δέχτηκαν σηµαντική κρατική βοήθεια ενώ έγιναν και πολλές συγχωνεύσεις και 

εξαγορές. Οι Fannie Mae και Freddie Mac που πρωτοστάτησαν στη δηµιουργία των 

τοξικών οµολόγων διασώθηκαν από το αµερικάνικο δηµόσιο το οποίο και ανέλαβε τον 

έλεγχό τους. Η χρεοκοπία της Lehman ήρθε ως ένα ισχυρό σοκ που επηρέασε τα 

επιτόκια στη διατραπεζική αγορά. Η Merrill Lynch πουλήθηκε στην Bank of America. 

Η AIG δέχθηκε µεγάλη βοήθεια από την αµερικανική κυβέρνηση δίνοντας σε 

αντάλλαγµα προνοµιούχες µετοχές ενώ δεσµεύτηκε να αναστείλει την απόδοση 

µερισµάτων στους ήδη κατόχους µετοχών. 

Η κρίση αφού εξαπλώθηκε στο παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα 

µοιραία άρχισε να επηρεάζει και τη λεγόµενη πραγµατική οικονοµία. Οι τράπεζες 

προσπαθώντας να καλύψουν τις επισφάλειές τους έγιναν πολύ αυστηρές στη χορήγηση 

δανείων τόσο στη διατραπεζική αγορά, όσο και στην αγορά των επιχειρήσεων και των 

ιδιωτών. Πολλές µείωσαν κατακόρυφα το ύψος των χορηγούµενων δανείων 

πηγαίνοντας κυριολεκτικά από το ένα άκρο στο άλλο. Η εµπιστοσύνη χάθηκε από την 

αγορά µε αποτέλεσµα επιχειρήσεις που µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν φερέγγυες να µην 

µπορούν να έχουν πρόσβαση στα απαιτούµενα κεφάλαια κίνησης και να κινδυνεύει η 

κερδοφορία τους. Η µείωση των καταναλωτικών δαπανών είναι η επόµενη συνέπεια 

του κακού οικονοµικού κλίµατος, µε αποτέλεσµα ολόκληροι κλάδοι όπως η 

αυτοκινητοβιοµηχανία να πλήττονται άµεσα και να προβαίνουν σε κλείσιµο 

εργοστασίων και σε απολύσεις εργαζοµένων προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις 

δυσµενείς εξελίξεις. Πολλές επιχειρήσεις, όπως η GM, κατέφυγαν σε δραµατικές 

εκκλήσεις για κρατικές ενισχύσεις οι οποίες ως επί τω πλείστω απορρίφθηκαν, καθώς 

οι φορολογούµενοι είχαν ήδη επωµισθεί πολλά βάρη από τη διάσωση (bailout) πολλών 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

Η οικονοµική κρίση εκτυλίχθηκε ταχύτατα και συµπεριέλαβε όλους τους τοµείς 

της οικονοµικής δραστηριότητας. Η πτώση των τιµών των ακινήτων αύξησε τις 

κατασχέσεις που µε τη σειρά τους αύξησαν την προσφορά η οποία συµπίεσε ακόµη 
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περισσότερο τις τιµές. Επίσης η πτώση της αξίας των βασισµένων σε ενυπόθηκα δάνεια 

παραγώγων, δηµιούργησε ζηµίες σε µεγάλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που 

µε τη σειρά τους περιόρισαν δραµατικά την πίστωση και προκάλεσαν κρίση 

ρευστότητας στην οικονοµία, η οποία τελικά οδήγησε σε ύφεση. Το φαινόµενο 

οδηγήθηκε από το µοτίβο της λειτουργίας δύο φαύλων κύκλων όπως περιγράφεται στο 

σχήµα 2.2. 

2.3.4 Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στον κόσµο 

Η κρίση βρήκε απροετοίµαστες τις κυβερνήσεις των ισχυρών χωρών, µε 

αποτέλεσµα να εµφανιστούν από νωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµίες τους. 

Στη Γερµανία, µια από τις σηµαντικότερες οικονοµίες της E.E., σηµειώνεται µεγάλη 

µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής, ενώ αντίστοιχα δεδοµένα ισχύουν για τις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Για τα επόµενα χρόνια γίνονται απαισιόδοξες 

προβλέψεις όσον αφορά στο Α.Ε.Π. της Αµερικής καθώς και άλλων ισχυρών 

βιοµηχανικών χωρών. Στις Η.Π.Α. χάθηκαν 2,6 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας κατά τη 

διάρκεια του 2008, µε το χρηµατοοικονοµικό κλάδο να είναι και εδώ ο αρνητικός 

πρωταγωνιστής αφού η ανεργία στο χώρο αυξήθηκε στο 7,2%, το µεγαλύτερο ποσοστό 

τα τελευταία 16 χρόνια. Στη Μεγάλη Βρετανία οι άνεργοι ξεπέρασαν τα 2 εκατοµµύρια 

στο τέλος του Ιανουαρίου του 2009 φθάνοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 1997, ενώ 

σύµφωνα µε στοιχεία της κυβέρνησης τους τελευταίους 3 µήνες του 2008 το Α.Ε.Π. 

είχε αρνητική ανάπτυξη της τάξης του 1,5%. 

Αν όµως τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ισχυρές χώρες είναι σηµαντικά, 

οι µικρότερες και οι λιγότερο ισχυρές οικονοµικά χώρες είναι ακόµη περισσότερο 

ευάλωτες. Στην Ισλανδία όπου η οικονοµία βασιζόταν σε µεγάλο βαθµό στον 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα, η κρίση δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα. Το τραπεζικό 

σύστηµα κατέρρευσε και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να καταφύγει στο ∆.Ν.Τ. για να 

αντιµετωπίσει τα δηµοσιονοµικά της προβλήµατα. Η ανατολική Ευρώπη είναι επίσης 

µια περιοχή που αντιµετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβληµα. Στις χώρες αυτές ο 

βιοµηχανικός τοµέας συρρικνώνεται, η ανεργία αυξάνεται µε γοργούς ρυθµούς, ενώ η 

ιδιωτική κατανάλωση περιστέλλεται. Οι δυσµενείς οικονοµικές εξελίξεις αναµένεται να 

προκαλέσουν πολιτικές αναταραχές, προοίµια των οποίων έχουν ήδη εµφανιστεί µε 

µαζικές διαδηλώσεις να γίνονται στη Βουλγαρία και στη Λετονία. 

Οι προβλέψεις δεν είναι καλές και διαρκώς αναθεωρούνται επί τα χείρω. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 

(European Bank for Reconstruction and Development) η ανάπτυξη στην Κεντρική 

Ευρώπη θα κυµανθεί στο 0,4% για το 2009, υποχωρώντας από το 3,9% που 

σηµειώθηκε το 2008. Για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται ανάπτυξη της τάξης 

του 1,5% κατά µέσο όρο, σηµαντικά χαµηλότερη από το 7,3% του 2008. Για 
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συγκεκριµένες χώρες µάλιστα όπως η Ουκρανία και η Ουγγαρία αναµένεται αρνητική 

ανάπτυξη που θα φτάσει το 5% και το 2% αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες 

της Βαλτικής, µε την Εσθονία να αντιµετωπίζει µείωση του Α.Ε.Π. κατά 3,5%, τη 

Λετονία κατά 5% και τη Λιθουανία 2,5%. 

Σχήµα 2.2: Οι φαύλοι κύκλοι που οδήγησαν την εξέλιξη της οικονοµικής κρίσης. 

 

. 
Με βάση δείκτες όπως το εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π. και το 

συνολικό ύψος των βραχυπρόθεσµων χρεών προς τα αποθεµατικά, η Ανατολική 

Ευρώπη εµφανίζεται ως η πλέον ευάλωτη περιοχή στην οικονοµική κρίση. Όµως και 

αλλού στον κόσµο οι λιγότερο ισχυρές χώρες ταλανίζονται. Κατά τη διάρκεια του 2008 

τα χρηµατιστήρια στις αναδυόµενες αγορές (emerging markets) αντιµετώπισαν 

απώλειες κατά µέσο όρο 40%. Πιο συγκεκριµένα στη Νότια Αφρική 30,3%, στη 

Βραζιλία 43%, στην Κίνα 65,6%, και στη Ρωσία 70,9%. Χώρες όπως η Ουκρανία και 

το Πακιστάν αναγκάστηκαν να ζητήσουν την υποστήριξη του ∆.Ν.Τ. προκειµένου να 

αποφύγουν τη χρεοκοπία. 

Κύκλος 1: Η πτώση των τιµών των ακινήτων προκαλεί 
αύξηση των κατασχέσεων που αυξάνει την προσφορά 
των ακινήτων και προκαλεί νέα πτώση τιµών 

Κύκλος 2: Οι κατασχέσεις µειώνουν την αξία των 
βασισµένων σε ενυπόθηκα δάνεια παραγώγων. Οι 
πιστωτικοί οργανισµοί καταγράφουν ζηµίες και µε τη 
σειρά τους µειώνουν την πίστωση στην αγορά. Η αγορά 
αντιµετωπίζει προβλήµατα, η ανεργία αυξάνεται, οι 
δανειζόµενοι δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους και γίνονται περισσότερες 
κατασχέσεις. 
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Οι εκτιµήσεις για την αναµενόµενη ανάπτυξη των αναπτυσσόµενων χωρών 

έχουν χειροτερεύσει δραµατικά. Κατά τη διάρκεια του 2007 οι οικονοµίες των 

αναπτυσσόµενων χωρών σηµείωσαν ανάπτυξη 7,2%, ενώ το 2008 ο ρυθµός ανάπτυξης 

µειώθηκε στο 6,9%. Για το 2009 η µέση εκτίµηση είναι ότι η ανάπτυξη θα κυµανθεί 

στο 4,6%. Στα πλέον απαισιόδοξα σενάρια γίνεται λόγος για µηδενική ανάπτυξη όσον 

αφορά στην Αφρική και αρνητική στην Καραϊβική. Αυτές οι εκτιµήσεις ενδέχεται να 

χειροτερεύσουν καθώς οι συνέπειες της κρίσης γίνονται περισσότερο εµφανείς µέρα µε 

τη µέρα. 

Οι αναπτυσσόµενες και οι αναδυόµενες οικονοµίες σίγουρα πρόκειται να 

δοκιµαστούν σκληρά. Όµως τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν δεν είναι τα ίδια, ούτε 

το ίδιο µεγάλα σε κάθε περίπτωση. Χώρες όπως η Βραζιλία που έχουν µια σχετικά 

ισχυρή οικονοµία και µεγάλη εσωτερική αγορά θα επηρεαστούν λιγότερο σε σχέση µε 

άλλες οι αγορές των οποίων έχουν µικρότερο µέγεθος και οι οικονοµίες τους δεν είναι 

διαφοροποιηµένες. Η µείωση στη ζήτηση για πρώτες ύλες που προκαλείται από την 

κρίση θα δώσει στις χώρες που εισάγουν τέτοια προϊόντα την ευκαιρία να τα 

προµηθευτούν σε καλύτερες τιµές. Αυτές ωστόσο που εξάγουν πρώτες ύλες θα 

αντιµετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της µειωµένης ζήτησης, καθώς θα 

αποκοµίσουν µικρότερο εισόδηµα από το εξαγωγικό εµπόριο. Οι περισσότερες 

αναπτυσσόµενες χώρες πάντως ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία. Όµως τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες προκαλούν ανησυχία και στην 

ανεπτυγµένη ∆υτική Ευρώπη. Χώρες της περιοχής αυτής όπως η Αυστρία είναι πολύ 

εκτεθειµένες στις αναδυόµενες αγορές. Για την Ελβετία µάλιστα το ποσοστό έκθεσης 

αγγίζει το 50% του Α.Ε.Π. σύµφωνα µε την Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (Bank of 

International Settlements). Φόβοι εκφράζονται και για χώρες όπως η Ελλάδα, οι 

τράπεζες της οποίας εµφανίζονται σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένες στη Βαλκανική. 

Γενικά οι ανεπτυγµένες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν µεγάλη εµπλοκή όχι µόνο στις 

οικονοµίες της ανατολικής Ευρώπης, αλλά και σ’ αυτές της Αφρικής και της Λατινικής 

Αµερικής. 

2.3.5 Η αντίδραση στην κρίση 

Από τα προηγούµενα γίνεται αντιληπτός ο παγκόσµιος χαρακτήρας της 

οικονοµικής κρίσης που έχει ξεσπάσει. Για το λόγο αυτό καταβάλλονται προσπάθειες 

για συντονισµένες ενέργειες από πολλές κυβερνήσεις προκειµένου να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικά η κατάσταση. Ωστόσο οι δράσεις που έχουν αναληφθεί µέχρι στιγµής 

δεν έχουν αποδειχθεί επαρκείς, ενώ οι διάφορες προτάσεις εξόδου από την κρίση έχουν 

γίνει πολλές φορές αντικείµενο σκληρής κριτικής. 

Η αµερικανική διοίκηση επιδίωξε να διαµορφώσει ένα σχέδιο µεγάλης 

παρέµβασης από την αρχή της κρίσης. Στη βάση της στρατηγικής της βρίσκεται η 
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προσπάθεια αποκατάστασης της ροής της πίστωσης στην οικονοµία. Η ορθότητα αυτού 

του στόχου αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές, όµως ο τρόπος υλοποίησής του 

προκαλεί µεγάλες αντιδράσεις. Αρχικά ο υπουργός οικονοµικών (Secretary of 

Treasury) Henry Paulson πρότεινε το Πρόγραµµα Ανακούφισης από τα Προβληµατικά 

Περιουσιακά Στοιχεία, ή TARP (Troubled Assets Relief Program). Σύµφωνα µε αυτό η 

αµερικανική κυβέρνηση θα αγόραζε από τα ταλανιζόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

µεγάλο µέρος των προβληµατικών παραγώγων τους προκειµένου να αποκατασταθεί η 

φερεγγυότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος. Το ύψος του προγράµµατος 

ανερχόταν στα $700 δισεκατοµµύρια. Το πρόγραµµα υπέστη σηµαντικές τροποποιήσεις 

πρώτου εγκριθεί µε την ονοµασία Νόµος Επείγουσας Οικονοµικής Σταθεροποίησης 

(Emergency Economic Stabilization Act) (Nothwehr, 2008). Οι αρχικές αντιρρήσεις 

εστιάζονταν στο γεγονός ότι χρησιµοποιούνταν χρήµατα των αµερικανών 

φορολογουµένων για την ουσιαστική διάσωση (bailout) µεγάλων χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων που συνέβαλλαν στη δηµιουργία της κρίσης. Η οργή των πολιτών 

εντεινόταν όσο γίνονταν γνωστά τα µπόνους που έπαιρναν διοικητικά στελέχη 

τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών την ώρα που η κρίση εξελισσόταν. Στο 

τροποποιηµένο σχέδιο έγινε η προσπάθεια να περιληφθούν πρόνοιες για την κατά το 

δυνατόν διασφάλιση των χρηµάτων των αµερικανών φορολογουµένων, ενώ τα µισά 

χρήµατα δόθηκαν για την αγορά προνοµιούχων τραπεζικών µετοχών και όχι 

προβληµατικών παραγώγων. 

Ο πρόεδρος Obama πρότεινε το δικό του σχέδιο διάσωσης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Εν συντοµία το πρόγραµµα συνίσταται στη 

συνεργασία του δηµοσίου και ιδιωτών επενδυτών για την αγορά των προβληµατικών 

παραγώγων των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων. Οι εµπνευστές του σχεδίου το 

παρουσίασαν ως µια περίπτωση τριπλού κέρδους (win, win, win), τόσο για τους 

χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, όσο για τους 

ιδιώτες επενδυτές και τους φορολογουµένους. Το πρόγραµµα είναι ακόµη µεγαλύτερης 

κλίµακας από το προηγούµενο, ενώ έχει δεχτεί από την πρώτη στιγµή σφοδρή κριτική. 

Οι αντιρρήσεις εδράζονται στο γεγονός ότι προκειµένου να εξασφαλισθεί η συµµετοχή 

των ιδιωτών επενδυτών οι όροι της συνεργασίας δηµοσίου – ιδιωτικού τοµέα είναι 

ιδιαίτερα δυσµενείς για το δηµόσιο (Krugman, 2009). Πιο συγκεκριµένα το 

αµερικανικό δηµόσιο αναλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του κόστους της αγοράς των 

προβληµατικών οµολόγων καθώς και του πιστωτικού κινδύνου, ενώ σε περίπτωση 

ευνοϊκής εξέλιξης µοιράζεται τα κέρδη µε τους ιδιώτες επενδυτές. Σύµφωνα µε τον 

Joseph Stiglitz (2009) οι ιδιώτες επενδυτές δεν αγοράζουν τα προβληµατικά παράγωγα 

όπως κάνει κάθε επενδυτής που προσδοκά κέρδος αναλαµβάνοντας το σχετικό κίνδυνο, 

αλλά µόνο το ενδεχόµενο κέρδος που θα προκύψει από αυτά αφού τις ενδεχόµενες 

ζηµίες θα τις επωµιστεί το δηµόσιο. Οι επικριτές του σχεδίου τονίζουν πως δεν θα φέρει 
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κέρδος σε όλους τους εµπλεκόµενους, αλλά είναι τύπου win, win, lose, δηλαδή θα 

ευνοηθούν οι προβληµατικές τράπεζες, οι ιδιώτες επενδυτές και θα χάσουν οι 

αµερικανοί φορολογούµενοι. 

Παντού στον κόσµο διαµορφώνονται προγράµµατα για τη στήριξη του 

χρηµατοοικονοµικού συστήµατος και την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά. 

Στη Μεγάλη Βρετανία έχει ανακοινωθεί πακέτο ενίσχυσης ύψους ₤37 

δισεκατοµµυρίων. Η βασική διαφοροποίηση του βρετανικού σχεδίου σε σχέση µε το 

αµερικανικό, είναι ότι το κύριο βάρος της κρατικής παρέµβασης δίνεται στην 

κεφαλαιακή στήριξη (equity injection) των ιδρυµάτων µέσω της αγοράς µετοχών και 

όχι στην αγορά των προβληµατικών παραγώγων. Η συµµετοχή του κράτους στο 

µετοχικό κεφάλαιο αυτών των ιδρυµάτων συνεπάγεται και τη µεγαλύτερη δυνατότητα 

εµπλοκής σε θέµατα διοίκησης και επιβολής συγκεκριµένων µέτρων, ενώ υπάρχει και η 

δυνατότητα αποκόµισης κέρδους από την πώληση των µετοχών στο µέλλον. Παρόµοιες 

προσεγγίσεις έχουν ακολουθηθεί και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Σε όλες τις 

χώρες ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις στα µακροοικονοµικά µεγέθη, 

και συγκεκριµένα στο χρέος που συνεπάγονται αυτά τα σχέδια διάσωσης. 

Όλα τα σχέδια έχουν ως κύριους στόχους τη σταθεροποίηση του χρηµατο-

οικονοµικού συστήµατος, την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στις αγορές και την 

ενίσχυση της ρευστότητας ώστε να στηριχθεί η οικονοµία και να αποφευχθεί η ύφεση. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι κυβερνήσεις κατάστρωσαν σχέδια 

οικονοµικής παρέµβασης σε πολύ µεγάλη κλίµακα. Βασικά στοιχεία αυτών των 

σχεδίων είναι η στήριξη των χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων µέσω της παροχής 

εγγυήσεων, της κεφαλαιακής ενίσχυσης και της αγοράς προβληµατικών οµολόγων, ενώ 

έγιναν και σηµαντικές µειώσεις στα επιτόκια δανεισµού από τις κεντρικές τράπεζες. 

Ωστόσο µεµονωµένες δράσεις από τις διάφορες χώρες, έστω και προς την ίδια 

κατεύθυνση, δεν φαίνονται επαρκείς µπροστά σε µια παγκόσµια κρίση. Τον Απρίλιο 

του 2009 οι ηγέτες των 20 µεγαλύτερων οικονοµιών (G20) συναντήθηκαν στο Λονδίνο 

για να συντονίσουν τη δράση τους ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν από κοινού 

την κρίση. Παρά τις διαφωνίες που εκφράσθηκαν, µε τους αµερικανούς να πιέζουν την 

Ευρώπη για µεγαλύτερης κλίµακας παρεµβάσεις µε στόχο την τόνωση της παγκόσµιας 

οικονοµίας, βρέθηκε κοινός τόπος. Η συµφωνία περιλαµβάνει λήψη µέτρων το 

συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται στο $1,1 τρισεκατοµµύρια, γεγονός που 

αναδεικνύει την παρέµβαση στο πιο δαπανηρό σχέδιο ενίσχυσης της οικονοµίας στην 

ιστορία. Σύµφωνα µε το σχέδιο οι πόροι του ∆.Ν.Τ. θα αυξηθούν κατά $500 

δισεκατοµµύρια δολάρια για να βοηθήσει αποτελεσµατικότερα τις οικονοµίες που 

παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα. Θα δηµιουργηθεί νέο ρυθµιστικό πλαίσιο που θα 

διέπει τη λειτουργία των κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, ενώ θα υιοθετηθούν και νέοι 

κανόνες για την καταβολή µερισµάτων και µπόνους στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα.  
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 Επίσης έγινε το πρώτο βήµα για την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου, 

ενώ στο στόχαστρο µπαίνουν και οι «φορολογικοί παράδεισοι», οι οποίοι απειλούνται 

µε κυρώσεις σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας. Ακόµη, πρόκειται να τεθούν σε 

εφαρµογή ρυθµιστικοί κανόνες για τη λειτουργία των οίκων αξιολόγησης ώστε να 

αποφεύγεται η σύγκρουση συµφερόντων που οδήγησε στις µη ρεαλιστικές αποτιµήσεις 

των προβληµατικών παραγώγων. Ο προστατευτισµός αποδοκιµάζεται ως µέσο για την 

αντιµετώπιση της κρίσης και διοχετεύονται $ 250 δισεκατοµµύρια από το ∆.Ν.Τ.  µε 

στόχο την ενίσχυση του παγκόσµιου εµπόριου, ενώ η G20 προτίθεται να καταγγέλλει 

κάθε ενέργεια που θα παρακωλύει τη διεθνή ροή κεφαλαίων στον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Εµπορίου. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στις αναπτυσσόµενες χώρες να 

µετέχουν περισσότερο ενεργά στις  αποφάσεις που επηρεάζουν τη διαµόρφωση της 

παγκόσµιας οικονοµικής πολιτικής. 

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις αποφάσεις που λήφθηκαν στη σύνοδο, όµως 

τα ουσιαστικά αποτελέσµατα θα φανούν σε βάθος χρόνου. Έχει αναγνωρισθεί πάντως 

απ’ όλες τις πλευρές πως η παγκόσµια οικονοµία δεν µπορεί να συνεχίσει να 

αναπτύσσεται πάνω σε ένα χρεοκοπηµένο µοντέλο που επιβραβεύει την παράτολµη και 

ανεύθυνη συµπεριφορά και παράγει µεγάλους συστηµικούς κινδύνους. 

2.4 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι βασικές συνιστώσες του 

προβληµατισµού που περιβάλλουν το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης. Αναλύθηκαν 

τα βασικά επιχειρήµατα των υποστηρικτών και των επικριτών της παγκοσµιοποίησης 

ενώ παρουσιάστηκαν και κάποιες προτάσεις για την υπέρβαση των δυσκολιών και την 

καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας προς το κοινό όφελος. Τέλος παρουσιάστηκε 

αναλυτικά η τρέχουσα οικονοµική κρίση, ως ένα παράδειγµα της παγκόσµιας 

διάστασης που λαµβάνουν τα σύγχρονα οικονοµικά προβλήµατα, αλλά και της ανάγκης 

για διεθνή συνεργασία στην αντιµετώπισή τους. 
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Κεφάλαιο 3.   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

3.1 Εισαγωγή 

Η ανταγωνιστικότητα είναι µια έννοια πολυδιάστατη και δύσκολα οριζόµενη 

παρά την ευρέως αποδεκτή σηµασία της. Στο πλέον βασικό επίπεδο µια οικονοµική 

οντότητα θεωρείται ανταγωνιστική όταν έχει την ικανότητα να δηµιουργεί αξία και να 

επιτυγχάνει διατηρήσιµους ρυθµούς ανάπτυξης (Gehlhar, Regmi, Stefanou & Zoumas, 

2006). Αναλυτικότερα η ανταγωνιστικότητα µπορεί να οριστεί σε επίπεδο επιχείρησης, 

σε επίπεδο βιοµηχανίας και σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας. 

Μια επιχείρηση θεωρείται ανταγωνιστική όταν µπορεί να αποφέρει κέρδη στους 

ιδιοκτήτες της, προσφέροντας τα προϊόντα της σε ανταγωνιστικές αγορές. Στην 

προσπάθειά της αυτή έρχεται συνήθως σε αντιπαράθεση µε άλλες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο προκειµένου να καταλάβει µεγαλύτερο µερίδιο 

αγοράς. Όταν τα προϊόντα που παράγονται είναι οµοιογενή (έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά) και οι ανταγωνιστές είναι πάρα πολλοί, η έννοια της 

ανταγωνιστικότητας συνεπάγεται ότι υπάρχουν χαµένοι και κερδισµένοι. Όταν όµως τα 

προϊόντα είναι διαφοροποιηµένα και οι αγορές µπορούν να διευρύνονται, η 

ανταγωνιστικότητα δεν θεωρείται παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος. Ακόµη 

περισσότερο όταν η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση έχει 

περισσότερα στοιχεία ολιγοπωλίου παρά πλήρους ανταγωνισµού, είναι δυνατόν οι 

επιχειρήσεις του χώρου να διαµορφώσουν στενές σχέσεις και κοινές πολιτικές. Στη 

γενική περίπτωση ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται µόνο για το εισόδηµα 

του πελάτη, αλλά και για παραγωγικούς πόρους όπως είναι το ανθρώπινο δυναµικό, οι 

πρώτες ύλες ή οι πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και για λειτουργίες µάρκετινγκ όπως 

τα δίκτυα διανοµής και προώθησης (Σιώµκος, 2004) (βλ πίνακα 3.1). 

Πραγµατικά ανταγωνιστική είναι µια επιχείρηση που µπορεί να διαµορφώσει 

ένα διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη βάση των περιουσιακών στοιχείων 

που διαθέτει και των ικανοτήτων που έχει αναπτύξει (skills and assets) (Aaker, 2008). 

Ένα επίπεδο πιο πάνω, σ’ αυτό της βιοµηχανίας, η έννοια της ανταγωνι-

στικότητας εστιάζεται στην αποτελεσµατικότητα των παραγωγικών συντελεστών που 

δεσµεύονται στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης βιοµηχανίας. Αντιπαράθεση µπορεί να 

αναπτυχθεί ανάµεσα σε διαφορετικές εγχώριες βιοµηχανίες για το εισόδηµα του 

καταναλωτή, καθώς και για την απόκτηση παραγωγικών πόρων. Συνηθέστερα 
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ανταγωνισµός αναπτύσσεται µεταξύ βιοµηχανιών διαφορετικών χωρών και είναι ο 

βασικός λόγος άσκησης από πολλές κυβερνήσεις πολιτικών προστατευτισµού. 

Πίνακας 3.1: Τύποι ανταγωνισµού σε επιχειρηµατικό επίπεδο µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια 

 

Βάση Ανταγωνισµού Κριτήρια Παραδείγµατα 

Πελάτης 
∆ιαθέσιµο  Εισόδηµα 
Αφοσίωση Πελάτη 
(Customer Loyalty) 

• Ενας καταναλωτής 
µπορεί να διαθέσει το 
εισόδηµά του για να 
αγοράσει ένα ακριβό 
ρούχο ή να κάνει ένα 
ταξίδι. 

• Ένας πελάτης µπορεί να 
αγοράζει συνέχεια ένα 
προϊόν ή να επιλέξει να 
αλλάξει µάρκα. 

Λειτουργίες 
Μάρκετινγκ 

∆ιανοµή 
Προβολή 
∆ιαφήµιση 

• Εξασφάλιση δικτύων 
διανοµής. 

• Εξασφάλιση χώρου στα 
ράφια καταστηµάτων 

• Εξασφάλιση χρόνου 
στα Μ.Μ.Ε. 

Πόροι 
Ανθρώπινοι 
Πρώτες Ύλες 

Χρηµατοοικονοµικοί 

• Επιχειρήσεις νέων   
τεχνολογιών ερίζουν για 
τους ικανότερους 
προγραµµατιστές. 

• Κατασκευαστικές 
εταιρείες 
ανταγωνίζονται για 
αλουµίνιο. 

• Επιχειρήσεις αναζητούν 
την καλύτερη πηγή 
ρευστότητας 

Πηγή: Σιώµκος, 2004. 

Στο τελευταίο και ευρύτερο επίπεδο, αυτό των εθνικών οικονοµιών, η 

κατάσταση περιπλέκεται περισσότερο. Παραδοσιακά µετά το δεύτερο παγκόσµιο 

πόλεµο πολλές κυβερνήσεις άσκησαν βιοµηχανικές πολιτικές (industrial policies) µε 

στόχο τη δηµιουργία εθνικών βιοµηχανιών, και ιδιαίτερα βαριάς βιοµηχανίας, που θα 



3 . 1  Ε ι σ α γ ω γ ή  

3 .  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΤ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  49 

µπορούσαν να υλοποιήσουν την πολιτική της υποκατάστασης εισαγόµενων προϊόντων 

(import substitution policy). Μέτρα όπως η επιβολή δασµών και οι επιδοτήσεις των 

εγχώριων επιχειρήσεων, η µείωση των απολαβών του εργατικού δυναµικού, ή ακόµη 

και η υποτίµηση του εθνικού νοµίσµατος είχαν ως στόχο την προστασία των εθνικών 

βιοµηχανιών και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δυνατότητας. Ανταγωνιστική 

θεωρούνταν µια οικονοµία όταν το σύνολο των επιχειρήσεων και των βιοµηχανιών της 

διεκδικούσαν µεγάλα µερίδια στις παγκόσµιες αγορές. Οι πολιτικές αυτές απηχούσαν 

την ιδεολογία του µερκαντιλισµού, σύµφωνα µε την οποία ο ευηµερία ενός έθνους 

βασίζεται στη συγκέντρωση πλούτου, είτε µε τη µορφή πολύτιµων µετάλλων (χρυσός) 

είτε µε τη µορφή συναλλάγµατος, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της ενίσχυσης των 

εξαγωγών και της αποθάρρυνσης των εισαγωγών (Ball et al., 2006). Σταδιακά αυτές οι 

αντιλήψεις άρχισαν να υποχωρούν και η έννοια της ανταγωνιστικότητας άρχισε να 

επικεντρώνεται στην παραγωγική ικανότητα µιας οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε τη νέα προσέγγιση η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας 

προσδιορίζεται από την ικανότητά της να παράγει προϊόντα που είναι ανταγωνιστικά 

στις διεθνείς αγορές, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα µακροπρόθεσµη αύξηση των 

πραγµατικών εισοδηµάτων των κατοίκων της (Eltis & Higham, 1995). Η ανάγκη για 

χαµηλούς µισθούς στην πραγµατικότητα καταδεικνύει την έλλειψη ανταγωνιστι-

κότητας και εµποδίζει την ευηµερία και την οικονοµική πρόοδο. Οι επιδοτήσεις µη 

παραγωγικών τοµέων αποµυζούν το εθνικό εισόδηµα και στερούν εθνικούς πόρους από 

τους πιο παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας. Η υποτίµηση του νοµίσµατος αποτελεί 

στην ουσία περικοπή του εθνικού εισοδήµατος, αφού µειώνονται τα έσοδα από τα 

προϊόντα που πωλούνται στο εξωτερικό και αυξάνεται το κόστος αυτών που 

εισάγονται. Η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα είναι σηµαντική για µια χώρα, όταν 

όµως βασίζεται στους χαµηλούς µισθούς ή σε ένα υποτιµηµένο νόµισµα δεν ενισχύει το 

επίπεδο διαβίωσης. Σύµφωνα µε τη σύγχρονη άποψη, η έννοια της ανταγωνιστι-

κότητας είναι επικεντρωµένη όχι στα µερίδια αγοράς, αλλά στην παραγωγικότητα. 

Το επίπεδο διαβίωσης µιας κοινωνίας εξαρτάται από την παραγωγικότητα της 

οικονοµίας της όπως ορίζεται από την αξία των προϊόντων που παράγονται ανά µονάδα 

των ανθρώπινων, κεφαλαιουχικών και φυσικών πόρων της χώρας. Αυτού του είδους η 

ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από τις τιµές που µπορούν επιτύχουν τα παραγόµενα 

προϊόντα στις ανοιχτές διεθνείς αγορές και από την αποτελεσµατικότητα µε την οποία 

παράγονται. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί µια εθνική οικονοµία να υποστηρίζει 

υψηλούς µισθούς, ένα ισχυρό νόµισµα και ελκυστικούς ρυθµούς απόδοσης του 

κεφαλαίου, στοιχεία που καθορίζουν σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική ευηµερία 

µιας χώρας. Η αύξηση των εξαγωγών, µολονότι επιθυµητή, για να είναι 

αποτελεσµατική πρέπει να βασίζεται στην παραγωγικότητα και όχι στην άσκηση 

προστατευτικών πολιτικών. Καταλήγοντας, θα µπορούσαµε να πούµε πως η 
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ανταγωνιστικότητα σε εθνικό επίπεδο ορίζεται ως το σύνολο εκείνων των παραγόντων 

που επιτρέπουν στις εθνικές οικονοµίες να επιτυγχάνουν διατηρήσιµους ρυθµούς 

ανάπτυξης και στις κοινωνίες να αυξάνουν το επίπεδο διαβίωσής τους στα πλαίσια ενός 

παγκόσµιου οικονοµικού περιβάλλοντος. 

Από τα παραπάνω αναδεικνύεται και το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα σε 

επίπεδο εθνικών οικονοµιών δεν είναι γενικά ένα παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος (zero 

sum game). Παρ’ όλο που διαφορετικές χώρες µπορεί να ανταγωνίζονται για µερίδια 

αγοράς ή για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αυτό δεν συνεπάγεται ότι η επιτυχία 

της µιας σηµαίνει και αποτυχία της άλλης. Στην πράξη µάλιστα παρατηρείται το 

αντίθετο, καθώς µε την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου µεγάλο µέρος των 

καταναλωτών των προϊόντων µιας χώρας είναι πολίτες άλλων χωρών (Krugman, 1994). 

Στη γενική περίπτωση τα εθνικά συµφέροντα διασυνδέονται και διαφορετικές χώρες 

µπορούν να αναπτύξουν αµοιβαία επωφελείς σχέσεις. Αυτό ωστόσο δεν σηµαίνει πως 

δεν παρουσιάζονται συχνά προβλήµατα στις διακρατικές οικονοµικές σχέσεις, αφού η 

κάθε χώρα προσπαθεί να επιτύχει για την ίδια την καλύτερη δυνατή ισορροπία 

συσχετισµών. 

Από όσα αναπτύχθηκαν µέχρι στιγµής προκύπτει ότι η ανταγωνιστικότητα είναι 

µια έννοια πολυεπίπεδη που αγγίζει όλους τους οικονοµικούς παράγοντες (economic 

agents) µιας οικονοµίας. Είναι µια υπόθεση που δεν περιορίζεται σε ένα επίπεδο, 

επιχειρηµατικό, βιοµηχανίας ή εθνικό, αλλά τα περιλαµβάνει όλα. Μια εξέλιξη θετική ή 

αρνητική στο ένα επίπεδο διαχέεται σε όλο το σύστηµα. Η ανταγωνιστικότητα 

επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η µακροοικονοµική σταθερότητα, οι υποδοµές, 

το θεσµικό περιβάλλον, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού, η αγορά εργασίας, το 

επίπεδο εξέλιξης της επιχειρηµατικότητας, το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, η 

αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών προϊόντων, καθώς και οι µεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις διαµορφώνουν τις συνθήκες της αναπτυξιακής προσπάθειας. Στη 

συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των βασικότερων από τους παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας. 

 

3.2 Μακροοικονοµική σταθερότητα. 

Η µακροοικονοµική πολιτική έχει υπάρξει το κεντρικό σηµείο εστίασης της 

συζήτησης για την ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες (Brulhart & Sbergami, 2008). Οι 

επιχειρήσεις δεν µπορούν να πάρουν τεκµηριωµένες αποφάσεις όταν ο πληθωρισµός 

καλπάζει, συνήθως ως αποτέλεσµα της κακής δηµοσιονοµικής πολιτικής. Ο 

χρηµαταοικονοµικός τοµέας δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά αν η 

κυβέρνηση έχει τεράστια ελλείµµατα, και κυρίως αν ως αποτέλεσµα αναγκάζει τις 

τράπεζες να δανείζουν µε επιτόκια κάτω από το επίπεδο της αγοράς. Η κυβέρνηση δεν 

µπορεί να παρέχει αποτελεσµατικές υπηρεσίες εάν αναγκάζεται να καταβάλει τεράστιες 
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πληρωµές για τους τόκους του δηµόσιου χρέους. Η οικονοµία δεν µπορεί να αναπτυχθεί 

εάν το µακροοικονοµικό περιβάλλον δεν είναι σταθερό. 

Υπάρχει ήδη σηµαντικό κοµµάτι εµπειρικής βιβλιογραφίας που τεκµηριώνει την 

κεντρική σηµασία της µακροοικονοµικής σταθερότητας για την οικονοµική ανάπτυξη 

(Fischer, 1993). Κατά τη µεταπολεµική περίοδο αναπτύχθηκε ένα σύστηµα εθνικών 

λογαριασµών και δηµιουργήθηκαν εθνικές στατιστικές υπηρεσίες που έχουν επιτρέψει 

τη δηµιουργία µηχανισµών παρακολούθησης των µακροοικονοµικών µεγεθών. Σ’ 

αυτήν την περίοδο δεν υπάρχουν περιπτώσεις χωρών που να έχουν επιτύχει υψηλά 

επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, στις οποίες 

επικρατούσε υψηλός πληθωρισµός ή άσχηµη δηµοσιονοµική κατάσταση. Αντίθετα 

υπάρχει ένα πλήθος από στοιχεία ότι εν τη απουσία µιας στερεάς βάσης 

µακροοικονοµικής σταθερότητας, η οικονοµική ανάπτυξη θα είναι αναιµική, όπως στην 

περίπτωση της Αργεντινής ή στην καλύτερη περίπτωση θα έχει πολλές και µεγάλες 

µεταπτώσεις, όπως στην περίπτωση της Τουρκίας. Η δηµοσιονοµική και η νοµισµατική 

πολιτική, αποτελούν τις δυο βασικές συνιστώσες της µακροοικονοµικής πολιτικής. 

3.2.1 ∆ηµοσιονοµική πολιτική 
Η δηµοσιονοµική πολιτική, δηλαδή οι δαπάνες της κυβέρνησης και οι 

αποφάσεις χρηµατοδότησης που σχετίζονται µε τη φορολογία (financing decisions), 

συζητείται κυρίως ως προς τις επιπτώσεις που έχει στις βραχυπρόθεσµες µεταβολές 

(fluctuations) της οικονοµικής δραστηριότητας. Όσον αφορά στην επίδρασή της στις 

µακροπρόθεσµες διαφορές στην παραγωγικότητα, οι ερευνητές έχουν διακρίνει 

ανάµεσα στη σηµασία του απόλυτου µεγέθους της κυβέρνησης, του τρόπου που είναι 

δοµηµένο το φορολογικό σύστηµα και της κυβερνητικής αποτελεσµατικότητας. Οι 

περισσότερο ευηµερούσες χώρες τείνουν να έχουν µεγαλύτερο µερίδιο κυβερνητικών 

δαπανών ως ποσοστό του Α.Ε.Π., µια σχέση που αρχικά σηµειώθηκε από τον Γερµανό 

οικονοµολόγο Adolph Wagner στο δέκατο ένατο αιώνα (Mourmouras & Rangazas, 

2008). Αυτό ισχύει επειδή η ζήτηση για δηµόσια αγαθά όπως οι υποδοµές και τα 

συστήµατα δηµόσιας ασφάλισης αυξάνουν όσο η συνολική ευηµερία µεγαλώνει. 

Ωστόσο υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση (variance) στο µέγεθος των κρατικών 

προϋπολογισµών ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η κάθε χώρα. 

Πρόσφατη ανάλυση έχει εστιάσει περισσότερο στον τρόπο της χρηµατοδότησης, 

δηλαδή κυρίως στην επίδραση των διαφορετικών συστηµάτων φορολόγησης στη 

συνολική ευηµερία (Johansson, Heady, Arnold, Brys, & Varia, 2008). Η βιβλιογραφία 

προτείνει ότι υπό κανονικές συνθήκες το συνολικό µέγεθος της κυβέρνησης και 

εποµένως το επίπεδο της φορολόγησης είναι λιγότερο σηµαντικός παράγων από τον 

τρόπο που είναι δοµηµένο το φορολογικό σύστηµα (στρεβλώσεις και γραφειοκρατικά 
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βάρη των φόρων), καθώς και από τον τρόπο που η κυβέρνηση ξοδεύει τα χρήµατα 

(κυβερνητική αποτελεσµατικότητα).  

Η δυνατότητα των κυβερνήσεων να χρηµατοδοτούν απρόσκοπτα τις 

δραστηριότητές τους µακροπρόθεσµα είναι ένας ακόµη παράγοντας που έχει επίδραση 

στην ανταγωνιστικότητα. Τα υψηλά επίπεδα δηµοσίου χρέους τελικά πρέπει να 

χρηµατοδοτηθούν µέσω αύξησης της φορολογίας ή µείωσης των δαπανών. Η άσκηση 

τέτοιων πολιτικών που προκαλούνται από τα υψηλά βάρη για την εξυπηρέτηση του 

χρέους ή την υπερβολική δανειοδότηση για τη χρηµατοδότηση του ελλείµµατος του 

προϋπολογισµού, µπορεί να στρεβλώσει  τις επενδυτικές αποφάσεις και έτσι να µειωθεί 

η δυναµική αύξησης της παραγωγικότητας.   

3.2.2 Νοµισµατική πολιτική 
Η νοµισµατική πολιτική, κυρίως όσον αφορά στην προσφορά χρήµατος, 

συνήθως εξετάζεται και αυτή στα πλαίσια των βραχυπρόθεσµων µεταβολών της 

οικονοµικής δραστηριότητας. Ωστόσο η νοµισµατική πολιτική µπορεί να έχει και 

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. Ένας υψηλός και ασταθής πληθωρισµός µπορεί για 

παράδειγµα να καταστήσει δύσκολη την ερµηνεία της σηµατοδότησης από τις τιµές και 

έτσι να δηµιουργήσει στρεβλώσεις στις επενδυτικές αποφάσεις, κάτι που µπορεί να 

µειώσει τις επενδύσεις που οδηγούν σε υψηλότερη παραγωγικότητα.  

Η εµπειρική βιβλιογραφία τείνει να υποστηρίξει την άποψη ότι τα υψηλά 

επίπεδα πληθωρισµού επηρεάζουν την παραγωγικότητα ακόµη και σε βάθος χρόνου, 

ωστόσο υπάρχουν λιγότερο σαφή στοιχεία για την επίδραση του µεσαίου µεγέθους 

πληθωρισµού στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη (Levine & Renelt, 1992 ; Temple, 2000). 

Παρ’ όλα αυτά έχει διαµορφωθεί µια ευρεία συναίνεση ως προς την ανάγκη για την 

άσκηση µιας νοµισµατικής πολιτικής που να υποστηρίζει χαµηλά επίπεδα πληθωρισµού 

(Goodfriend, 2007). 

3.2.3 Μακροοικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη 
Με την εξαίρεση της χρηµατοοικονοµικής κρίσης που ξέσπασε στην Ασία το 

1997-1998, σχεδόν όλες οι ακόλουθες αναδυόµενες κρίσεις είχαν µακροοικονοµικές 

καταβολές, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της Ρωσίας, της Βραζιλίας, της Τουρκίας 

και της Αργεντινής. Επιπλέον, η έλλειψη των επαρκών δηµοσιονοµικών προσαρµογών 

είναι στο επίκεντρο της συζήτησης σε µερικές από τις µεγαλύτερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 

όπως η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιαπωνία, η Ιταλία, και οι ΗΠΑ. Σε µερικές περιπτώσεις, 

όπως οι Σκανδιναβικές χώρες και η Χιλή, καθώς και σε πολλά κράτη στην Ασία, 

υπάρχει η τάση να βάζουν τις δηµοσιονοµικές πολιτικές σε µεσοπρόθεσµο πλαίσιο και 

να επιδιώκουν τη συγκέντρωση πλεονασµάτων προϋπολογισµού για να αντιµετωπίσουν 

τις µελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν από τη γήρανση του πληθυσµού.  
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Καθώς τα αρνητικά αποτελέσµατα της µακροοικονοµικής αστάθειας έχουν γίνει 

σαφή, η αντίληψη ότι η µακροοικονοµική σταθερότητα είναι µια σηµαντική 

προϋπόθεση για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη έχει γίνει ευρέως αποδεκτή από την 

κοινότητα των διαµορφωτών πολιτικής σε κάθε χώρα. Το γεγονός ότι µε σπάνιες 

εξαιρέσεις,  ο πληθωρισµός βρίσκεται σε διαρκή πτώση την τελευταία δεκαετία είναι 

ένας εξαιρετικός δείκτης για τη σηµασία που έχουν αποδώσει οι διαµορφωτές πολιτικής 

στα οφέλη της σταθερότητας των τιµών. Ωστόσο οι κυβερνήσεις έχουν υπάρξει 

λιγότερο αποτελεσµατικές στην συγκράτηση των ελλειµµάτων του δηµόσιου τοµέα και 

κατ’ επέκταση στον περιορισµό του δηµόσιου χρέους ως ποσοστού επί του Α.Ε.Π. 

Ακόµη όµως και σ’ αυτήν την περιοχή έχει σηµειωθεί κάποια πρόοδος µε τη 

µετατόπιση σε µη πληθωριστικούς τρόπους χρηµατοδότησης, αυξάνοντας τη χρονική 

διάρκεια των περιόδων εξόφλησης των δανείων (debt maturities) και µειώνοντας τον 

συναλλαγµατικό κίνδυνο µε τη δηµιουργία εσωτερικών αγορών χρέους, µια διαδικασία 

που διευκολύνεται από τη νέα έµφαση στη σταθερότητα των τιµών. 

Τα µακροοικονοµικά µεγέθη βρίσκονται σε µεγάλο βαθµό υπό την ευθύνη των 

κεντρικών κυβερνήσεων. Ως επί το πλείστον υπάρχει µια ευρεία συναίνεση για το ποιες 

είναι οι άριστες πρακτικές (best practices) σχετικά µε τη διαµόρφωση 

µακροοικονοµικής πολιτικής. Η επίτευξη υψηλού επιπέδου µακροοικονοµικής 

ανταγωνιστικότητας είναι σε µεγάλο βαθµό ζήτηµα εφαρµογής των καλύτερων 

πρακτικών και διατήρησής τους σε βάθος χρόνου, πολλές φορές και προ πολιτικής 

πίεσης από οµάδες συµφερόντων που ελπίζουν να επωφεληθούν από την άσκηση 

διαφορετικών πολιτικών. Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει δηµοσιονοµικούς κανόνες 

που ευθέως περιορίζουν τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να συνδέσουν την άσκηση 

της δηµοσιονοµικής πολιτικής µε τον πολιτικό κύκλο. Παρ’ ότι αρκετές χώρες έχουν 

επιτύχει παρόµοια επίδοση σχετικά µε τις δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές πολιτικές, 

σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχουν διαφορές που φαίνεται να διαιωνίζονται  

(Williamson, 1990). 

Συνολικά, σύµφωνα µε την εµπειρική βιβλιογραφία η επίδραση της µακρο-

οικονοµικής πολιτικής στη µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα παρ’ ότι υπαρκτή δεν 

είναι η πλέον σηµαντική, κυρίως εκεί που είναι υψηλό το επίπεδο των πολιτικών 

θεσµών (political institutions) (Acemoglu, Johnson, Robinson, & Thaicharoen, 2003). 

Ωστόσο η σταθερότητα του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος είναι σηµαντική για τις 

επιχειρήσεις, και κατ’ επέκταση για τη συνολική ανταγωνιστικότητα µιας χώρας. Αυτό 

φαίνεται και από σχετική µελέτη του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (World 

Economic Forum) που παρουσιάζει τη σχέση της µακροοικονοµικής σταθερότητας και 

του ∆είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index). Όπως 

φαίνεται και στο γράφηµα 3.1 οι χώρες που παρουσιάζουν καλύτερη µακροοικονοµική 

κατάσταση, όπως η Ελβετία και η Σιγκαπούρη, εµφανίζουν και καλύτερη επίδοση µε 
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βάση το ∆είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας.  Παρ’ ότι υπάρχουν και χώρες, όπως 

η Αλγερία, των οποίων η καλή µακροοικονοµική θέση δεν συνεπάγεται τα αντίστοιχα 

ανταγωνιστικά οφέλη, σε γενικές γραµµές η µακροοικονοµική επίδοση συνδέεται 

θετικά µε την ανταγωνιστικότητα. Καταλήγοντας, θα µπορούσε να ειπωθεί πως η 

µακροοικονοµική σταθερότητα από µόνη της δεν είναι ικανή να αυξήσει την 

παραγωγικότητα ενός έθνους, αλλά τα µακροοικονοµικά προβλήµατα επηρεάζουν 

αρνητικά την οικονοµία. 

Γράφηµα 3.1:  Η επίδραση της µακροοικονοµικής σταθερότητας στο ∆είκτη Παγκόσµιας 
Ανταγωνιστικότητας 

. 

 

Πηγή: Global Competitiveness Report 2006-2007, World Economic Forum.

 

3.3 Αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών προϊόντων 

Η αποτελεσµατικότητα των αγορών (market efficiency), είναι ένας από τους 

βασικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε τη νεοκλασική σχολή µια ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά οδηγείται 

από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης σε ένα σηµείο ισορροπίας, στο οποίο 

η λειτουργία της είναι περισσότερο αποτελεσµατική και επωφελής για την κοινωνία 

συνολικά. Μάλιστα ο Adam Smith (1776), ένας από τους πρωτοπόρους της εν λόγω 

σχολής, παρουσίασε γλαφυρά τη βασική αυτή αντίληψη στο έργο του «Ο Πλούτος των 

Εθνών» (The Wealth of Nations), µιλώντας για την αόρατο χείρα (invisible hand) της 

ελεύθερης αγοράς που καθοδηγεί την επιδίωξη του ιδιωτικού συµφέροντος στην 

αποτελεσµατική και κοινωνικά επωφελή παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Ωστόσο, η 
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θεωρία αυτή που αποτέλεσε έναν από τους θεµέλιους λίθους της σύγχρονης 

οικονοµικής επιστήµης, περιλαµβάνει µια σειρά από παραδοχές µε σηµαντικότερη την 

ύπαρξη επαρκούς επιπέδου ανταγωνισµού. 

Την ίδια στιγµή που ο Adam Smith τόνιζε την ευεργετική συνεισφορά στη 

λειτουργία της οικονοµίας των ανταγωνιστικών αγορών, σηµείωνε τον κίνδυνο που 

ελλοχεύει από την τάση των εταιρειών να χειραγωγούν τον ανταγωνισµό. Οι 

επιχειρήσεις µπορούν να επιτύχουν ευκολότερα µεγαλύτερα κέρδη περιστέλλοντας τον 

ανταγωνισµό απ’ ότι καινοτοµώντας και παράγοντας καλύτερα προϊόντα. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: « Όποτε συναντώνται άνθρωποι που ασκούν το ίδιο επάγγελµα, ακόµα 

και για διασκέδαση, η συζήτηση καταλήγει σε µια συνωµοσία εναντίον του κοινού ή σε 

µια επινόηση για την αύξηση των τιµών. Και στην περίπτωση που µια τέτοια 

συνωµοσία καταλήγει σε µονοπωλιακή δύναµη, οι µονοπωλητές υποπροµηθεύουν την 

αγορά, δεν ικανοποιούν τη ζήτηση και µε αυτόν τον τρόπο πωλούν τα προϊόντα τους σε 

τιµές πάνω από τις φυσικές τους, αυξάνοντας τις απολαβές τους, είτε αυτές είναι µισθός 

είτε κέρδη, σε επίπεδα πολύ ανώτερα από τα φυσιολογικά. Η τιµή του µονοπωλίου 

είναι σε κάθε περίπτωση η υψηλότερη που µπορεί να αποσπασθεί από τους 

αγοραστές». 

Την περίοδο µάλιστα που ο Adam Smith διατύπωσε τις ανησυχίες του, το 

µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας ασκούνταν από µικρές 

επιχειρήσεις, µε την τυπική επιχείρηση να απασχολεί µέχρι δέκα άτοµα. Αντίθετα στο 

σύγχρονο οικονοµικό περιβάλλον η µεγάλη εταιρεία είναι η κυρίαρχη µορφή 

οικονοµικού οργανισµού. Πολλοί παραγωγικοί κλάδοι κυριαρχούνται από µια µικρή 

οµάδα γιγάντιων εταιρειών. Αυτή η συγκέντρωση οικονοµικής ισχύος είναι 

περισσότερο εµφανής στο χώρο της παραγωγής αγαθών, αλλά δεν περιορίζεται σε 

αυτόν καθώς παρατηρείται αυξανόµενη συγκέντρωση και στον τοµέα των υπηρεσιών 

(αεροπορικές εταιρείες, τράπεζες κ.λπ.). Υπάρχει βέβαια και ένα πλήθος µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στη σύγχρονη οικονοµία. Ο Galbraith (1973) 

σηµείωσε πως αν συγκεντρώνονταν οι ηγέτες των επιχειρήσεων που παράγουν 

περισσότερο από το µισό εγχώριο προϊόν των Η.Π.Α. δεν θα γέµιζαν ένα αµφιθέατρο. 

Παρατήρησε ότι η οικονοµία των Η.Π.Α., όπως και κάθε άλλης βιοµηχανοποιηµένης 

χώρας, απαρτίζεται στην ουσία από δυο σηµαντικά διαφορετικά τµήµατα. Στην 

περίπτωση της Αµερικής, το ένα συγκροτείται από 1.000 γιγαντιαίες εταιρείες και το 

άλλο από 12 εκατοµµύρια µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Από τότε η συγκέντρωση 

οικονοµικής ισχύος έχει µεγαλώσει ακόµη περισσότερο. Ποιες είναι όµως οι αιτίες που 

οδήγησαν στη µετεξέλιξη του οικονοµικού τοπίου από την εποχή που κυριαρχούσαν οι 

µικρές επιχειρήσεις στη σηµερινή που κυριαρχούν τα ολιγοπώλια; 
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3.3.1 Η δηµιουργία των ολιγοπωλίων 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν στο δεύτερο µισό του 19ου καθώς 

και στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα, µετασχηµάτισαν ριζικά την παραγωγική 

διαδικασία. Αυτές οι εξελίξεις επηρέασαν τη δοµή των επιχειρήσεων σε πολλές 

βιοµηχανίες. 

 Η τεχνολογική πρόοδος οδήγησε σε νέες εξελιγµένες παραγωγικές µεθόδους µε 

αποτέλεσµα το κόστος παραγωγής πολλών αγαθών να µειωθεί δραµατικά. Ωστόσο 

αυτό το χαµηλό κόστος µπορούσαν να επιτύχουν µόνο επιχειρήσεις που είχαν τη 

δυνατότητα να αυξήσουν κατακόρυφα την παραγωγική τους κλίµακα. Στα 1860 η 

αποτελεσµατική κλίµακα παραγωγής ενός χαλυβουργείου ήταν 10 τόνοι ακατέργαστου 

σιδήρου την ηµέρα. Μέχρι το 1900 ο ακατέργαστος σίδηρος µπορούσε να παραχθεί 

πολύ φθηνότερα, αλλά µόνο από χαλυβουργεία ικανά να παράγουν 500 τόνους 

ηµερησίως. Καθώς η αυξηµένη παραγωγικότητα αυτών των µεγάλων επιχειρήσεων 

έριξε τις τιµές του σιδήρου και του χάλυβα, τα µικρότερα χαλυβουργεία δεν µπόρεσαν 

να επιβιώσουν. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε και σε πολλές άλλες βιοµηχανίες αλλά 

και στις µεταφορές. Εργοστάσια, ορυχεία, εταιρείες µεταφορών, σιδηροδροµικές 

επιχειρήσεις, όλοι έπρεπε να αποκτήσουν πολύ µεγαλύτερο µέγεθος προκειµένου να 

επιτύχουν βέλτιστες οικονοµίες κλίµακας (Taylor, 2001). 

Αυτές όµως οι τεχνολογίες παραγωγής που επέτρεπαν στις επιχειρήσεις τη 

µείωση του κόστους ανά µονάδα προϊόντος απαιτούσαν πολύ ακριβό και εξειδικευµένο 

εξοπλισµό και εγκαταστάσεις. Ακόµη και ο όρος κεφάλαιο άλλαξε νόηµα. Όταν ο 

Adam Smith έγραψε τον Πλούτο των Εθνών, ως κεφάλαιο θεωρούνταν τα χρήµατα που 

ο καπιταλιστής χρησιµοποιούσε για να εξασφαλίσει την εργασία και τις πρώτες ύλες. 

Από τη δεκαετία του 1890 και έπειτα ο όρος κεφάλαιο σηµατοδοτούσε τις 

εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα (εργοστάσιο, φορτηγά, διυλιστήρια) που 

χρησιµοποιούνταν στην παραγωγή. Αυτή η διαφορά στη χρήση του όρου υποδηλώνει 

και την αλλαγή στην επιχειρηµατική πραγµατικότητα. Ολοένα και µεγαλύτερο µέρος 

του κόστους παραγωγής απαρτιζόταν από τα απαιτούµενα χρήµατα για τη δηµιουργία 

των εγκαταστάσεων και την απόκτηση του εξοπλισµού. Τα κόστη αυτά είναι σταθερά 

σε αντίθεση µε τα κόστη εργασίας και πρώτων υλών που µεταβάλλονται ανάλογα µε 

την ποσότητα παραγωγής. Η επιχείρηση δηλαδή στην εποχή του Adam Smith είχε να 

αντιµετωπίσει στην ουσία κυρίως µεταβλητά κόστη παραγωγής, σε αντίθεση µε µια 

σύγχρονη επιχείρηση, κυρίως στη βαριά βιοµηχανία, µεγάλο µέρος του παραγωγικού 

κόστους της οποίας είναι σταθερά κόστη. 

Συνοπτικά λοιπόν βλέπουµε ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις που άλλαξαν την 

παραγωγική διαδικασία έχουν τις παρακάτω βασικές συνέπειες. Καθώς η βέλτιστη 

παραγωγική κλίµακα αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση στους περισσότερος τοµείς, 

αυτή η ζήτηση ικανοποιείται από όλο και µικρότερο αριθµό επιχειρήσεων. Επίσης, το 
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κόστος του απαιτούµενου κεφαλαίου για τη δραστηριοποίηση σε µια βιοµηχανία έχει 

ανεβεί κατακόρυφα. Όµως και ο βαθµός εµπλοκής των επιχειρήσεων σε µια βιοµηχανία 

αυξήθηκε σηµαντικά, καθώς τα κεφάλαιά τους δεσµεύονται πλέον σε ακριβό και 

εξειδικευµένο εξοπλισµό και δεν µπορούν να µεταφερθούν εύκολα σε περίπτωση που η 

επιχείρηση αποφασίσει να αποχωρήσει από τη βιοµηχανία. Βλέπουµε λοιπόν ότι λόγω 

της µετεξέλιξης στην παραγωγική διαδικασία οι βαριές βιοµηχανίες απαρτίζονται από 

λιγότερες επιχειρήσεις, ενώ η είσοδος και η έξοδος έχει γίνει δυσκολότερη (Taylor, 

2001). 

Είναι προφανές ότι στη νέα αυτή κατάσταση που δηµιουργήθηκε, οι παλαιοί 

κανόνες που βασίζονταν στον κόσµο των µικρών επιχειρήσεων ήταν πλέον ανεπαρκείς. 

Στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στην Αµερική οι επιχειρήσεις απόφευγαν τον 

ανταγωνισµό σχηµατίζοντας trust. Η αντίστοιχη δοµή στην Ευρώπη ονοµάστηκε cartel. 

Αν και οι δυο δοµές παρουσιάζουν µερικές διαφορές, και στις δυο περιπτώσεις οι 

εµπλεκόµενες επιχειρήσεις µπορούν να περιορίσουν την παραγωγή και να αυξήσουν τις 

τιµές µοιράζοντας τα µερίδια αγοράς µεταξύ τους µε σχετικές συµφωνίες, αυξάνοντας 

έτσι τα κέρδη τους εις βάρος των καταναλωτών. Μάλιστα στην Ευρώπη αρχικά τα 

cartel ήταν νόµιµα και σχηµατίζονταν στη βάση έγκυρων και εφαρµόσιµων από το 

νόµο συµβολαίων. Αργότερα ο σχηµατισµός cartel τέθηκε εκτός νόµου στην Ευρώπη 

ενώ σήµερα παντού στον κόσµο λαµβάνονται µέτρα για την προστασία του 

ανταγωνισµού. Ωστόσο τα διεθνή cartel είναι πιο δύσκολο να αντιµετωπιστούν. Το πιο 

γνωστό νόµιµο cartel σήµερα είναι ο OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries), ο Οργανισµός Πετρελαιοπαραγωγών και Εξαγωγικών Χωρών, η λειτουργία 

και η συµπεριφορά του οποίου είναι κρίσιµη για τον προσδιορισµό της τιµής του 

πετρελαίου. 

Παρά τη σηµασία των cartel, επίσηµων και ανεπίσηµων, η κυρίαρχη δοµή που 

εµφανίστηκε στα πλαίσια της νέας οικονοµικής πραγµατικότητας είναι το ολιγοπώλιο. 

Στην κοινή περίπτωση που λίγες µεγάλες επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για το 

µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής στη βιοµηχανία, η αποφυγή του ανταγωνισµού είναι 

σχεδόν αυτόµατη, χωρίς την ανάγκη επιπλέον συµφωνιών. Εάν µια εταιρεία επιχειρήσει 

να µειώσει τις τιµές για να κερδίσει µερίδιο αγοράς, είναι πολύ πιθανό οι ανταγωνιστές 

της να την ακολουθήσουν. Αυτή η συµπεριφορά µπορεί να οδηγήσει σε πόλεµο τιµών 

(price war), κατάσταση κατά την οποία τα κέρδη όλων των ανταγωνιστών µειώνονται 

δραµατικά. Από την άλλη, είναι πολύ δύσκολο για µια εταιρεία να αυξήσει τις τιµές 

της, αφού εάν οι άλλοι παίκτες δεν την ακολουθήσουν µπορεί να χάσει σηµαντικό 

µερίδιο αγοράς. Η πιο ασφαλής και πιο κοινή συµπεριφορά των επιχειρήσεων που 

συµµετέχουν σε µια αγορά µε ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, είναι να µη µειώνουν 

σχεδόν πότε τις τιµές και να τις αυξάνουν µόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι και οι 

άλλες εταιρείες θα κάνουν το ίδιο. Σε αυτή την κατάσταση ο µεγαλύτερος, 



3 . 3  Α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ω ν  α γ ο ρ ώ ν  π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν  

3 .  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΑΝΤΑΓΩΝ ΙΣΤ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  58 

αποτελεσµατικότερος ή και επιθετικότερος παίκτης αναδεικνύεται στον ηγέτη τιµής 

(price leader). Όταν ο ηγέτης τιµής θεωρεί ότι οι συνθήκες της αγοράς το επιβάλλουν ή 

ενδεχοµένως απλώς το επιτρέπουν (υψηλότερα εργατικά κόστη, υψηλό κόστος πρώτων 

υλών), ανεβάζει τις τιµές προσδοκώντας βασίµως πως οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν. 

Η ηγεσία τιµής (price leadership) είναι ένας βασικός µηχανισµός προσδιορισµού της 

τιµής των προϊόντων σε πολλούς τοµείς όπως η αυτοκινητοβιοµηχανία, η βιοµηχανία 

των δηµητριακών, η ζυθοποιία, η χαλυβουργεία και ο τοµέας του τραπεζικού 

δανεισµού. 

Παρ’ όλο που επιφανειακά η λειτουργία του ολιγοπωλίου και της ηγεσίας τιµής 

εµφανίζεται παρόµοια µε αυτή της συµφωνίας τιµών στα cartel, µεταξύ των δυο δοµών 

υπάρχει θεµελιώδης διαφορά. Στην περίπτωση του cartel/trust αφού καθορίζεται το 

επιθυµητό ύψος της συνολική παραγωγής, κατανέµεται σε διάφορα ποσοστά στα µέλη 

του. Με αυτή τη διαδικασία οι επιχειρήσεις δεν εµπλέκονται σε κανενός είδους 

ανταγωνισµό. Στην περίπτωση του ολιγοπωλίου που λειτουργεί µε το µηχανισµό 

ηγεσίας τιµής, οι επιχειρήσεις µπορεί σπάνια να εµπλέκονται σε ανταγωνισµό µε 

αντικείµενο τις τιµές (price competition), αλλά συχνά ανταγωνίζονται για την 

κατάκτηση µεγαλύτερων µεριδίων αγοράς σε άλλους τοµείς που αφορούν τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων ή την ποιότητα των υπηρεσιών (non price competition). 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της PepsiCo και της Coca Cola Company που 

ξοδεύουν τεράστια ποσά σε δαπανηρές και εντυπωσιακές διαφηµιστικές εκστρατείες 

προκειµένου να πείσουν τους καταναλωτές να επιλέξουν το δικό τους προϊόν έναντι 

αυτού του ανταγωνιστή, χωρίς να αναφέρονται καθόλου στην τιµή του προϊόντος. 

Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως το ολιγοπώλιο εµφανίστηκε ως µια 

µορφή συµβιβασµού, µια οικονοµική προσαρµογή στη νέα πραγµατικότητα που 

δηµιουργήθηκε από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις (Taylor, 2001). Στην 

περίπτωση του πλήρους ανταγωνισµού, ο µηχανισµός της προσφοράς και της ζήτησης 

εξασφαλίζει ότι οι τιµές αντανακλούν το πραγµατικό κόστος παραγωγής και ότι οι 

επιχειρήσεις συνεχίζουν να βελτιώνουν τα προϊόντα και την παραγωγική διαδικασία. 

Αυτές όµως οι βελτιώσεις συχνά απαιτούν µεγάλες επενδύσεις σε Έρευνα και 

Ανάπτυξη (Research and Development) καθώς και στην αγορά κοστοβόρου ειδικού 

εξοπλισµού. Προκειµένου να προβούν σε τέτοιες επενδύσεις, οι επιχειρήσεις 

επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, περιορίζοντας τον ανταγωνισµό που έχει 

ως αντικείµενο την τιµή των προϊόντων. Συνοπτικά θα µπορούσε να ειπωθεί πως οι 

τεχνολογικές εξελίξεις ώθησαν τις επιχειρήσεις στη µεγέθυνση προκειµένου να 

επιτύχουν τα χαµηλότερα κόστη που τους επέτρεπαν οι νέες µέθοδοι παραγωγής. Μέσω 

της δηµιουργίας ολιγοπωλίων και του ελέγχου των τιµών προσπαθούν να διαχειριστούν 

µε επιτυχία τον κίνδυνο που συνεπάγονται οι απαιτούµενες επενδύσεις, ενώ συνεχίζουν 
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να ανταγωνίζονται για τη βελτίωση των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών 

(Taylor, 2001). 

Μαζί µε τη µεγέθυνση των επιχειρήσεων υλοποιήθηκε και η µετεξέλιξη της 

οργανωτικής τους δοµής. Παλαιότερα οι περισσότερες επιχειρήσεις απαρτίζονταν από 

µια µόνο παραγωγική µονάδα (π.χ. ένα υφαντουργείο, ένα χαλυβουργείο), ενώ ο 

ιδιοκτήτης ήταν αυτός που τη διοικούσε (manager). Τα υπόλοιπα διοικητικά καθήκοντα 

εκτελούνταν από µισθωτούς υπαλλήλους, πολλοί εκ των οποίων ήταν µέλη της 

οικογένειας του ιδιοκτήτη. Αυτή η επιχειρηµατική µορφή συναντάται σήµερα στην 

πλειοψηφία των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων. Ωστόσο η συγκεκριµένη δοµή 

κρίνεται ανεπαρκής όσο το µέγεθος των δραστηριοτήτων µεγαλώνει και η επιχείρηση 

αποτελείται από όλο και περισσότερες παραγωγικές µονάδες. Σήµερα οι µεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν τη νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας, ενώ συχνά 

συγκροτούνται µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι που απαρτίζονται από πολλές 

στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες (strategic business units) και εκτείνονται σε 

µεγάλες γεωγραφικές περιοχές που πολλές φορές βρίσκονται όχι απλά σε διαφορετικά 

κράτη, αλλά και σε διαφορετικές ηπείρους. Αυτές οι επιχειρήσεις ονοµάζονται 

πολυεθνικές εταιρείες και διαδραµατίζουν εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο στο σύγχρονο 

διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.  

3.3.2 Συµπεριφορά ολιγοπωλίων 
Η αλληλεπίδραση ανάµεσα στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις επιχειρηµατικές 

δοµές έχει δηµιουργήσει τη σηµερινή κατάσταση όπου τα ολιγοπώλια διαδραµατίζουν 

σηµαντικό ρόλο. Πως όµως συµπεριφέρονται τα ολιγοπώλια και ποιες είναι οι 

συνέπειες αυτής της συµπεριφοράς στην άσκηση της δηµόσιας πολιτικής; 

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω τα ολιγοπώλια αποφεύγουν τον ανταγωνισµό 

τιµής και υιοθετούν το µηχανισµό της ηγεσίας τιµής (price leadership) προκειµένου να 

µετριάσουν τον επενδυτικό κίνδυνο. Αυτό δε σηµαίνει σε καµιά περίπτωση ότι δεν 

υπάρχει το ενδεχόµενο κατάχρησης της συγκεκριµένης διαδικασίας µε στόχο την 

επίτευξη υπερκερδών (supernormal profits) ή ότι ο ανταγωνισµός τιµής δεν είναι 

επιθυµητός για τον καταναλωτή. Ας εξετάσουµε λίγο αναλυτικότερα πως ρυθµίζονται 

σε γενικές γραµµές οι τιµές στα ολιγοπώλια σύµφωνα µε τη θεώρηση των µετά 

Κεϊνσιανών (Post Keynesians). Ο ηγέτης τιµής λαµβάνει υπ’ όψιν το µέσο κόστος του 

ως βάση για την τιµή του προϊόντος. Στο κόστος αυτό προσθέτει και ένα ποσό που έχει 

ορίσει ως στόχο λειτουργικών κερδών (operating profits). Αυτός ο στόχος πρέπει να 

είναι επαρκής ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να αυτοχρηµατοδοτήσει σε σηµαντικό 

βαθµό την επέκτασή της. Η αυτοχρηµατοδότηση είναι υπολογίσιµη συνιστώσα λόγω 

των ζητηµάτων αντιπροσώπευσης που ανακύπτουν στις περισσότερες µεγάλες 

ανώνυµες εταιρείες. Έτσι, ενώ η διοίκηση της εταιρείας επιδιώκει τη µεγαλύτερη 
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κερδοφορία της επιχείρησης υπέρ των ιδιοκτητών της, προτιµάει αυτό να συµβεί µέσα 

από µεθόδους που δεν υπονοµεύουν τη θέση της, όπως είναι η αυτοχρηµατοδότηση και 

όχι η έκδοση µεγάλου µέρους νέων µετοχών στις κεφαλαιαγορές ή ο µεγάλου ύψους 

δανεισµός (Taylor, 2001).  

Επίσης αντί να αυξοµειώνει τις τιµές διαρκώς, αυξοµειώνει την παραγωγή της 

προκειµένου να διατηρήσει την επιθυµητή τιµή. Αυτού του είδους η διευθυνόµενη 

τιµολόγηση (administered pricing) συνδυαζόµενη µε την τάση των επιχειρήσεων για 

επέκταση, η οποία επίσης εξυπηρετεί σε σηµαντικό βαθµό τη διοίκηση, οδηγεί τις 

επιχειρήσεις να διατηρούν µεγαλύτερη παραγωγική δυναµικότητα από αυτήν που 

χρησιµοποιούν. Έτσι όταν αυξάνεται η ζήτηση είναι σε θέση, εφ’ όσον το επιλέξουν, να 

αυξήσουν την παραγόµενη ποσότητα και όχι τις τιµές. Η ηγεσίας τιµής από την 

κυρίαρχη εταιρεία µπορεί σε δεδοµένες στιγµές να αµφισβητηθεί από µια φιλόδοξη 

ανταγωνίστρια. Στην περίπτωση αυτή η ηγέτιδα εταιρεία µπορεί να χαµηλώσει τις τιµές 

ως ένδειξη της ισχύος της. Πολλές φορές και µια απλή προειδοποίηση για ένα τέτοιο 

ενδεχόµενο είναι αρκετή. Για παράδειγµα το 1989 η Miller Coors προσπάθησε να 

επεκτείνει τα µερίδια αγοράς της µειώνοντας τις τιµές στα βασικά είδη µπίρας που 

πουλούσε. Η εταιρεία Anheuser-Busch µε 41% µερίδιο στην αγορά µπίρας των Η.Π.Α. 

εξέδωσε µια ανακοίνωση ότι θα λάµβανε τα κατάλληλα µέτρα ανταγωνιστικής 

τιµολόγησης προκειµένου να σταµατήσει τη µείωση του µεριδίου αγοράς της (Miller, 

1989). Προκειµένου να αποφευχθεί ένας ζηµιογόνος πόλεµος τιµών µε αντίπαλο 

µάλιστα τον ισχυρότερο παίκτη της αγοράς, η Miller Coors αναγκάστηκε να 

υποχωρήσει και να σταµατήσει τις µειώσεις τιµών. 

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτωση ωστόσο η ηγέτιδα εταιρεία χρειάστηκε να 

προβεί σε µειώσεις τιµών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η Chrysler θέλησε να 

σπάσει το τιµολογιακό µοτίβο που είχε επιβάλλει η General Motors. Όµως η GM ήταν 

ο µεγαλύτερος και πιο αποτελεσµατικός παραγωγός και αντέδρασε δυναµικά 

προκειµένου να διαφυλάξει το ρόλο της ως ηγέτιδας τιµής στο ολιγοπώλιο. Έτσι 

µείωσε τις τιµές κάτω από το κόστος παραγωγής σε εκείνες τις προϊοντικές γραµµές 

που η Chrysler ήταν περισσότερο ανταγωνιστική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µειώθηκαν τα 

περιθώρια κέρδους  της Chrysler ανά αυτοκίνητο χωρίς να καταφέρει να αυξήσει το 

µερίδιο αγοράς της. Όταν η GM αποφάσισε να αυξήσει και πάλι τις τιµές το 1971 

ακολούθησε αµέσως και η Chrysler. Η GM είχε επαναβεβαιώσει τη θέση της ως 

ηγέτιδας τιµής στο ολιγοπώλιο. Η Chrysler µήνυσε την GM για άσκηση ληστρικής 

τιµολόγησης (predatory pricing) που δεν είχε τύχη λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων 

(Taylor, 2001). 

Πέρα όµως από τις περιπτώσεις που δηµιουργούνται εντάσεις ανάµεσα στα 

µέλη του ολιγοπωλίου, υπάρχουν και άλλες στις οποίες επιχειρείται συνεννόηση για την 

χειραγώγηση της τιµής εις βάρος των καταναλωτών, προσπάθειες που έχουν ως στόχο 
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την ουσιαστική µετατροπή του ολιγοπωλίου σε cartel. Σε αρκετές ωστόσο περιπτώσεις 

κάτι τέτοιο δεν γίνεται εφικτό αφού κάποιος ανταγωνιστής σπάει την ανεπίσηµη 

συµφωνία ή σε άλλες καταγγέλλει την πρόταση στις αρµόδιες αρχές.   

Στην πράξη τα ολιγοπώλια απολαµβάνουν περιόδους σταθερότητας κατά τις 

οποίες ο ανταγωνισµός τιµής είναι περιορισµένος ή δεν υφίσταται, µε τις εταιρείες του 

χώρου να αντιπαρατίθενται για µερίδια αγοράς µε άλλες µεθόδους (non price 

competition). Ωστόσο υπάρχουν και περίοδοι αστάθειας, όταν για παράδειγµα µια νέα 

εταιρεία επιχειρεί να εισέλθει σε µια διαµορφωµένη αγορά ή όταν µια µικρότερη 

εταιρεία, βασισµένη πιθανώς σε µια καινοτοµία, επιχειρεί να διευρύνει την επιρροή της 

και να αναλάβει πιο δυναµικό ρόλο. Στην περίπτωση αυτή, όπου έχουµε απόπειρα 

δυναµικής αναδιάταξης της αγοράς, είναι πολύ πιθανό οι κυρίαρχες δυνάµεις του 

ολιγοπωλίου να αντιδράσουν προκειµένου να αποτρέψουν εξελίξεις που συνεπάγονται 

άµεσους ή δυνητικούς κινδύνους για την κερδοφορία τους. Αυτό µπορεί να συµβεί µε 

διάφορους τρόπους. Όσον αφορά στο ενδεχόµενο µια νέα επιχείρηση να προσπαθήσει 

να εισέλθει στη βιοµηχανία, ένας συνήθης τρόπος αντίδρασης είναι η λεγόµενη 

ληστρική τιµολόγηση (predatory pricing). Στην περίπτωση αυτή η µεγάλη επιχείρηση 

του χώρου κατεβάζει πολύ τις τιµές των προϊόντων της, πολλές φορές και κάτω από το 

κόστος παραγωγής, για µια χρονική περίοδο µέχρι η νέα εταιρεία να εγκαταλείψει την 

προσπάθεια εισόδου στην αγορά. Η ίδια τιµολογιακή πολιτική µπορεί να ασκηθεί από 

τη µεγαλύτερη και πιο εύρωστη εταιρεία για να πετάξει έξω από το ολιγοπώλιο 

κάποιους ήδη υπάρχοντες ανεπιθύµητους παίκτες ή για να επιχειρήσει να µετατρέψει το 

ολιγοπώλιο σε µονοπώλιο. 

Άλλη τακτική που µπορεί να ακολουθηθεί σε αυτήν την περίπτωση είναι ο 

αποκλεισµός της νέας εταιρείας από κρίσιµα τµήµατα της προµηθευτικής αλυσίδας 

µέσω αποκλειστικών συµφωνιών (exclusionary agreements) µε προµηθευτές ή µε 

παράγοντες των δικτύων διανοµής. Τέτοιου είδους συµφωνίες βέβαια είναι πιθανό να 

θεωρηθούν παράνοµες. Επίσης όταν µια ήδη υπάρχουσα ανερχόµενη εταιρεία σε µια 

αγορά αρχίσει να επιδεικνύει δυναµική συµπεριφορά (αποτελεσµατικότητα, 

καινοτοµικότητα), είναι πιθανό να γίνει στόχος εξαγοράς από κάποια µεγάλη εταιρεία 

του χώρου. Πολλές φορές η καινοτοµία αναπτύσσεται από µικρές επιχειρήσεις που 

είναι εστιασµένες σε µικρά εξειδικευµένα τµήµατα της αγοράς (market niches). Στην 

περίπτωση εξαγοράς τέτοιων επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά πιθανό να υπονοµευθεί η 

τάση προς καινοτοµία στη βιοµηχανία, καθώς θεωρείται καλύτερο να αφήνονται οι 

επιχειρήσεις να αναπτύσσονται αυτόνοµα και δυναµικά στα πλαίσια του ανταγωνισµού. 

3.3.3 Πολιτικές ανταγωνισµού  
Υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού στην αγορά δραστηριοποιούνται πολλές 

επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν εµπόδια εισόδου και εξόδου και η πληροφόρηση είναι 
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τέλεια (perfect information). Καµία από τις επιχειρήσεις δεν µπορεί να επηρεάσει ή να 

ελέγξει τις τιµές οι οποίες αντανακλούν το οριακό κόστος παραγωγής. Οι καταναλωτές 

προµηθεύονται τα προϊόντα στις κατώτερες δυνατές τιµές, όπως αυτές ορίζονται από τις 

συνθήκες της προσφοράς και της ζήτησης καθώς και από τους δεδοµένους 

τεχνολογικούς περιορισµούς (στατική αποτελεσµατικότητα - static efficiency), ενώ οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν διαρκώς να βελτιώνουν τα προϊόντα και την παραγωγική 

διαδικασία (δυναµική αποτελεσµατικότητα - dynamic efficiency) (Blaug, 2001). 

Το µονοπώλιο βρίσκεται στην άλλη άκρη του φάσµατος των δοµών µιας 

αγοράς. Στο µονοπώλιο υπάρχει µόνο µια επιχείρηση που προσφέρει το προϊόν· έτσι ο 

µονοπωλητής έχει τη δύναµη να καθορίσει την τιµή του προϊόντος παράγοντας την 

κατάλληλη ποσότητα µε βάση την καµπύλη της ζήτησης και να µεγιστοποιεί κατ’ 

αυτόν τον τρόπο τα κέρδη του. Οι καταναλωτές εξυπηρετούνται καταβάλλοντας 

µεγαλύτερο κόστος από αυτό που δικαιολογείται από τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

και της παραγωγικής διαδικασίας. Η χρήση των οικονοµικών πόρων δεν είναι 

αποτελεσµατική όπως συµβαίνει στην περίπτωση του πλήρους ανταγωνισµού. Στην 

περίπτωση του µονοπωλίου η χείρα της αγοράς που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική 

της λειτουργία δεν είναι µόνο αόρατη αλλά και ανύπαρκτη. 

Στην πράξη οι περισσότερες αγορές έχουν δοµές που βρίσκονται ανάµεσα στις 

δυο αυτές ακραίες περιπτώσεις. Στη δοµή του µονοπωλιακού ανταγωνισµού, υπάρχουν 

πολλές επιχειρήσεις που προσφέρουν διαφοροποιηµένα προϊόντα. Τέτοιο παράδειγµα 

είναι τα εµπορικά καταστήµατα ειδών ένδυσης. Στη δοµή του ολιγοπωλίου οι εταιρείες 

είναι λίγες και το προϊόν οµογενοποιηµένο. Τέτοια περίπτωση είναι η αγορά του 

πετρελαίου. Η κυρίαρχη µορφή ωστόσο των σύγχρονων αγορών είναι αυτή του 

διαφοροποιηµένου ολιγοπωλίου, όπου δραστηριοποιούνται λίγες επιχειρήσεις που 

προσφέρουν διαφοροποιηµένα προϊόντα. Τέτοια περίπτωση είναι η αγορά του 

αυτοκινήτου. Στη γενική πάντως περίπτωση η δοµή της αγοράς προσδιορίζεται από το 

πλήθος των προµηθευτών και το είδος του προϊόντος (βλ. πίνακα 3.2). 

Πίνακας 3.2: ∆οµή αγορών µε βάση το πλήθος των πωλητών και το είδος του προϊόντος. 
 

 Πολλοί Πωλητές Λίγοι Πωλητές Ένας Πωλητής 

∆ιαφοροποιηµένο 
Προϊόν 

Μονοπωλιακός 
Ανταγωνισµός 

∆ιαφοροποιηµένο 
Ολιγοπώλιο 

Μονοπώλιο 

Οµογενοποιηµένο 
Προϊόν 

Πλήρης 
Ανταγωνισµός 

Καθαρό Ολιγοπώλιο Μονοπώλιο 

Πηγή: Σιώµκος, 2004. 
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Για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στις αγορές, έχουν θεσπισθεί σχετικές 

νοµοθεσίες και έχουν δηµιουργηθεί επιτροπές ανταγωνισµού. Οι αρχές αυτές εστιάζουν 

την προσοχή τους τόσο στη δοµή των αγορών όσο και στη συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων. Η δηµιουργία ολιγοπωλιακών δοµών µέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων 

αποδοκιµάζεται σε γενικές γραµµές και σε πολλές περιπτώσεις τέτοιες διαδικασίες 

έχουν µπλοκαριστεί από τις αρχές ανταγωνισµού. Αντίθετα δεν αποδοκιµάζεται η 

περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση αποκτά µεγάλη ισχύ σε µια αγορά (market 

power) ή αλλιώς δεσπόζουσα θέση (dominant position), µέσα από αυτοδύναµη 

ανάπτυξη λόγω της προσφοράς καλύτερων προϊόντων ή της ανάπτυξης πιο εξελιγµένων 

παραγωγικών µεθόδων. Σε κάθε περίπτωση πάντως η δεσπόζουσα θέση µιας ή 

περισσότερων επιχειρήσεων αποτελεί σηµείο ενδιαφέροντος και ανησυχίας, καθώς 

δυνητικά µπορεί να επηρεαστεί η αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς. Η 

δεσπόζουσα θέση συνήθως συνδέεται µε τα µερίδια αγοράς, αν και οι διαφορετικές 

νοµοθεσίες δεν έχουν την ίδια προσέγγιση στο ζήτηµα. 

Στις Η.Π.Α. (Sherman Act) ο όρος που χρησιµοποιείται είναι µονοπωλιακή 

ισχύς (monopoly power) και τεκµηριώνεται όταν το µερίδιο αγοράς υπερβαίνει το 90%, 

ενώ όταν είναι κάτω από το 70% συνήθως η επιχείρηση δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα 

στα δικαστήρια. Στην Ευρώπη αντίθετα τα δικαστήρια έχουν τεκµηριώσει δεσπόζουσα 

θέση µε πολύ µικρότερα µερίδια αγοράς της τάξης του 65%, ενώ προβλήµατα µπορεί 

να αντιµετωπίσει και µια επιχείρηση µε µερίδιο ακόµη και της τάξης του 40%. Ωστόσο 

η προσοχή δεν επικεντρώνεται µόνο στη συγκέντρωση της αγοράς (market 

concentration), αλλά και στην ευκολία εισόδου και εξόδου καθώς και στη συµπεριφορά 

των επιχειρήσεων. Όταν δεν υπάρχουν σηµαντικά εµπόδια εισόδου και εξόδου σε µια 

αγορά, η αγορά αυτή θεωρείται διεκδικήσιµη (contestable market) ακόµη και αν 

παρουσιάζει υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης. Στην περίπτωση αυτή η συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων ελέγχεται από τον δυνητικό ανταγωνισµό, καθώς εάν χρεώσουν 

υπερβολικές τιµές ή δεν βελτιώσουν τα προϊόντα τους, νέες επιχειρήσεις θα εισέλθουν 

για να εκµεταλλευτούν το κενό (Amann & Baer, 2008). Με αυτόν τον τρόπο ο 

δυνητικός ανταγωνισµός υποκαθιστά τον πραγµατικό και οδηγεί στην αποτελεσµατική 

λειτουργία της αγοράς. 

Ένα τέτοιο παράδειγµα εντοπίζεται στην αγορά λειτουργικών συστηµάτων, 

όπου η Microsoft κατέχει δεσπόζουσα θέση, αλλά ενεργεί σα να αντιµετωπίζει έντονο 

ανταγωνισµό βελτιώνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τα προϊόντα της, σε 

αντίθεση µε την περίπτωση της αµερικάνικης αυτοκινητοβιοµηχανία της δεκαετίας του 

’60. Το σηµείο στο οποίο δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα είναι η συµπεριφορά των 

εταιρειών που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στις αγορές, και συγκεκριµένα ερευνάται 

ενδεχόµενη κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Στην Αµερική για παράδειγµα παρ’ 

όλο που για να τεκµηριωθεί µονοπωλιακή ισχύς απαιτείται η επιχείρηση να κατέχει 
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τεράστιο µερίδιο αγοράς (Sherman Act), σύµφωνα µε άλλο νόµο (Clayton Act), για 

ορισµένες συµπεριφορές όπως η επιδίωξη αποκλειστικών συµφωνιών (exclusive deals) 

που εµποδίζουν την είσοδο σε µια αγορά, δεσπόζουσα θέση µπορεί να διαπιστωθεί και 

µε πολύ µικρότερα µερίδια. 

Ένα παράδειγµα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης είναι η περίπτωση κατά την 

οποία η Microsoft προσπάθησε να εκµεταλλευτεί την κυρίαρχη θέση της στην αγορά 

των λειτουργικών συστηµάτων για να κατακτήσει ανάλογη θέση στην αγορά των 

πλοηγών του διαδικτύου. Πιο συγκεκριµένα ενσωµάτωσε τον δικό της πλοηγό στο 

λειτουργικό σύστηµά της, ενώ δε διευκόλυνε τη χρήση πλοηγών άλλων 

κατασκευαστών στο περιβάλλον των Windows. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού 

ανάγκασε την εταιρεία να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να απεγκαταστήσουν το 

δικό της πλοηγό, καθώς επίσης να συνεργαστεί πλήρως µε τους άλλους κατασκευαστές 

για την καλύτερη συµβατότητα των προϊόντων τους µε το λειτουργικό της σύστηµα. Ο 

στόχος ήταν να µην επιτραπεί στην εταιρεία να καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση της 

σε µια αγορά για να εγείρει εµπόδια εισόδου σε µια άλλη. Οι επιτροπές ανταγωνισµού 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στη συµπεριφορά των επιχειρήσεων, αλλά εξετάζουν 

και τη δοµή των αγορών. Η λειτουργία τους είναι εξαιρετικά σηµαντική, γι’ αυτό 

πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισµένες, οικονοµικά και θεσµικά, ώστε να µπορούν να 

προωθήσουν τις αρχές του ανταγωνισµού πολλές φορές ενάντια σε οργανωµένα ειδικά 

συµφέροντα (Stiglitz, 2002a). 

Μέχρι τώρα η ανάλυση που παρουσιάστηκε επικεντρώθηκε στην πλευρά της 

προσφοράς. Αυτό έγινε γιατί θεωρήθηκε πως την πλευρά της ζήτησης συγκροτούσαν οι 

τελικοί χρήστες του προϊόντος. Οι καταναλωτές είναι άτοµα ή νοικοκυριά που 

επωφελούνται άµεσα από την κατανάλωση ή τη χρήση του προϊόντος και δεν 

αποσκοπούν να αποκοµίσουν κέρδος από την εµπορία ή τη µεταποίησή του. Στην 

περίπτωση που οι πελάτες (customers) σε µια αγορά είναι και καταναλωτές 

(consumers), η ζήτηση λειτουργεί πλήρως ανταγωνιστικά, καθώς κατά κανόνα 

υπάρχουν πάρα πολλοί καταναλωτές για ένα προϊόν. Όµως η οικονοµική 

δραστηριότητα είναι σύνθετη και η παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει πολλά 

στάδια. Στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που 

έχουν ως αντικείµενο τη γεωργία, την κτηνοτροφία καθώς και την εκµετάλλευση του 

υπεδάφους (µεταλλικό νερό, γεωθερµική ενέργεια, πετρέλαιο κ.λπ.). Ο δευτερογενής 

τοµέας της παραγωγής απαρτίζεται από επιχειρήσεις που αγοράζουν τα προϊόντα που 

παράγουν οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τοµέα, τα επεξεργάζονται, τα µετατρέπουν 

και τα µεταποιούν µε τη βοήθεια µηχανηµάτων και άλλων τεχνικών µέσων. 

Παράδειγµα τέτοιας βιοµηχανίας είναι η υφαντουργία που χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη 

το βαµβάκι για να παράγει το νήµα και στη συνέχεια τα υφάσµατα, από τα οποία 

φτιάχνονται τα ενδύµατα. Τέλος, στον τρίτο τοµέα της παραγωγής που είναι και ο 
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ταχύτερα αναπτυσσόµενος, ανήκουν όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε 

τη διανοµή των πρώτων υλών και των προϊόντων, τελικών ή ενδιάµεσων, των 

επιχειρήσεων του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τοµέα, καθώς και µε τη 

διευκόλυνση των συναλλαγών. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι εταιρείες µεταφορών, 

επιχειρήσεις του εµπορικού και του χρηµατοοικονοµικού τοµέα κ.α. Ο τρίτος αυτός 

τοµέας, τα προϊόντα του οποίου συγκροτούνται κυρίως από υπηρεσίες, διαδραµατίζει 

κρίσιµο ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα. 

Ανάµεσα σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διάφορα 

παραγωγικά στάδια δηµιουργούνται επιχειρηµατικές αγορές (business markets), όπου ο 

πελάτης αγοράζει ένα προϊόν µε σκοπό την παραγωγή κέρδους από αυτό, είτε άµεσα 

από τη µεταπώλησή του, είτε από τη χρησιµοποίησή του για την παραγωγή άλλου 

προϊόντος. Στην ουσία για κάθε προϊόν δεν υπάρχει ένας τύπος προµηθευτή, αλλά 

δηµιουργείται µια προµηθευτική αλυσίδα (supply chain) από επιχειρήσεις που 

εµπλέκονται στην παραγωγή και στη διανοµή του προϊόντος µέχρι τον τελικό 

καταναλωτή. Στα πλαίσια αυτής της προµηθευτικής αλυσίδας συγκροτούνται οι 

επιχειρηµατικές αγορές. Στις επιχειρηµατικές αυτές αγορές είναι δυνατόν πελάτες να 

αποκτήσουν µονοπωλιακή ισχύ, ή συχνότερα ολιγοπωλιακή συµπεριφορά. Ο όρος 

µονοψώνιο (monopsony) ή ολιγοψώνιο (oligopsony) χρησιµοποιείται στην περίπτωση 

µονοπωλίου ή ολιγοπωλίου που σχηµατίζεται στην πλευρά της ζήτησης. Η δοµή µιας 

αγοράς γενικότερα προσδιορίζεται κυρίως από το πλήθος των προµηθευτών, από το 

πλήθος των πελατών και από το βαθµό διαφοροποίησης του προϊόντος.  

Τα αποτελέσµατα στην περίπτωση του ολιγοψωνίου είναι αντίστοιχα µε αυτά 

στην περίπτωση του ολιγοπωλίου. Οι επιχειρήσεις – αγοραστές µπορούν να 

καταβάλλουν µικρότερο τίµηµα για το προϊόν από αυτό που δικαιολογούν οι συνθήκες 

της αγοράς. Ακόµη χειρότερη είναι η περίπτωση στην οποία συµπίπτει το ολιγοπώλιο 

µε το ολιγοψώνιο. Σε αυτήν την περίπτωση, που ονοµάζεται και διπλό ολιγοπώλιο, µια 

οµάδα επιχειρήσεων µπορεί να επηρεάζει τόσο τις τιµές µε τις οποίες προµηθεύεται τα 

προϊόντα, όσο και τις τιµές στις οποίες τα πουλάει στο επόµενο στάδιο της 

προµηθευτικής αλυσίδας ή στον τελικό καταναλωτή. Στην πράξη πολλές φορές η ισχύς 

ενός ολιγοπωλίου αντισταθµίζεται από την ισχύ ενός ολιγοψωνίου. Για παράδειγµα οι 

γιγαντιαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αυτοκινητοβιοµηχανία, η οποία 

έχει δοµή διαφοροποιηµένου ολιγοπωλίου, συναλλάσσονται µε εξίσου ισχυρούς 

προµηθευτές και πελάτες. Η GM π.χ. προµηθεύεται πρώτες ύλες (ατσάλι, λάστιχα) από 

άλλα ολιγοπώλια, δανείζεται χρήµατα από πολύ ισχυρές τράπεζες και πουλάει τα 

αυτοκίνητά της σε καλά οργανωµένα δίκτυα µεταπωλητών (dealers networks), αλλά και 

σε µεγάλα γραφεία ενοικιάσεως, σε µεγάλες εταιρείες και σε κυβερνητικές υπηρεσίες. 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα στη λειτουργία των αγορών σύµφωνα µε τον 

Galbraith (1973) προκύπτει όταν το ολιγοπώλιο τέµνεται µε τον ανίσχυρο τοµέα των 
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µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το ολιγοπώλιο που απαρτίζεται από µεγάλες εταιρείες, 

στην ουσία είναι ένα σύστηµα όπου οι τιµές διαµορφώνονται µέσα από 

διαπραγµατεύσεις, ενώ στον τοµέα των µικρών επιχειρήσεων η συµπεριφορά 

καθορίζεται από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. Στη βιοµηχανία βοδινού 

κρέατος στην Αµερική για παράδειγµα, 4 εταιρείες συσκευασίας κρέατος κατέχουν το 

85% της αγοράς (Feder, 1995). Αυτές οι επιχειρήσεις όµως αγοράζουν το κρέας από 

44.000 ιδιοκτήτες αγροκτηµάτων, οι οποίοι µε τη σειρά τους αγοράζουν τα ζώα από 

911.000 µικρούς κτηνοτρόφους. Αντίστοιχα ισχύουν σε άλλες χώρες, αλλά και σε 

άλλες βιοµηχανίες, όπως η γαλακτοβιοµηχανία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι µεγάλες 

επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ενδιάµεσοι, γνωστοί και ως µεσάζοντες, συγκροτούν 

ολιγοψώνια και ολιγοπώλια και καταφέρνουν να αυξάνουν τα κέρδη τους ακόµα και 

όταν τα κέρδη των παραγωγών συµπιέζονται. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, η 

επιρροή των µεγάλων εταιρειών δεν περιορίζεται στις τιµές των προϊόντων αλλά και σε 

άλλα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Στην περίπτωση των µεγάλων καταστηµάτων 

ένδυσης για παράδειγµα, τα καταστήµατα απαιτούν από τους προµηθευτές τους ειδικό 

πακετάρισµα καθώς και συγκεκριµένες ηµέρες παράδοσης, ενώ µπορούν να επιβάλλουν 

και πρόστιµα όταν οι όροι τους δεν τηρούνται. Οι µικροί παραγωγοί έτοιµου ενδύµατος 

προτιµούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε µικρά καταστήµατα (µπουτίκ) µε 

καλύτερους όρους, καταστήµατα που δεν καλύπτουν µεγάλο µέρος της αγοράς (Duff, 

1995).   

Ο παραδοσιακός τρόπος αντιµετώπισης αυτών των ανισοτήτων είναι η 

προσφυγή στις επιτροπές ανταγωνισµού, οι οποίες για παράδειγµα στην περίπτωση των 

εταιρειών συσκευασίας κρέατος θα έπρεπε να ελέγξουν αν γίνεται χειραγώγηση των 

τιµών. Ωστόσο ο Galbraith (1973) υποστηρίζει µια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να 

καταβάλλεται προσπάθεια να περιοριστεί η ισχύς των µεγάλων επιχειρήσεων, κάτι που 

δύσκολα επιτυγχάνεται, µπορεί να δηµιουργηθεί µια αντίστοιχα ισχυρή οργανωτική 

δοµή, ενδεχοµένως συνεταιρισµός, των κτηνοτρόφων που θα µπορεί να 

διαπραγµατεύεται τις τιµές µε τους εµπόρους. Υποστηρίζει δηλαδή την αντιµετώπιση 

των ολιγοπωλίων µε τη συγκρότηση αντισταθµιστικής δύναµης (countervailing power), 

ενώ ως σχετικό παράδειγµα αναφέρει τη δηµιουργία των εργατικών συνδικάτων. Στην 

πράξη ωστόσο η οργάνωση εκατοντάδων ή και χιλιάδων παραγωγών αποτελεί αρκετά 

δύσκολο εγχείρηµα.  

3.3.4 Παγκοσµιοποίηση και ανταγωνισµός 
Η παγκοσµιοποίηση δηµιουργεί νέες συνθήκες όσον αφορά στην 

αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών. Το άνοιγµα των εθνικών αγορών και η 

διεθνής ολοκλήρωσή τους έχει συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

καθώς επιχειρήσεις από όλον τον κόσµο µπορούν να δραστηριοποιηθούν σε µια 
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συγκεκριµένη εθνική αγορά. Σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης τα εθνικά ολιγοπώλια που 

ευηµερούσαν λόγω της εποχής του προστατευτισµού, δέχονται µεγάλες πιέσεις από 

διεθνείς ανταγωνιστές και αναγκάζονται να αναπροσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους. 

Στην αµερικάνικη αυτοκινητοβιοµηχανία για παράδειγµα κυριαρχούσαν παλαιότερα 

τρεις εταιρείες, η General Motors, η Ford και η Chrysler, οι επονοµαζόµενες και 

Μεγάλες Τρεις (Big Three). Σήµερα οι συγκεκριµένες εταιρείες παραµένουν µεγάλες 

αλλά δέχονται σκληρό ανταγωνισµό από ξένες εξίσου µεγάλες εταιρείες όπως η 

Toyota, η Honda, η Nissan ή ακόµη και η Fiat. Μάλιστα πολλές από τις ξένες 

επιχειρήσεις δεν διεκδικούν απλώς µερίδια στην αµερικάνικη αγορά, αλλά έχουν 

αναπτύξει και παραγωγική δραστηριότητα. Η Toyota απασχολεί 36.000 αµερικανούς, η 

Honda 35.000 και η Nissan 7.000. Πολλές ξένες εταιρείες λειτουργούν εργοστάσια 

παραγωγής στις Η.Π.Α., ενώ άλλες όπως η Nissan έχουν δηµιουργήσει και κέντρα 

σχεδιασµού (California design center). Η δεσπόζουσα θέση των αµερικάνικων 

εταιρειών έχει σαφώς υπονοµευθεί, καθώς δεν υπάρχουν τρεις µεγάλες εταιρείες που 

κυριαρχούν στην αγορά αλλά δέκα που ανταγωνίζονται σε σηµαντικό βαθµό. Ωστόσο η 

νέα κατάσταση εγείρει και καινούργια προβλήµατα. Η δραστηριοποίηση των 

πολυεθνικών σε εθνικές αγορές αρχικά σίγουρα ενισχύει τον ανταγωνισµό, µειώνει τις 

τιµές και αυξάνει τις δυναµικές αποτελεσµατικότητες. Σε βάθος χρόνου ωστόσο, αφού 

οι πολυεθνικές εξοντώσουν τα εθνικά ολιγοπώλια, είναι δυνατό να συστήσουν νέο δικό 

τους ολιγοπώλιο, ένα ολιγοπώλιο που η εθνική κυβέρνηση θα µπορεί δύσκολα να 

αντιµετωπίσει. Ακόµη χειρότερα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να δηµιουργηθούν ολιγοπώλια 

σε παγκόσµια κλίµακα, η ισχύς των οποίων θα είναι πολύ περισσότερο δύσκολο να 

τιθασευθεί. Για παράδειγµα στην παγκόσµια αυτοκινητοβιοµηχανία αν δηµιουργηθεί 

ένα νέο κύµα συγχωνεύσεων και εξαγορών, π.χ. η Fiat αγοράσει την Chrysler ή η 

Toyota να συγχωνευθεί µε τη Ford, είναι δυνατό σε µερικά χρόνια να µιλάµε πάλι για 

τις Μεγάλες Τρεις, αυτή τη φορά όµως σε παγκόσµια κλίµακα. Ωστόσο δεν έχει 

παρατηρηθεί µέχρι στιγµής ανάλογο φαινόµενο. 

Τα ζητήµατα που ανακύπτουν για τις αρχές που εποπτεύουν τον ανταγωνισµό 

είναι πολλά και δύσκολα. Ποια θα πρέπει να είναι η δοµή τους και το µέγεθός τους για 

να µπορούν να παρέµβουν αποτελεσµατικά στις αγορές, τώρα που η διεθνής τους 

διάσταση είναι σαφώς πιο σηµαντική από την εθνική; Τι συµβαίνει σε περίπτωση 

σύγκρουσης αρµοδιοτήτων, όταν για παράδειγµα η εξαγοράζουσα επιχείρηση είναι 

αµερικανική και η εξαγοραζόµενη ευρωπαϊκή; Υπάρχει χώρος για µια διεθνή ή και 

παγκόσµια αρχή ανταγωνισµού που θα εποπτεύει τις παγκόσµιες αγορές; 

Το τελευταίο φαίνεται αρκετά δύσκολο επί του παρόντος, καθώς µια τέτοια 

αρχή θα έπρεπε να συνοδεύεται από την ύπαρξη αντίστοιχων διεθνών πολιτικών δοµών. 

Η ύπαρξη για παράδειγµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισµού συνδέεται άµεσα 

µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είναι εφικτό να συµβεί είναι να επιτευχθεί ένας 
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βαθµός συνεργασίας και συνεννόησης ανάµεσα στις διάφορες αρχές για την προστασία 

του ανταγωνισµού, όταν τα ζητήµατα που ανακύπτουν είναι διεθνούς φύσης. Σε κάθε 

περίπτωση η ύπαρξη πολλών επιτροπών ανταγωνισµού επιβάλλει επιπλέον ελέγχους 

στην αγορά. Για παράδειγµα στην περίπτωση της συγχώνευσης της General Electric µε 

τη Honeywell, παρ’ όλο που και οι δυο επιχειρήσεις είναι αµερικανικές, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή µπόρεσε και µπλόκαρε τη διαδικασία· πιο συγκεκριµένα έθεσε επιπλέον 

όρους για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης προκειµένου να διασφαλιστεί η 

αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς, ενώ όταν η Honeywell αρνήθηκε να 

συµµορφωθεί η διαδικασία πάγωσε οριστικά. Σ’ αυτήν την περίπτωση η αρχή για την 

προστασία του ανταγωνισµού είχε την υποστήριξη ενός πολύ ισχυρού πολιτικού 

οργανισµού για να µπορέσει να επιβάλλει τη θέση της, ενώ µάλιστα η αντίστοιχη 

αµερικάνικη αρχή είχε επιτρέψει τη συγχώνευση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ένας 

ικανοποιητικός βαθµός συνεργασίας ανάµεσα στις διαφορετικές αρχές ανταγωνισµού 

είναι επιβεβληµένος για την επιτυχή αντιµετώπιση των προβληµάτων (Farrell & 

Shapiro, 2000). 

Παρ’ όλο που η παγκοσµιοποίηση φαίνεται να εµφανίζει κινδύνους 

µακροπρόθεσµα για τον ανταγωνισµό, υπάρχουν και τεχνολογικές εξελίξεις που µπορεί 

να τον διευκολύνουν. Οι τεχνολογίες του διαδικτύου και του προσωπικού υπολογιστή 

έχουν δώσει σε πολλές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιτύχουν 

πολύ αποτελεσµατικότερη οργάνωση. Σε πολλές περιπτώσεις η παραγωγική διαδικασία 

έχει τυποποιηθεί µε αποτέλεσµα να µπορούν να αναπτύξουν σχετικές δραστηριότητες 

πολλές µικρότερου µεγέθους επιχειρήσεις. Η IBM π.χ. δηµιούργησε µια επιτυχηµένη 

σειρά προσωπικών υπολογιστών, δεν κατάφερε όµως να διατηρήσει τα υψηλά µερίδια 

αγοράς όταν µικρά καταστήµατα µπόρεσαν να χρησιµοποιήσουν τυποποιηµένα 

κοµµάτια (µητρικές κάρτες, επεξεργαστές, κάρτες γραφικών κ.λπ.) για να συνθέσουν 

τους δικούς τους φθηνούς υπολογιστές. 

Είναι δύσκολο ωστόσο κανείς να διατύπωσει την πρόβλεψη ότι οι τεχνολογικές 

εξελίξεις θα αλλάξουν άρδην τη δοµή των αγορών (Duboff, 1989). Αντίθετα, σύµφωνα 

µε όλες τις ενδείξεις το ολιγοπώλιο θα είναι η δοµή που θα συναντούµε στις 

περισσότερες αγορές των σύγχρονων οικονοµιών για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η 

ανάπτυξη των ολιγοπωλίων δηµιουργεί πολλά ζητήµατα τόσο όσον αφορά στην 

οικονοµική θεωρία, όσο και στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής. Σύµφωνα µε την 

τυπική οικονοµική θεωρία κάθε σοβαρή µείωση του ανταγωνισµού οδηγεί σε µείωση 

του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά σε µια εποχή που τα ολιγοπώλια 

κυριαρχούν, έχει παρατηρηθεί ταχύτατη, αν και ανισοµερής, ανάπτυξη. Είναι 

σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο στη 

χαλιναγώγησή της συµπεριφοράς των ολιγοπωλίων, έτσι ώστε να µη γίνεται κατάχρηση 

της δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων που τα συγκροτούν και να µην καταπιέζουν 
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τα άλλα µέρη της προµηθευτικής αλυσίδας είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Μόνο 

µε την προστασία του ανταγωνισµού µπορεί µια κοινωνία να επωφεληθεί ουσιαστικά 

από την ελεύθερη, αλλά αποτελεσµατικά ρυθµισµένη λειτουργία των αγορών. 

3.4 Επίπεδο εξέλιξης επιχειρήσεων και καινοτοµία 

Στη σύχρονη εποχή όλες οι αγορές είναι δυναµικές. Οι αλλαγές είναι στην 

ηµερήσια διάταξη και επηρεάζουν τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής στρατηγικής 

(business strategy). Νέα προϊόντα, τεχνολογίες, εφαρµογές, τµηµατοποιήσεις αγοράς, 

κανάλια διανοµής και προώθησης αναδύονται γρηγορότερα από κάθε άλλη εποχή. Οι 

αλλαγές αυτές επηρεάζονται από διάφορες δυνάµεις που αλληλεπιδρούν µε πάρα 

πολλούς τρόπους στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης. Οι τεχνολογίες του διαδικτύου, η 

ταχεία ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας, οι τάσεις για υγιεινή διατροφή, οι 

ενεργειακές και οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις, η πολιτική αστάθεια και η τροµοκρατία 

είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που διαµορφώνουν τις σύγχρονες, δυναµικά 

µεταβαλλόµενες, επικίνδυνες και περίπλοκες αγορές. Μια νικηφόρα στρατηγική που 

έχει εφαρµοστεί στο παρελθόν δεν συνεπάγεται ότι θα βοηθήσει την επιχείρηση να 

επιτύχει τους στόχους της και στο µέλλον. Σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από 

τέτοια αστάθεια λίγες είναι οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να οδηγήσουν τις 

εξελίξεις, µερικές προσαρµόζονται σε αυτές ενώ πολλές εξαφανίζονται.  

Το επίπεδο της εξέλιξης των επιχειρήσεων (business sophistication) κατοπτρίζει 

τη δυνατότητα των επιχειρήσεων µιας χώρας να λειτουργούν στο σύγχρονο δυναµικό 

περιβάλλον. Συντελεί στην αποτελεσµατικότερη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, 

ενισχύει την παραγωγικότητα και κατ’ επέκταση την εθνική ανταγωνιστικότητα. Η 

επίδοση και παραγωγικότητα µιας επιχείρησης όµως εξαρτάται από την ικανότητα της 

διοίκησης να διευθύνει την εταιρεία αποτελεσµατικά.  Μια πρόσφατη µελέτη που 

διενεργήθηκε στο London School of Economics έχει δείξει ότι οι διαφορές στην 

ποιότητα του µάνατζµεντ µεταξύ των επιχειρήσεων εξηγούν σε σηµαντικό βαθµό τις 

διαφοροποιήσεις στην παραγωγικότητα. Μια εξελιγµένη επιχείρηση πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από περιουσιακά στοιχεία και ικανότητες που της επιτρέπουν να 

ανταγωνίζεται αποτελεσµατικά στις διεθνείς αγορές (Aaker, 2008). 

Η επίκαιρη πληροφόρηση σχετικά µε τους πελάτες, τους ανταγωνιστές, καθώς 

και τις τάσεις που επηρεάζουν την αγορά είναι εξαιρετικά σηµαντική. Ακόµη 

περισσότερο, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλα τα τµήµατα και 

τις µονάδες της επιχείρησης έτσι ώστε να µπορούν εγκαίρως να ανιχνευθούν απειλές ή 

ευκαιρίες, προβλήµατα και αδυναµίες και να προωθείται η κατάλληλη αντιµετώπιση. 

Για παράδειγµα είναι εξαιρετικά σηµαντικό να µπορεί ένας επιχειρηµατικός οργανισµός 

να διαχωρίσει τις ουσιαστικές τάσεις µιας αγοράς που µπορεί ενδεχοµένως να 

οδηγήσουν σε νέα τµηµατοποίηση, από τις συγκυριακές ενδείξεις. Η ύπαρξη ενός 
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τέτοιου δικτύου πληροφοριών συνεπάγεται τη δέσµευση πόρων, τόσο ανθρώπινων όσο 

και χρηµατοοικονοµικών, µε τη βοήθεια των οποίων οι πληροφορίες θα συλλέγονται, 

θα φιλτράρονται και θα µετατρέπονται σε αξιοποιήσιµη ανάλυση. 

Μια άλλη ικανότητα που θα πρέπει να αναπτύξει ένας σύγχρονος 

επιχειρηµατικός οργανισµός, είναι η διοίκηση διαφορετικών επιχειρηµατικών µονάδων 

(business units). Η Ford, η Microsoft, η Coca Cola Company, είναι λίγες µόνο από τις 

εταιρείες που λειτουργούν µια πληθώρα από επιχειρηµατικές µονάδες σε διάφορα µέρη 

του κόσµου και σε πολλές αγορές, στα πλαίσια µιας αποκεντρωµένης δοµής. Η 

αποκέντρωση είναι µια µορφή οργάνωσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που 

ευνοεί την προσέγγιση του πελάτη, διευκολύνει την ταχεία αντίδραση στις µεταβολές 

και ενισχύει τη λογοδοσία. Ωστόσο σε περίπτωση λανθασµένης υλοποίησης, το 

µοντέλο των αυτόνοµων επιχειρηµατικών µονάδων µπορεί να οδηγήσει σε 

κατασπατάληση πόρων και να εµποδίσει την ανάπτυξη συνεργιών (synergies) στα 

πλαίσια του επιχειρηµατικού οργανισµού. Είναι σηµαντικό λοιπόν να µπορεί η εταιρεία 

να επιλέγει ποιες επιχειρηµατικές µονάδες πρέπει να αναδειχθούν και ποιες να 

διαλυθούν. Είναι κρίσιµο να λαµβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις επένδυσης και 

αποεπένδυσης, παρά τις όποιες αντιδράσεις ή πιέσεις µπορεί να ασκηθούν από τις 

αυτόνοµες επιχειρηµατικές µονάδες. Η πρόκληση είναι να προσαρµοστεί το 

αποκεντρωτικό µοντέλο ώστε να διευκολύνει την εφαρµογή µιας ενιαίας και επίκαιρης 

στρατηγικής. 

Μέσω της εφαρµογής ενιαίας στρατηγικής στα πλαίσια µιας αποκεντρωµένης 

δοµής, ένας επιχειρηµατικός οργανισµός µπορεί να διαµορφώσει µια συνεχή 

αναπτυξιακή πορεία. Η ανάπτυξη είναι σηµαντική για κάθε επιχειρηµατικό οργανισµό, 

αλλά δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της συνοχής και της βασικής επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας (core business) που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του οργανισµού. 

Η κύρια ικανότητα µιας εξελιγµένης επιχείρησης είναι αυτή της δηµιουργίας 

∆ιατηρήσιµου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος (Sustainable Competitive Advantage). 

Οι ανταγωνιστές µπορούν εύκολα να αντιγράψουν ένα πρωτοποριακό προϊόν ή µια 

βελτιωµένη µέθοδο παραγωγής. Το κρίσιµο για την επιχείρηση είναι να µπορέσει να 

αποκτήσει εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία και τις ικανότητες (assets and competencies) 

που θα της επιτρέψουν να διαµορφώνει διατηρήσιµα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, 

πλεονεκτήµατα δηλαδή που βασίζονται σε λειτουργίες και οργανωτικά στοιχεία και 

είναι δύσκολο να αντιγραφούν. 

Με τη βοήθεια των χαρακτηριστικών που αναλύθηκαν προηγούµενα οι 

εξελιγµένες επιχειρήσεις µπορούν να επιτύχουν καλύτερη επίδοση. Η επίδοση αυτή 

αποτιµάται µε την αξία που αποδίδεται στους µετόχους (shareholder’s value). Μια 

επιχείρηση πρέπει να αποδίδει κέρδη στους µετόχους της, κέρδη που βασίζονται στις 

χρηµατοροές που δηµιουργεί. Όταν οι εισροές χρήµατος είναι µεγαλύτερες από τις 
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εκροές, τότε η αξία της επιχείρησης για τους µετόχους αυξάνει. Η θεώρηση αυτή έχει 

στέρεες βάσεις και χρησιµοποιείται τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Παρουσιάζει όµως και 

σοβαρές αδυναµίες. Η κερδοφορία πρέπει να συνδέεται µε την άσκηση συγκεκριµένων 

στρατηγικών. Όµως η βραχυπρόθεσµη κερδοφορία, η εκτίµηση της οποίας είναι και 

περισσότερο εύκολη, δεν προεξοφλεί την ύπαρξη µακροπρόθεσµης κερδοφορίας. 

Πολλές φορές µάλιστα η δεύτερη παραβλέπεται χάριν της πρώτης. Για παράδειγµα 

µπορεί µια διοίκηση να επιλέξει τη µείωση των επενδύσεων ως έναν τρόπο αύξησης 

των βραχυπρόθεσµων κερδών. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η απόφαση της Coca Cola 

να πουλήσει τα εµφιαλωτήριά της προκειµένου να αυξήσει τη µετοχική της αξία. Με 

αυτόν τον τρόπο όµως διακινδύνευσε να απολέσει τον έλεγχο ενός ποιοτικού στοιχείου 

του προϊόντος της. Σε µια άλλη περίπτωση η General Electric κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’90 µείωσε τις δαπάνες της για Έρευνα και Ανάπτυξη, κάτι που 

υπονόµευσε τη δυνατότητά της να παράγει καινοτόµα προϊόντα. Επίσης, όταν η 

General Motors αποφάσισε να µειώσει δραµατικά τα κόστη προµηθειών, 

δηµιουργήθηκαν διάφορα προβλήµατα µε κάποιους από τους προµηθευτές της, η 

συνεργασία µε τους οποίους εξασφάλιζε στην εταιρεία τεχνολογικά οφέλη. Ο 

µεγαλύτερος κίνδυνος της εστίασης στη µετοχική αξία είναι να παρασυρθεί η 

επιχείρηση σε µια καθηµερινή επιδίωξη του βραχυπρόθεσµου κέρδους, χωρίς να 

αφιερώνει το χρόνο και τους πόρους που θα µπορούσαν να την οδηγήσουν στην 

επίτευξη µακροπρόθεσµων κερδών. Αντίθετα, ο υπολογισµός στη διαµόρφωση της 

στρατηγικής της επιχείρησης των άλλων συµµετόχων (stakeholders), όπως είναι οι 

εργαζόµενοι, οι προµηθευτές και οι πελάτες, µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 

επίτευξη µακροπρόθεσµης κερδοφορίας (βλ. σχήµα 3.1). 

Εκτός όµως από την κερδοφορία, οι εξελιγµένες επιχειρήσεις που έχουν 

µακροπρόθεσµο προσανατολισµό, επιτυγχάνουν σηµαντικές επιδόσεις και στον τοµέα 

της παραγωγής καινοτοµίας. Η καινοτοµία είναι ιδιαίτερα σηµαντική για χώρες που 

έχουν προσεγγίσει το όριο της υψηλής τεχνολογίας, αποτελώντας το µοναδικό µέσο για 

περαιτέρω ανάπτυξη.   

Ενώ οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες µπορούν ακόµη να βελτιώσουν την 

παραγωγικότητά τους υιοθετώντας υπάρχουσες τεχνολογίες ή κάνοντας προσθετικές 

βελτιώσεις σε άλλες περιοχές, για χώρες που έχουν φτάσει στο καινοτοµικό στάδιο της 

ανάπτυξης κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον αρκετό για να αυξηθεί η παραγωγικότητα 

(Romer 1990 ; Aghion & Howitt, 1992 ; Grossman & Helpman, 1991). Οι επιχειρήσεις 

σ’ αυτές τις χώρες πρέπει να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν προϊόντα και διαδικασίες 

υψηλής καινοτοµικότητας για να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αυτό 

απαιτεί ένα περιβάλλον που διευκολύνει την καινοτοµική δραστηριότητα, το οποίο 

υποστηρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δηµόσιο τοµέα. Πιο 

συγκεκριµένα, αυτό σηµαίνει επαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, τη 
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συνεργασία στην έρευνα ανάµεσα στα πανεπιστήµια και στη βιοµηχανία και την 

προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 

Σχήµα 3.1: Το µοντέλο των συµµετόχων (stakeholder’s model). 
 

 

 

Πηγή: Freeman, 1984. 

∆εδοµένης της σηµασίας της καινοτοµίας για τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, η 

πολιτική για την καινοτοµία είναι στο επίκεντρο της οικονοµικής πολιτικής σε πολλές 

χώρες (Krugman, 1979). Συνολικά υπάρχει συµφωνία ότι απλώς η προώθηση και η 

υποστήριξη µεγάλων µεµονωµένων σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης δεν έχει αποδειχθεί 

επιτυχηµένη στρατηγική. Αντίθετα, οι σωρευτικές µικρές βελτιώσεις µαζί µε την 

ανεπίσηµη καινοτοµία µπορούν να έχουν καλύτερα αναπτυξιακά αποτελέσµατα 

συγκριτικά µε τα µεγάλα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (Trajtenberg, 2005). Αυτές οι 

µικρές καινοτοµικές προσθήκες επίσης τείνουν να επιφέρουν επιπρόσθετη διάχυση 

όπως συµπληρωµατικές καινοτοµίες, ανάπτυξη συγκεκριµένων ικανοτήτων και 

επιπρόσθετες επενδύσεις. Έτσι, αντί η προσπάθεια να εστιάζεται στη δηµιουργία 

εθνικών πρωταθλητών, οι καινοτοµικές πολιτικές µπορούν να στοχεύουν στην 

ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος το οποίο προωθεί την επιχειρηµατικότητα και την 

καινοτοµία κατά µήκος του οικονοµικού φάσµατος. 
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3.5 Αποτελεσµατική λειτουργία του χρηµατοοικονοµικού 
συστήµατος 

Η παρούσα παγκόσµια κρίση έχει καταδείξει το σηµαντικό ρολο που 

διαδραµατίζει το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα στη λειτουργία της οικονοµίας. Στην 

εποχή της παγκοσµιοποίησης ο ρόλος αυτός είναι πραγµατικά κρίσιµος, καθώς ένα 

πρόβληµα που ανακύπτει σε ένα τµήµα του συστήµατος εξαπλώνεται µε γοργούς 

ρυθµούς σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Λέγοντας χρηµατοοικονοµικό σύστηµα εννοούµε το σύνολο των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών και το θεσµικό περιβάλλον που ρυθµίζει τη λειτουργία 

τους. Συγκεκριµένα, ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας της οικονοµίας είναι υπεύθυνος για 

την αποτελεσµατική κατανοµή των χρηµατοοικονοµικών πόρων που αναπτύσσονται 

στα πλαίσια µιας κοινωνίας ή που εισρέουν από το εξωτερικό προς τις διάφορες 

οικονοµικές µονάδες, καθώς και για την αποτελεσµατική διαχείριση του 

επιχειρηµατικού κινδύνου. Οι πόροι αυτοί πρέπει να διοχετεύονται στις περισσότερο 

παραγωγικές δραστηριότητες µε το µεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονοµική ανάπτυξη 

(Levine, 2004). Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να µπορούν να χρηµατοδοτηθούν τόσο οι 

τοµείς που αποτελούν τους πυλώνες της οικονοµίας (βιοµηχανία, παραδοσιακές 

υπηρεσίες), όσο και νέες καινοτόµες επιχειρηµατικές απόπειρες µε υψηλό επίπεδο 

ρίσκου που µπορούν να προκαλέσουν µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης (νέες 

τεχνολογίες, εναλλακτικές πηγες ενέργειας, καινοτόµες υπηρεσίες). Για το σκοπό αυτό 

έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά σκέλη στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Βασικά 

στοιχεία του είναι οι χρηµατοοικονοµικές αγορές που αποτελούνται από τις 

χρηµαταγορές, τις κεφαλαιαγορές και τις αγορές χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. 

3.5.1 Χρηµαταγορές 
Οι χρηµαταγορές είναι αγορές βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων όπως είναι τα πιστοποιητικά κατάθεσης (Certificate of Deposit), τα 

εµπορικά χρεόγραφα βραχυπρόθεσµης λήξης (commercial paper), τα γραµµάτια 

τραπεζικής αποδοχής (bankers’ acceptance), οι συµφωνίες επαναγοράς (repurchase 

agreements) ή ακόµη και τα οµόλογα (bonds) η αποπληρωµή των οποίων γίνεται σε 

µικρό χρονικό διάστηµα (συνήθως σε διάστηµα µικρότερο του ενός έτους). Ο 

βασικότερος ρόλος των χρηµαταγορών είναι να ενισχύουν τη ρευστότητα των 

επιχειρήσεων. Στο κέντρο τους βρίσκονται τα τραπεζικά ιδρύµατα που 

αλληλοδανείζονται και χρηµατοδοτούν τις επιχειρήσεις, ενώ στις αγορές αυτές 

δραστηριοποιούνται και dealers καθώς και πράκτορες (agents). Η διαφορά µεταξύ τους 

είναι ότι οι dealers αγοράζουν και πωλούν χρηµατικά προϊόντα σε συγκεκριµένες τιµές, 

ενώ οι πράκτορες φέρουν σε επαφή πωλητές και αγοραστές αποκοµίζοντας µια 

προµήθεια. Οι συναλλαγές στις χρηµαταγορές είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα 
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καθώς το ζητούµενο είναι η διαχείριση της ρευστότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

µέσο χρονικό διάστηµα που διαρκεί µια δανειακή επιβάρυνση µιας επιχείρησης στις 

χρηµαταγορές είναι 13 µήνες ή και λιγότερο. 

3.5.2 Κεφαλαιαγορές 
Οι κεφαλαιαγορές σε αντίθεση µε τις χρηµαταγορές είναι αγορές 

µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Ο ρόλος τους είναι κυρίως η 

χρηµατοδότηση των επενδυτικών πλάνων των επιχειρήσεων, ενώ σ’ αυτές καταφεύγουν 

και πολλές κυβερνήσεις όταν αντιµετωπίζουν δηµοσιονοµικά προβλήµατα (έλλειµµα, 

χρέος). Τα βασικά προϊόντα των κεφαλαιαγορών είναι τα οµόλογα (bonds) και οι 

µετοχές (stocks). Τα οµόλογα είναι στην ουσία δάνεια που εκδίδονται µε 

συγκεκριµένους όρους ως προς τους τόκους και την ηµεροµηνία αποπληρωµής τους, 

ενώ οι κάτοχοί τους ικανοποιούνται προνοµιακά από την αξία της εταιρείας. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι απαιτήσεις τους ικανοποιούνται πριν από αυτές των µετόχων. Αντίθετα, 

οι µέτοχοι µοιράζονται την αξία της επιχείρησης που αποµένει αφού ικανοποιηθούν οι 

οµολογιούχοι (bond holders). Ο λόγος είναι ότι οι µετοχές είναι µερίδια ιδιοκτησίας, 

δηλαδή στην ουσία συµµετοχή στην αξία της επιχείρησης αφού καταβληθούν οι 

υποχρεώσεις της. 

Οι κεφαλαιαγορές επίσης διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς (Ross, 

Westerfield, & Jaffe, 2005). Πρωτογενείς είναι οι αγορές στις οποίες οι εταιρείες και οι 

κυβερνήσεις εκδίδουν τα χρεόγραφα τους (οµόλογα ή µετοχές) για πρώτη φορά. Στη 

συνέχεια τα χρεόγραφα αυτά µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής στις 

δευτερογενείς αγορές. Οι δευτερογενείς αγορές µε τη σειρά τους διακρίνονται σε 

εµπορικές αγορές (dealer markets) και σε δηµοπρασίες (auction markets). Στις 

εµπορικές αγορές, όπου ανταλλάσσονται κυρίως οµόλογα, οι dealers µέσα από ένα 

δίκτυο υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού συνδέονται µεταξύ τους και οι 

υποψήφιοι πωλητές ή αγοραστές έρχονται σε επαφή µαζί τους και διαπραγµατεύονται 

συγκεκριµένες συµφωνίες. 

Οι πιο γνωστές δηµοπρασίες είναι τα χρηµατιστήρια. Στα χρηµατιστήρια 

ανταλλάσσεται το µεγαλύτερο µέρος των µετοχών. Είναι φυσικές τοποθεσίες όπου οι 

συναλλαγές γίνονται από ειδικούς, τους χρηµατιστές, βάσει των εντολών που 

λαµβάνουν από τους πελάτες τους. Υπάρχουν σε όλες τις µεγάλες πρωτεύουσες και σε 

µεγάλα οικονοµικά κέντρα, ενώ το πιο γνωστό είναι το χρηµατιστήριο της Νέας 

Υόρκης (New York Securities Exchange). Το NASDAQ (National Association of 

Securities Dealers Automated Quotations) είναι ένα εικονικό χρηµατιστήριο όπου όλες 

οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω ενός δικτύου υπολογιστών. Η λειτουργία των 

χρηµατιστηρίων είναι κρίσιµη για την αναπτυξιακή δραστηριότητα, καθώς δίνει στις 

εταιρείες τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά προσφέροντας σε 
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αντάλλαγµα µερίδια ιδιοκτησίας (µετοχές), µετριάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη 

δανειακή τους επιβάρυνση. Όσον αφορά στους επενδυτές, τους επιτρέπει να 

προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό τους περιουσιακά στοιχεία µε δυνητικά σηµαντικό 

όφελος και εύκολα ρευστοποιήσιµα, σε αντίθεση για παράδειγµα µε την ακίνητη 

περιουσία. 

3.5.3 Αγορές χρηµατοοικονοµικών παραγώγων 
Ενώ οι προηγούµενες κατηγορίες αγορών (χρηµαταγορές, κεφαλαιαγορές) είχαν 

ως βασικό τους ρόλο τη βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των 

οικονοµικών µονάδων, οι αγορές χρηµατοοικονοµικών παραγώγων έχουν ως κύριο 

αντικείµενο τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Τα παράγωγα είναι 

χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι των οποίων η αξία προκύπτει από την αξία του 

υποκειµένου. Το υποκείµενο επί του οποίου το παράγωγο βασίζει την αξία του µπορεί 

να είναι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (µετοχές, οµόλογα, ενυπόθηκα δάνεια, 

εµπορεύµατα κ.λπ.), ή ακόµη και ένας δείκτης (επιτόκια δανεισµού, συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, χρηµατιστηριακοί δείκτες, κ.λπ.). Οι βασικοί τύποι χρηµατοοικονοµικών 

παραγώγων είναι τα προθεσµιακά συµβόλαια (forward contracts), τα συµβόλαια 

µελλοντικής εκπλήρωσης (future contracts), οι ανταλλαγές (swaps) και τα δικαιώµατα 

επιλογής (options). 

Τα παράγωγα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να µετριάσουν τον κίνδυνο που 

ανακύπτει από ενδεχόµενες µεταβολές στην αξία του υποκειµένου. Η λειτουργία αυτή 

είναι γνωστή και ως αντιστάθµιση κινδύνου (hedging). Για παράδειγµα ένας αγρότης 

µπορεί να συνάψει ένα συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης µε κάποιον έµπορο 

προκειµένου να εξασφαλίσει ότι θα πουλήσει τη σοδειά του σε µια γνωστή 

συγκεκριµένη τιµή και σε ορισµένο µελλοντικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζεται από τον κίνδυνο µεγάλης πτώσης στην τιµή του προϊόντος που 

καλλιεργεί στο µέλλον. Από την άλλη ο έµπορος εξασφαλίζει ότι στο µέλλον θα έχει 

την ποσότητα του προϊόντος που επιθυµεί σε τιµή που επιλέγει στο παρόν. Και οι δυο 

συναλλασσόµενοι φαίνονται κερδισµένοι υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι και οι δυο θα 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Και γι’ αυτόν τον κίνδυνο όµως, δηλαδή για τον 

κίνδυνο της µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης (counter party risk), υπάρχει η 

δυνατότητα ασφάλισης, κάτι που δεν συµβαίνει στην πράξη σε ευρεία κλίµακα. 

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο και οι δυο διασφαλιζόµενοι από ένα είδος κινδύνου, 

αναλαµβάνουν έναν άλλου είδους κίνδυνο. Ο αγρότης εξασφαλίζεται από τον κίνδυνο 

να µειωθεί η τιµή του προϊόντος του στο µέλλον κάτω από την τιµή που προσδιορίζεται 

στο συµβόλαιο. Αν όµως η µελλοντική τιµή είναι µεγαλύτερη από τη συµφωνηθείσα, 

τότε ζηµιώνεται χάνοντας το επιπλέον εισόδηµα που θα κέρδιζε. Από τη µεριά του ο 

έµπορος µειώνει τον κίνδυνο που σχετίζεται µε την άνοδο της τιµής του προϊόντος 
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πάνω από την τιµή του συµβολαίου ή ακόµη και από τον κίνδυνο της µη 

διαθεσιµότητας της ζητούµενης ποσότητας. Στην περίπτωση όµως που η τιµή µειωθεί 

στο µέλλον κάτω από το επίπεδο που προβλέπεται από τη συµφωνία, ζηµιώνεται καθώς 

θα καταβάλει για την ίδια ποσότητα προϊόντος µεγαλύτερο τίµηµα. Ένα όφελος που 

προκύπτει και για τους δυο συναλλασσοµένους είναι ότι τους δίνεται η δυνατότητα για 

περισσότερο ακριβή προγραµµατισµό. 

Η µια όψη των παραγώγων είναι η διασφάλιση κινδύνου. Η άλλη όψη είναι η 

κερδοσκοπία (speculation), δηλαδή η ανάληψη κινδύνου για την αποκόµιση του 

σχετικού υψηλού οικονοµικού οφέλους (risk premium). Ο κερδοσκόπος (speculator) 

αποκτά ένα παράγωγο κάνοντας υποθέσεις (speculations) για την αξία του υποκείµενου 

στοιχείου. Στην ουσία στοιχηµατίζει ότι το άλλο µέρος της συµφωνίας που θέλει να 

διασφαλιστεί από τον κίνδυνο κάνει λάθος ως προς τη µελλοντική αξία του 

υποκείµενου στοιχείου. Ο κερδοσκόπος µπορεί να διατηρεί ένα χαρτοφυλάκιο από 

παράγωγα έτσι ώστε να µη χρειάζεται ουσιαστικά να δεσµεύει παρά µόνο τα 

απαιτούµενα κεφάλαια για να καλύψει ενδεχόµενη ανοικτή του θέση. Για παράδειγµα, 

όταν συνάψει ένα συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης στο οποίο υποχρεώνεται να 

αγοράσει µια συγκεκριµένη ποσότητα χάλυβα σε µελλοντική χρονική στιγµή, µπορεί να 

πουλήσει µε τον ίδιο τρόπο την ποσότητα αυτή του χάλυβα στην ίδια µελλοντική 

χρονική στιγµή σε µια εταιρεία που χρησιµοποιεί αυτό το προϊόν ως πρώτη ύλη. Έτσι, 

έχοντας ένα συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης για αγορά και ένα για πώληση δεν 

έχει ανοικτή θέση. Στην περίπτωση όµως που δεν καταφέρει να σχηµατίσει το 

κατάλληλο χαρτοφυλάκιο που να εξισορροπεί τις υποχρεώσεις αγοράς µε τις 

υποχρεώσεις πώλησης, µπορεί να βρεθεί σε ανοικτή θέση που θα πρέπει να καλύψει µε 

σχετικά κεφάλαια. Αντίστοιχα ισχύουν και για παράγωγα που βασίζονται σε άλλα 

υποκείµενα στοιχεία, όπως µετοχές και οµόλογα. Σε κάθε περίπτωση µε τις αγορές 

παραγώγων επιχειρείται η µεταφορά του κινδύνου στο περισσότερο κατάλληλο ή απλά 

πρόθυµο να τον επωµιστεί µέρος. 

3.5.4 Προβλήµατα που ανακύπτουν στις χρηµατοοικονοµικές αγορές 
Παρά τη σηµασία που έχει αποδοθεί στις χρηµατοοικονοµικές αγορές στα 

πλαίσια της σύγχρονης οικονοµίας, πολλές φορές ο τρόπος λειτουργίας τους βρίσκεται 

στο επίκεντρο αυστηρής κριτικής. Στα χρηµατιστήρια και όχι µόνο, πολλές φορές 

σχηµατίζονται φούσκες. Οι φούσκες είναι καταστάσεις κατά τις οποίες οι τιµές των 

µετοχών ή των οµολόγων είναι πλασµατικά υψηλές και δεν ανταποκρίνονται σε 

πραγµατικά οικονοµικά δεδοµένα, δηλαδή στην οικονοµική εκτίµηση της κατάστασης 

των επιχειρήσεων και στον υπολογισµό των µελλοντικών µερισµάτων ή των 

µελλοντικών κερδών από τους τόκους (King, Smith, Williams & van Boening, 1993). Η 

δηµιουργία τους οφείλεται κατά µεγάλο ποσοστό στην ξαφνική εµφάνιση έντονου 
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αγοραστικού ενθουσιασµού που εξελίσσεται σε συµπεριφορά αγέλης (herd behaviour). 

Η υπερβολική ζήτηση πολλές φορές προκαλείται από τη συµπεριφορά των 

κερδοσκοπικών κεφαλαίων (speculative capital). Τα κεφάλαια αυτά συχνά επιδιώκουν 

µόνο την αποκόµιση βραχυπρόθεσµων κεφαλαιακών κερδών (short-term capital gains) 

που προέρχονται από την αγοραπωλησία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Αρχικά οι 

τιµές των προϊόντων ανεβαίνουν µε συνεχείς τοποθετήσεις αγοράς, πράγµα που 

προσδιορίζει και τη γενική τάση και σε δεδοµένη χρονική στιγµή τα κεφάλαια 

αποσύρονται µαζικά προκαλώντας την κατάρρευση της φούσκας. 

∆υο από τις πιο γνωστές φούσκες στην ιστορία ήταν αυτή που προηγήθηκε της 

Μεγάλης Ύφεσης (Great Depression) στη δεκαετία του 1920 και η φούσκα της νέας 

οικονοµίας στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η οποία έγινε γνωστή και ως φούσκα dot-

com καθώς αφορούσε πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο διαδίκτυο. Και 

οι δυο αναπτύχθηκαν στα πλαίσια ενός κλίµατος ευφορίας και της κερδοσκοπικής 

δραστηριότητας που συνόδευσε την αλµατώδη τεχνολογική εξέλιξη. Στα 1920 ήταν το 

ραδιόφωνο, η αυτοκινητοβιοµηχανία και η αεροπλοΐα, ενώ στα 1990 οι τεχνολογίες του 

διαδικτύου και το ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι φούσκες είναι παροδικό φαινόµενο και οι 

τιµές των µετοχών στο χρηµατιστήριο τελικά αποκαθίστανται και συµβαδίζουν µε τα 

πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία. Είναι όµως φαινόµενα σηµαντικά, καθώς από τις 

φούσκες λίγοι βγαίνουν πολύ κερδισµένοι, ενώ πολλοί είναι οι χαµένοι και η λειτουργία 

της αγοράς διαταράσσεται γενικότερα. 

Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν παραπάνω µπορούν να πάρουν 

µεγαλύτερες διαστάσεις στις αγορές των χρηµατοοικονοµικών παραγώγων. Στις αγορές 

αυτές το ρυθµιστικό πλαίσιο είναι από ανεπαρκές µέχρι ανύπαρκτο. Οι κίνδυνοι 

µεγεθύνονται ακόµη περισσότερο από το γεγονός ότι τα προϊόντα είναι ιδιαίτερα 

σύνθετα και απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων για τη σωστή διαχείρισή τους, ενώ η 

υπόσχεση µεγάλων και γρήγορων κερδών προσελκύει παράγοντες µε καιροσκοπική 

αντίληψη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα κακής διαχείρισης επενδύσεων σε παράγωγα 

ήταν η κατάρρευση της τράπεζας Barings Bank (Hunt & Heinrich, 1996), όταν 

στέλεχός της προέβη σε ριψοκίνδυνες επενδύσεις σε συµβόλαια µελλοντικής εκτέλεσης 

στο ∆ιεθνές Χρηµατιστήριο Συναλλάγµατος της Σιγκαπούρης (Singapore International 

Monetary Exchange). Επίσης µεγάλο µέρος της παρούσας παγκόσµιας κρίσης οφείλεται 

στη δηµιουργία πολύπλοκων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων που είχαν ως 

υποκείµενα στοιχεία τα επισφαλή ενυπόθηκα δάνεια που εκδόθηκαν στις Η.Π.Α. και 

διαδόθηκαν σε όλο τον κόσµο µέσω των χρηµατοοικονοµικών αγορών. Τα παράγωγα 

αυτά ονοµάστηκαν τοξικά προϊόντα. Από τα προηγούµενα γίνεται φανερό πόσο 

σηµαντική είναι για την αποτελεσµατική λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών 

η ύπαρξη ενός αποτελεσµατικού ρυθµιστικού πλαισίου. 
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3.5.5 Τραπεζικό σύστηµα 
Για να ολοκληρωθεί η προσέγγιση στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, είναι 

σηµαντικό να γίνει ειδική αναφορά σε ένα τµήµα του  που διαδραµατίζει βασική 

λειτουργία, στον τραπεζικό τοµέα. Οι τράπεζες παίζουν το ρόλο του 

χρηµατοοικονοµικού µεσολαβητή ανάµεσα σε αυτούς που διαθέτουν κεφάλαια στην 

αγορά και σε αυτούς που τα χρειάζονται. Παρ’ ότι οι τράπεζες εµπλέκονται στη 

λειτουργία των χρηµατοοικονοµικών αγορών που περιγράφηκαν παραπάνω, ο ρόλος 

τους στη χρηµατοδότηση είναι ελαφρώς διαφορετικός. Για επιχειρηµατικούς τοµείς 

όπου δεν υπάρχει οµοφωνία ως προς τον τρόπο διοίκησής τους και όπου 

παρουσιάζονται συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις ως πλέον κατάλληλη πηγή 

χρηµατοδότησης εµφανίζονται οι κεφαλαιαγορές. Μέσω της λειτουργίας των 

χρηµατιστηρίων ελέγχεται κατά πόσο η κάθε διοίκηση κάνει αποδοτική και 

αποτελεσµατική χρήση των επιχειρηµατικών πόρων τους οποίους έχει υπ’ ευθύνη της. 

Σε περίπτωση µη χρηστής διοίκησης, η τιµή της µετοχής πέφτει και η διοίκηση µπορεί 

να απολυθεί από τους µετόχους. Ακόµη και αν αυτό δεν συµβεί, είναι πιθανό η 

επιχείρηση να εξαγοραστεί και να τοποθετηθεί στη θέση της διοίκησης άλλη, 

περισσότερο ικανή. Για την εύρυθµη λειτουργία των κεφαλαιαγορών είναι κρίσιµη η 

δράση εποπτικών µηχανισµών (επιτροπή κεφαλαιαγοράς κ.λπ.) αλλά και γενικότερα η 

διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης. 

Το τραπεζικό σύστηµα από την άλλη πλευρά είναι περισσότερο κατάλληλη 

πηγή χρηµατοδότησης στους οικονοµικούς τοµείς που παρουσιάζουν µεγάλες 

ασυµµετρίες πληροφόρησης (information asymmetries) (Duisenberg, 2001). Η τράπεζα 

ως χρηµατοοικονοµικός διαµεσολαβητής µπορεί να εξοµαλύνει τα προβλήµατα 

δυσµενούς επιλογής (adverse selection) και ηθικού κινδύνου (moral hazard) που είναι 

δυνατό να ανακύψουν ανάµεσα στους δανειστές και τους δανειζοµένους. Αυτό 

συµβαίνει γιατί στη θεωρία τουλάχιστον, οι τράπεζες ως εξειδικευµένα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, αναπτύσσουν την ικανότητα να διακρίνουν και να 

διαχειρίζονται µε µεγαλύτερη ευχέρεια τους πιστωτικούς κινδύνους. Σε γενικές 

γραµµές µπορεί να ειπωθεί ότι το τραπεζικό σύστηµα και οι κεφαλαιαγορές 

λειτουργούν συµπληρωµατικά ως προς τη χρηµατοδότηση της οικονοµικής δραστη-

ριότητας. 

Ένας βασικός δείκτης αποτελεσµατικότητας του τραπεζικού τοµέα είναι η 

διαφορά του επιτοκίου δανεισµού σε σχέση µε το επιτόκιο καταθέσεων, αλλιώς το 

άνοιγµα επιτοκίου (interest spread). Όταν το άνοιγµα είναι µεγάλο, αυτό σηµαίνει ότι η 

χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση είναι αναποτελεσµατική όσον αφορά στη στήριξη 

της οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς αυξάνει το κόστος του δανεισµού και κατ’ αυτόν 

τον τρόπο µειώνει τις επενδύσεις και εµποδίζει την ανάπτυξη. Τα υψηλά ανοίγµατα 

επιτοκίου µπορεί να οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Σε µεγάλο βαθµό οφείλονται 
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σε προβλήµατα όπως τα κόστη συναλλαγών και οι ασυµµετρίες πληροφόρησης (Stiglitz 

& Weiss, 1981). Επίσης το µέγεθος της τράπεζας είναι σηµαντικό, καθώς οι 

µεγαλύτερες τράπεζες φαίνεται να εµφανίζουν µικρότερα ανοίγµατα λόγω οικονοµιών 

κλίµακας (Bossone, Honohan & Long, 2002). Από την άλλη πλευρά τα ανοίγµατα είναι 

µεγαλύτερα στις αγορές όπου η συγκέντρωση είναι µεγάλη. Αυτό σηµαίνει ότι παρά τη 

θετική επίπτωση των οικονοµιών κλίµακας, όταν οι µεγάλες τράπεζες κατέχουν ένα 

κρίσιµο µερίδιο της αγοράς µπορούν να εκµεταλλευτούν αυτή τους τη θέση και να 

επιβάλλουν µεγαλύτερα ανοίγµατα επιτοκίου. Ακόµη, η παρουσία στην τραπεζική 

αγορά ιδρυµάτων από το εξωτερικό µειώνει το άνοιγµα (Martinez Peria & Mody 2004). 

Αυτό ισχύει όµως µονο στην περίπτωση που η αλλοδαπή τράπεζα είναι αποτελεσµατική 

(Van Horen, 2007), καθώς µέσω του ανταγωνισµού µπορεί να εξαπλωθούν οι άριστες 

πρακτικές (best practices) που εφαρµόζει στο σύστηµα (spillover effect). Άλλος ένας 

παράγοντας που διαµορφώνει το άνοιγµα είναι η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου των 

δανείων της τράπεζας. Αν αυτό αποτελείται κατά κύριο λόγο από επισφαλή δάνεια (π.χ. 

αγροτικά ή καταναλωτικά) τότε το άνοιγµα του επιτοκίου είναι µεγαλύτερο. 

Όπως φαίνεται η σωστή λειτουργία του ανταγωνισµού είναι σηµαντική για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος. Επίσης σηµαντικό είναι να 

υπάρχει διαφάνεια και ποιοτική πληροφόρηση. Όταν οι τράπεζες δεν µπορούν να 

εκτιµήσουν µε ασφάλεια την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζοµένων, χρεώνουν 

υψηλότερα επιτόκια. Είναι καλό να υπάρχει µια αρχή που να προµηθεύει την αγορά µε 

αντικειµενική και αξιόπιστη σχετική πληροφόρηση. Με αυτόν τον τρόπο 

διευκολύνονται οι τράπεζες στην εκτίµηση του κινδύνου, ενώ βασίζονται λιγότερο στις 

διαπροσωπικές σχέσεις και µπορούν να κατανέµουν την πίστωση περισσότερο 

αποτελεσµατικά. Αλλά η πληροφόρηση είναι σηµαντική και για τους δανειζόµενους και 

τους καταθέτες. Είναι βασικό να υπάρχει αξιολόγηση των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων από έγκυρους οργανισµούς, εγχώριους ή διεθνείς, ώστε να µπορούν να 

κάνουν την ασφαλέστερη επιλογή. Επίσης συγκρίσιµη πληροφόρηση που σχετίζεται µε 

τα επιτόκια καταθέσεων και δανεισµού για τα διάφορα προϊόντα και τις τραπεζικές 

χρεώσεις µπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισµού (Demirgüç-

Kunt & Huizinga, 1999; Dell’Arriccia & Márquez, 2004). Τις πληροφορίες αυτές 

µπορούν να τις παρέχουν οι ίδιες οι τράπεζες µε σχετικά ενηµερωτικά δελτία ή ακόµη 

καλύτερα αναρτώντας τες στις ιστοσελίδες τους. 

3.6 Ανακεφαλαίωση 

Η ανταγωνιστικότητα είναι µια έννοια πολυσύνθετη που συνδέεται µε την 

παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται προσπάθεια να 

προσεγγιστεί η έννοια, ενώ αναπτύσσονται και οι βασικοί οικονοµικοί παράγοντες που 

την επηρεάζουν, δηλαδή η µακροοικονοµική σταθερότητα, η λειτουργία της αγοράς 
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προϊόντων, η επιχειρηµατική καινοτοµία και το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Οι 

παράγοντες αυτοί συνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν ένα βασικό λειτουργικό 

οικονοµικό πλέγµα που ευνοεί την επιδίωξη της διατηρήσιµης ανάπτυξης  και τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. 

 



 

 81 

Κεφάλαιο 4.   

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

4.1 Εισαγωγή 

Η ανταγωνιστικότητα όπως παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο είναι 

µια σύνθετη έννοια που επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Εκτός από τους 

αµιγώς οικονοµικούς παράγοντες όπως τα µακροοικονοµικά µεγέθη ή το 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, µια σειρά από θεσµικούς και κοινωνικοοικονοµικούς 

παράγοντες, όπως το ρυθµιστικό περιβάλλον ή η λειτουργία της αγοράς εργασίας, 

συγκροτούν ένα οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων που αποτελεί 

βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής προσπάθειας. 

 

4.2 Θεσµικό περιβάλλον 

Το θεσµικό περιβάλλον (institutional environment) διαµορφώνει το πλαίσιο 

µέσα στο οποίο οι οικονοµικές µονάδες αλληλεπιδρούν στην προσπάθειά τους να 

παράγουν πλούτο και να αυξήσουν τα εισοδήµατά τους. Η λειτουργία του είναι πολύ 

σηµαντική για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, ενώ διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στον τρόπο που οι κοινωνίες κατανέµουν τα οφέλη αλλά και επωµίζονται τα βάρη 

των αναπτυξιακών προσπαθειών. Επηρεάζει τόσο τις επενδυτικές αποφάσεις όσο και 

την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας. ∆ιαµορφώνει τα κίνητρα και προσδιορίζει 

τον τρόπο µε τον οποίο οι διάφοροι οικονοµικοί παράγοντες δραστηριοποιούνται, 

συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται. Είναι ένας σηµαντικός παράγοντας ανάγωνιστι-

κότητας (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2001; Rodrik, Subramanian & Trebbi, 

2002), η βελτίωση του οποίου απαιτεί µεγάλη προσπάθεια καθώς συνδέεται µε ευρέως 

διαδεδοµένες συµπεριφορές που εδράζονται σε βαθιά ριζωµένες νοοτροπίες. Η 

συσχέτιση του θεσµικού περιβάλλοντος µε την ανταγωνιστικότητα σηµειώνεται και 

από σχετική έρευνα του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Όπως φαίνεται και στο 

γράφηµα 4.1 χώρες όπως η Ελβετία, η Σιγκαπούρη και η Γερµανία, οι οποίες έχουν 

καταφέρει να δηµιουργήσουν ένα αποτελεσµατικό θεσµικό περιβάλλον, σηµειώνουν 

πολύ καλή επίδοση και ως προς την ανταγωνιστικότητά τους. 

Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε πως µε τον όρο θεσµικό περιβάλλον 

εννοούµε το σύστηµα των κανόνων και των λειτουργιών που διαµορφώνει τα κίνητρα 
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και προσδιορίζει τον τρόπο που οι διάφοροι παράγοντες αλληλεπιδρούν στα πλαίσια 

µιας οικονοµίας. 

Γράφηµα 4.1 Η επίδραση του θεσµικού περιβάλλοντος στο ∆είκτη Παγκόσµιας 
Ανταγωνιστικότητας. 

 

 

Πηγή: Global Competitiveness Report 2006-2007, World Economic Forum 

4.2.1 Ρυθµιστικό πλαίσιο. 

Σηµαντικό στοιχείο του θεσµικού περιβάλλοντος αποτελεί το ρυθµιστικό 

πλαίσιο (regulatory framework), εντός του οποίου διεξάγεται η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Ο συγκεκριµένος παράγοντας λαµβάνεται υπ’ όψιν από τις 

περισσότερες χώρες, χωρίς να τα καταφέρνουν ωστόσο το ίδιο κάλα σε όλες τις 

περιφέρειες του κόσµου. Στο γράφηµα 4.2 φαίνεται το επίπεδο του ρυθµιστικού 

πλαισίου στις διάφορες περιφέρειες. Στο γράφηµα κάθε κάτακόρυφη γραµµή 

αναπαριστά τη θέση µιας οικονοµίας της περιοχής στη συνολική κατάταξη, ενώ σε 

ρόµβο εµφανίζεται η µέση κατάταξη (average rank) για τις χώρες της περιοχής. Οι 

χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. εµφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις µε τη µέση κατάταξη να είναι 

η 27η, ενώ οι περισσότερες βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις. Ακολουθούν οι 

περιφέρειες της Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, της Ανατολικής Ασίας και 

Ειρηνικού, της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ενώ κοντά βρίσκεται και η 

περιοχή της Λατινικής Αµερικής και Καραϊβικής. Χειρότερες επιδόσεις εµφανίζει η 

περιφέρεια της Νότιας Ασίας, ενώ σε µακράν χειρότερη κατάσταση βρίσκεται η 

Υποσαχάρια Αφρική. 
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Γράφηµα 4.2: Το επίπεδο του ρυθµιστικού περιβάλλοντος ανά περιφέρεια. 
 

 

Πηγή: World Bank, 2009,  Doing Business database. 

Το ρυθµιστικό πλαίσιο αφορά πολλές πτυχές της επιχειρηµατικής λειτουργίας, 

από την έναρξη µιας επιχείρησης και την πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης µέχρι 

την προστασία των µετόχων, τη φορολόγηση και τη διακοπή της ύπαρξής της. Η 

πολυδαίδαλη και αναποτελεσµατική γραφειοκρατία και οι υπερβολικές ρυθµίσεις 

δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στην άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητας (De 

Soto & Abbot, 1990). Από την άλλη πλευρά η έλλειψη αποτελεσµατικών ρυθµίσεων 

και ελεγκτικών µηχανισµών µπορεί να δηµιουργήσει αρρυθµία στη λειτουργία των 

αγορών. Για παράδειγµα στον τοµέα των κατασκευών, ο οποίος αποτελεί ένα 

σηµαντικό κοµµάτι πολλών εθνικών οικονοµικών, είναι σηµαντικό το σχετικό θεσµικό 

πλαίσιο να είναι αποτελεσµατικό και αποδοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι οι σχετικές 

ρυθµίσεις πρέπει να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια του κοινού, αλλά και να 

οδηγούν σε λύσεις που να είναι τεχνοοικονοµικά εφικτές για τους κατασκευαστές. Σε 

περίπτωση που οι απαιτούµενες διαδικασίες είναι περίπλοκες και κοστοβόρες, 

ελλοχεύει ο κίνδυνος της εξάπλωσης των κατασκευών που είτε δεν έχουν άδεια είτε 

παραβιάζουν τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Ένα σηµαντικό τµήµα του ρυθµιστικού πλαισίου αφορά στη νόµιµη έναρξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αφού επιλεγεί ο κατάλληλος νοµικός τύπος 

(ανώνυµος εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης κ.λπ.), και ανάλογα µε αυτόν, 

πρέπει να ακολουθηθούν οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία διαδικασίες για την 

έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης. Είναι σηµαντικό οι διαδικασίες αυτές να είναι 

ξεκάθαρες, να µην προϋποθέτουν µεγάλο οικονοµικό κόστος και να οδηγούν σε έννοµα 
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αποτελέσµατα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή οι 

απαιτούµενες ενέργειες είναι κοστοβόρες και χρονοβόρες, είναι πολύ πιθανόν οι 

επιχειρηµατίες να καταφύγουν στη δωροδοκία προκειµένου να επισπεύσουν τις 

εξελίξεις ή να επιλέξουν να διεξάγουν τη δραστηριότητά τους ανεπίσηµα, στα πλαίσια 

της µαύρης οικονοµίας. 

Το πλήθος των διοικητικών εγγράφων, καθώς και η υποχρεωτική εµπλοκή στις 

διαδικασίες δικηγόρων και δικαστηρίων, αυξάνουν τόσο το χρόνο ολοκλήρωσης της 

έναρξης της επιχείρησης όσο και το σχετικό κόστος. Ένας άλλος βασικός παράγοντας 

που επηρεάζει τις παραµέτρους αυτές είναι το επίπεδο της οργάνωσης της δηµόσιας 

διοίκησης. Όταν οι δηµόσιες υπηρεσίες έχουν κατάλληλη µηχανοργάνωση και µεταξύ 

τους επικοινωνία, ο επιχειρηµατίας δεν αναγκάζεται να προσκοµίσει ο ίδιος τα 

απαιτούµενα έγγραφα σε όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Με αυτόν τον τρόπο 

εξοικονοµείται χρόνος, ενώ τα λιγότερα σηµεία επαφής µε το δηµόσιο ελαττώνουν το 

ενδεχόµενο δωροδοκίας. Στην καλύτερη περίπτωση ο επιχειρηµατίας υποβάλλει µόνο 

µια φορά στο σύστηµα τις απαιτούµενες πληροφορίες, οι οποίες είναι διαθέσιµες στις 

διάφορες υπηρεσίες ενδοσυστηµικά µέσω µιας ενιαίας βάσης δεδοµένων. Η 

διευκόλυνση είναι ακόµη µεγαλύτερη όταν η υποβολή των στοιχείων γίνεται σε ένα 

µόνο σηµείο του συστήµατος. Τα γραφεία µιας στάσης (one stop shops) προσφέρουν 

στον επιχειρηµατία µια και µοναδική ολοκληρωµένη διεπαφή µε το σύστηµα, όπου 

συγκεντρώνονται όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες και γίνονται οι απαραίτητες 

ενέργειες. Τα γραφεία µιας στάσης µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στη 

µεταρρυθµιστική προσπάθεια, ειδικά όταν το γενικότερο επίπεδο της δηµόσιας 

διοίκησης δεν είναι αρκετά υψηλό. ∆εν λύνουν τα υποκείµενα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε το χρόνο καθυστέρησης και το πλήθος των διαδικασιών, αλλά µπορούν 

να δηµιουργήσουν την απαιτούµενη ορµή για την προώθηση της µεταρρυθµιστικής 

πολιτικής. 

Η χρήση της τεχνολογίας µπορεί επίσης να διευκολύνει σηµαντικά τη 

διαδικασία έναρξης των επιχειρήσεων. Εκτός από τη µηχανοργάνωση των 

εµπλεκόµενων δηµόσιων υπηρεσιών και του µητρώου των επιχειρήσεων, είναι εφικτό η 

όλη διαδικασία να διεξάγεται ηλεκτρονικά. Κάτι τέτοιο απαιτεί την ύπαρξη των 

κατάλληλων υποδοµών (π.χ. ευρυζωνική δικτύωση) και τη δηµιουργία αξιόπιστων 

συστηµάτων ασφαλείας, αλλά και του απαιτούµενου νοµοθετικού πλαισίου που θα 

ρυθµίζει αποτελεσµατικά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε πολλές περιπτώσεις η 

τεχνολογία χρησιµοποιείται για κάποια τµήµατα της διαδικασίας. Στη Σουηδία για 

παράδειγµα τα απαιτούµενα έγγραφα µπορούν να συµπληρωθούν ηλεκτρονικά, αλλά 

πρέπει στη συνέχεια να γίνει εκτύπωση και να υπογράφουν διά χειρός. Στις Φιλιππίνες 

η εγγραφή της επιχείρησης µπορεί να γίνει on-line, αλλά η καταβολή του τιµήµατος 
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πρέπει να γίνει διά ζώσης, ενώ στο Βέλγιο η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται 

ηλεκτρονικά αλλά µόνο µέσω συµβολαιογράφου ή δικηγόρου. 

Η απρόσκοπτη είσοδος νέων επιχειρήσεων επηρεάζει θετικά την 

παραγωγικότητα, καθώς συµβάλλει στην ενίσχυση του ανταγωνισµού. Η είσοδος νέων 

επιχειρήσεων σε έναν τοµέα αναγκάζει τις υπάρχουσες να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα τους και τις λιγότερο παραγωγικές να εγκαταλείψουν τη βιοµηχανία. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε µελέτη για το Μεξικό πως ο ανταγωνισµός από τις 

νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις ευθύνεται για τη µείωση των τιµών κατά 1%, και του 

εισοδήµατος των υπαρχόντων επιχειρήσεων κατά 3,5% (Bruhn, 2008). 

Όµως σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία της αγοράς διαδραµατίζουν και οι 

διαδικασίες που ρυθµίζουν την πορεία µιας επιχείρησης όταν αυτή αντιµετωπίζει 

σοβαρά προβλήµατα. Ένα αποτελεσµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο διευκολύνει την 

αποκατάσταση των βιώσιµων επιχειρήσεων και οδηγεί σε ταχεία εκκαθάριση τις µη 

βιώσιµες. Εξασφαλίζει ότι από την οποιαδήποτε διαδικασία, είτε αυτή είναι 

αναδιοργάνωση είτε ρευστοποίηση, οι πιστωτές, οι εργαζόµενοι και άλλοι συµµέτοχοι 

(stakeholders) λαµβάνουν τη µεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Είναι καλό πριν η 

επιχείρηση φτάσει στη χρεοκοπία, να υπάρχουν διαδικασίες που να διευκολύνουν τη 

συνεννόηση µε τους πιστωτές της ώστε να επιχειρηθεί να βρεθεί λύση µέσω ενός 

σχεδίου αναδιοργάνωσης. Στην κατάστρωση αυτού του σχεδίου βασικό συµβουλευτικό 

ρόλο πρέπει να έχουν οι πιστωτές, των οποίων τα κεφάλαια διακυβεύονται. ∆εν 

αποτελεί όµως πάντα λύση η αναδιοργάνωση. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν είναι 

βιώσιµη είναι σηµαντικό να υπάρχουν αποτελεσµατικοί κανόνες που να ρυθµίζουν τη 

χρεοκοπία οι οποίοι πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν, εκτός των άλλων, τα συµφέροντα 

των πιστωτών ώστε ο ρυθµός δανειοδότησης να αυξάνεται και η ρευστότητα να 

διασφαλίζεται. 

Γενικότερα η ευκολότερη έναρξη και αποτελεσµατικότερη λύση των 

επιχειρήσεων βοηθάει στην καλύτερη κατανοµή των παραγωγικών πόρων και στην 

αύξηση του ανταγωνισµού, καθώς ελαττώνει τα εµπόδια εισόδου και εξόδου στους 

διάφορους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας (Ciccone & Papaioannou, 2007). 

Στα γραφήµατα 4.3 και 4.4 παρουσιάζονται η τάση προς µεταρρύθµιση στη 

διευκόλυνση της έναρξης και της λύσης µιας επιχείρησης αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας πενταετίας στις διάφορες περιφέρειες. Στα γραφήµατα, κάθε ορθογώνιο 

εµφανίζει το πλήθος των µεταρρυθµίσεων που έγιναν σε µια περιοχή κατά τη διάρκεια 

ενός έτους, ενώ ο αριθµός στο τέλος της κάθε στήλης δείχνει το σύνολο των 

µεταρρυθµίσεων που έλαβαν χώρα σε κάθε περιφέρεια την τελευταία πενταετία. Όπως 

φαίνεται από το γράφηµα 4.3 οι περισσότερες αλλαγές όσον αφορά στη διευκόλυνση 

της έναρξης των επιχειρήσεων, έγιναν στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και 

Κεντρικής Ασίας, ενώ πολλές µεταρρυθµίσεις σηµειώθηκαν και στην περιφέρεια της 
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Υποσαχάριας Αφρικής, κάτι που είναι ελπιδοφόρο καθώς στην περιοχή αυτή 

παρουσιάζονται τα περισσότερα θεσµικά προβλήµατα.  

Γράφηµα 4.3: Το πλήθος των µεταρρυθµίσεων σχετικά µε την έναρξη µιας επιχείρησης ανά 
περιφέρεια την τελευταία πενταετία 

 

 
 

Πηγή : World Bank, 2009, Doing Business database. 

Στο γράφηµα 4.4 εµφανίζονται οι αλλαγές που αφορούν στη διαδικασία λύσης 

µιας επιχείρησης. Όπως φαίνεται και στο γράφηµα, στο πεδίο αυτό οι περισσότερες 

µεταρρυθµίσεις έλαβαν χώρα στην περιφέρεια της Ανατολικής Ευρώπης  και Κεντρικής 

Ασίας. Επίσης, οι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. έκαναν πολλές αλλαγές προκειµένου να 

διευκολύνουν τη λύση των επιχειρήσεων, ενώ στις υπόλοιπες περιφέρεις που 

παρουσιάζουν σηµαντικά θεσµικά προβλήµατα, όπως η Μέση Ανατολή και Βόρειος 

Αφρική, η Υποσαχάρια Αφρική και η Νότια Ασία, δεν έγιναν τα απαιτούµενα βήµατα. 

Όταν καταστρώνεται ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, ένα από σηµαντικά ζητήµατα 

που εξετάζονται είναι η εύρεση των κατάλληλων πηγών χρηµατοδότησης. Ένα 

πιστωτικό σύστηµα που επιτυγχάνει αποτελεσµατική ισορροπία ανάµεσα στα 

δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των πιστωτών και των δανειζοµένων διευκολύνει τη 

χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και τη ρευστότητα στην αγορά. Ένα κρίσιµο σηµείο 

για την αποτελεσµατική λειτουργία του πιστωτικού συστήµατος είναι η πρόσβαση στην 

απαιτούµενη σχετική πληροφόρηση. Ένα πιστωτικό µητρώο που περιλαµβάνει ποιοτική 
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και εκτεταµένη πληροφόρηση, µπορεί να ενισχύσει τη χορήγηση δανείων καθώς 

µειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο. Οι δανειζόµενοι από τη µεριά τους έχουν µεγαλύτερο 

κίνητρο να αποπληρώσουν τα δάνεια, αφού σε άλλη περίπτωση υποβιβάζεται η 

πιστοληπτική τους ικανότητα. Επίσης είναι σηµαντικό οι δανειζόµενοι να έχουν 

πρόσβαση σε ποιοτικές εκτιµήσεις των διάφορων πιστωτικών ιδρυµάτων, οι οποίες 

πρέπει να διεξάγονται από ανεξάρτητους φορείς. Η πληροφόρηση και η διαφάνεια 

ενισχύει την εµπιστοσύνη που είναι η βάση για την οµαλή λειτουργία ενός πιστωτικού 

συστήµατος. 

Γράφηµα 4.4: Το πλήθος των µεταρρυθµίσεων σχετικά µε το κλείσιµο µιας επιχείρησης ανά 
περιφέρεια την τελευταία πενταετία. 

 

 
 

Πηγή : World Bank, 2009, Doing Business database. 

Όµως η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων δεν γίνεται µόνο µέσω τραπεζικού 

δανεισµού. Στις χώρες όπου λειτουργούν µε αποτελεσµατικό τρόπο τα χρηµατιστήρια, 

οι επιχειρήσεις µπορούν ευκολότερα να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, κάτι που 

έχει επίπτωση στη συνολική παραγωγικότητα. Ένα από τα κρισιµότερα ζητήµατα που 

πρέπει να αντιµετωπιστεί προκειµένου να αναπτυχθεί υγιής χρηµατιστηριακή 

δραστηριότητα είναι η προστασία των επενδυτών. Όταν οι επενδυτές δεν µπορούν να 

προστατευτούν από αποφάσεις που λαµβάνονται από τη διοίκηση και επηρεάζουν 

αρνητικά την πορεία της επιχείρησης (Johns & Lobet, 2007), προτιµούν να επενδύουν 

µονο σε λίγες εταιρείες όπου µπορούν να αποκτήσουν πλειοψηφικά πακέτα και να 

ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση. Για να ενισχυθούν οι επενδύσεις είναι πολύ 
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σηµαντικό να προστατεύονται τα δικαιώµατα της µειοψηφίας. Η προσπάθεια 

επικεντρώνεται στην ενίσχυση της διαφάνειας (transparency) στη διοικητική 

λειτουργία. Η διαφάνεια προωθείται µε την εφαρµογή ενιαίων και κατανοητών 

λογιστικών προτύπων, την έγκαιρη πληροφόρηση των µετόχων (disclosure) για µεγάλες 

συναλλαγές που σχετίζονται µε την πορεία της επιχείρησης και µε την ενδυνάµωση των 

µικροµετόχων ώστε να µπορούν να αµφισβητήσουν τις αποφάσεις αυτές όταν 

θεωρούνται επιζήµιες. Πολλές οικονοµίες για παράδειγµα έχουν υιοθετήσει τον όρο ότι 

οι µέτοχοι πρέπει να εγκρίνουν οποιαδήποτε συναλλαγή περιλαµβάνει µεγαλύτερο 

ποσοστό από το 5% των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ενώ µπορούν να 

ζητήσουν το έλεγχο της επιχείρησης από εξωτερικό ελεγκτή. Ακόµη υπάρχουν 

ρυθµίσεις που επιτρέπουν στους µικροµετόχους να ζητήσουν αποζηµίωση από 

επιζήµιες διοικητικές αποφάσεις, ενώ είναι ευκολότερο να προσφύγουν στη 

δικαιοσύνη. 

Οι ρυθµίσεις για περισσότερη πληροφόρηση είναι πολύ δηµοφιλείς, αλλά η 

εφαρµογή τους δεν είναι απλή υπόθεση. Η εκτεταµένη, επίκαιρη και έγκαιρη 

πληροφόρηση περιλαµβάνει µια σειρά από ακριβές προϋποθέσεις, όπως η συµµετοχή 

στη διαδικασία δικηγόρων και πιστοποιηµένων λογιστών, καθώς και ευρεία 

δηµοσίευση και έλεγχο αυτών των πληροφοριών ηλεκτρονικά. Γι αυτούς τους λόγους 

πολλές φορές ο ιδιωτικός τοµέας προβάλλει ενστάσεις στις σχετικές ρυθµίσεις, 

ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες όπου οι πόροι είναι περιορισµένοι και οι 

προτεραιότητες διαφορετικές. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό να προωθείται η 

διαφάνεια, καθώς είναι ο µόνος τρόπος αποτελεσµατικής αντιµετώπισης των 

προβληµάτων  αντιπροσώπευσης (agency problems), ιδιαίτερα σε οικονοµίες που 

παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση στην εταιρική ιδιοκτησία. Στο γράφηµα 4.5 

παρουσιάζεται η µεταρρυθµιστική τάση σχετικά µε την ενίσχυση της προστασίας των 

µετόχων την τελευταία πενταετία στις διάφορες περιφέρειες. Όπως φαίνεται και στο 

γράφηµα, οι περισσότερες µεταρρυθµίσεις υλοποιήθηκαν στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. και 

στην περιφέρεια της Ανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας, ενώ η Υποσαχάρια 

Αφρική και η Νότια Ασία εµφανίζονται ως ουραγοί στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια. 

Ένα ακόµη σηµαντικό τµήµα του θεσµικού περιβάλλοντος που επηρεάζει µια 

επιχείρηση είναι το φορολογικό σύστηµα. Οι φόροι είναι σηµαντικοί για κάθε χώρα, 

καθώς αποτελούν τη βασική πηγή χρηµατοδότησης των δηµόσιων παροχών που είναι 

ζωτικής σηµασίας για την αποτελεσµατική λειτουργία της οικονοµίας και τη 

διαµόρφωση οµαλών κοινωνικών συνθηκών. Ωστόσο συχνά ο επιχειρηµατικός κόσµος 

θεωρεί τη φορολόγηση ως εµπόδιο στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Οι 

επιχειρήσεις προτιµούν µικρότερη φορολόγηση ή όταν αυτή είναι υψηλή, περιµένουν 

αντίστοιχα υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από το κράτος. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ 

σηµαντικό οι κανόνες να είναι σαφείς, απλοί και σταθεροί. Όταν η φορολογία είναι 
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υπερβολική, υπάρχει ο κίνδυνος εκτεταµένης φοροδιαφυγής ή και φυγής των 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό, ενώ οι επενδύσεις ελαττώνονται. Αντίθετα εκεί που η 

φορολόγηση εκλαµβάνεται ως αποτελεσµατική από τις επιχειρήσεις, η συµµόρφωση µε 

τους κανόνες είναι µεγαλύτερη και οι επενδύσεις ακολουθούν αυξητικούς ρυθµούς. 

Επίσης, η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων χωρίς τη µεσολάβηση 

αξιωµατούχων, µειώνει τα γραφειοκρατικά κόστη και δυσχεραίνει την εµφάνιση 

συµπτωµάτων διαφθοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Hong Kong οι επιχειρήσεις 

υποβάλλουν ηλεκτρονική φορολογική δήλωση και καταβάλλουν φορολογία ετησίως 

ακολουθώντας µια διαδικασία που δεν απαιτεί περισσότερες από 80 εργατοώρες. Οι 

χώρες σε όλον τον κόσµο προσπαθούν να δηµιουργήσουν µοντέρνα φορολογικά 

συστήµατα που δεν δηµιουργούν στρεβλώσεις στις αγορές και εξασφαλίζουν τους 

απαιτούµενους πόρους στο κράτος, να αυτοµατοποιήσουν τις διοικητικές διαδικασίες 

και να αναπτύξουν αποτελεσµατικά συστήµατα διασταύρωσης στοιχείων. 

Γράφηµα 4.5:  Το πλήθος των µεταρρυθµίσεων σχετικά µε την προστασία των µετόχων ανά 
περιφέρεια την τελευταία πενταετία. 

 

 
 

Πηγή : World Bank, 2009, Doing Business database. 

4.2.2 ∆ικαιώµατα ιδιοκτησίας και δικαστικό σύστηµα 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο του θεσµικού περιβάλλοντος είναι το σύστηµα 

δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. Τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας είναι σηµαντικά για τη 

λειτουργία της οικονοµίας καθώς οι κάτοχοι γης, κεφαλαίου ή ακόµη και πνευµατικής 
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ιδιοκτησίας, δεν είναι πρόθυµοι να κάνουν επενδύσεις για να διατηρήσουν ή και να 

βελτιώσουν την ιδιοκτησία τους εάν τα δικαιώµατά τους δεν είναι εξασφαλισµένα. 

Εξίσου σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν τα δικαιώµατα αυτά στις συναλλαγές αφού ένα 

ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσον αφορά στη γη για παράδειγµα, διευκολύνει τις 

αγοραπωλησίες και τις επενδύσεις. Σύµφωνα µε τον de Soto (2000), στις 

αναπτυσσόµενες χώρες όπου το σύστηµα δικαιωµάτων ιδιοκτησίας είναι 

αναποτελεσµατικό, παρατηρείται δυσκολία των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια 

από το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα χρησιµοποιώντας ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 

ως εµπράγµατη ασφάλεια (collateral). Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο de Soto 

(2000), όταν τα κτήρια είναι χτισµένα σε γη της οποίας η ιδιοκτησία δεν είναι επαρκώς 

καταγεγραµµένη, οι επιχειρήσεις δεν έχουν σαφώς ορισµένες ευθύνες, οι βιοµηχανίες 

βρίσκονται σε τοποθεσίες που οι χρηµατοδότες δεν µπορούν να τις εντοπίσουν, τότε τα 

περιουσιακά στοιχεία δεν µπορούν να µετατραπούν εύκολα σε κεφάλαια και δεν 

µπορούν να γίνουν αντικείµενο συναλλαγών έξω από στενούς κύκλους, όπου οι 

άνθρωποι γνωρίζονται µεταξύ τους και εµπιστεύονται ο ένας τον άλλον. Μια τέτοια 

κατάσταση δηµιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας που περιπλέκουν το µακροχρόνιο 

προγραµµατισµό, µε αποτέλεσµα το σηµαντικό περιορισµό των ρυθµών ανάπτυξης. 

Ένα αποτελεσµατικό δικαστικό σύστηµα (judicial system) αποτελεί την 

υποστηρικτική βάση ενός αποτελεσµατικού θεσµικού περιβάλλοντος. Σηµαντικό 

κοµµάτι της βιβλιογραφίας έχει καταδείξει τη σηµασία της αποτελεσµατικότητας του 

δικαστικού συστήµατος στη λειτουργία της οικονοµίας. Είναι κρίσιµο για την 

παραγωγικότητα να µπορούν οι επιχειρήσεις να επιλύουν τις όποιες νοµικές διαφορές 

ανακύπτουν µέσω ενός δικαστικού συστήµατος που λειτουργεί µε διαφάνεια και µε 

εύλογη ταχύτητα. Σε ένα τέτοιο σύστηµα οι δικαστικές αποφάσεις είναι συνεπείς µε το 

γράµµα και την ουσία της νοµοθεσίας και διευκολύνουν τις συναλλαγές. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι νοµικές διαφορές διαρκούν πολλά χρόνια, απαιτούν τη δέσµευση πολλών 

χρηµατοοικονοµικών πόρων και οι δικαστικές αποφάσεις αντανακλούν τη λειτουργία 

κυκλωµάτων και δικτυωµένων συµφερόντων. 

4.2.3 ∆ιαφθορά και διαφάνεια 

Ένα ζήτηµα που απασχολεί πολλές κοινωνίες και έχει σηµαντικό οικονοµικό 

αντίκτυπο, είναι αυτό της διαφθοράς. Ο βαθµός διαφθοράς είναι ένα βασικό στοιχείο 

που χαρακτηρίζει ποιοτικά τη λειτουργία του θεσµικού περιβάλλοντος.  Η σηµασία του 

ελέγχου της διαφθοράς για την ανταγωνιστικότητα µιας χώρας καταδεικνύεται από τη 

συσχέτιση του φαινοµένου µε το ∆είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας. Στο 

γράφηµα 4.6 φαίνεται πως οι χώρες που καταφέρνουν να ελέγξουν το φαινόµενο της 

διαφθοράς όπως οι Η.Π.Α., η ∆ανία και ο Καναδάς, σηµειώνουν καλύτερα 

αποτελέσµατα όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα µε βάση το ∆είκτη Παγκόσµιας 
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Ανταγωνιστικότητας. Η συσχέτιση δε ανάµεσα στη µεταβλητή ελέγχου της διαφθοράς 

και του ∆είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας είναι αρκετά ισχυρή, όπως προκύπτει 

και από το συντελεστή συσχέτισης r = 0,9. 

Γράφηµα 4.6:  Συσχέτιση του ελέγχου του φαινοµένου της διαφθοράς µε το ∆είκτη Παγκόσµιας 
Ανταγωνιστικότητας. 

 

 
 

Πηγές: Ο ∆.Π.Α. βασίζεται σε δεδοµένα της σχετικής έκθεσης του Παγκόσµιου Οικονοµικού 

Φορουµ του 2005. Ο έλεγχος της διαφθοράς προέρχεται από τη σχετική έρευνα του Kaufmann 

(2005). 

Παραδοσιακά ως διαφθορά ορίζεται η κατάχρηση δηµόσιου αξιώµατος για ίδιο 

συµφέρον. Με βάση αυτόν τον ορισµό δίνεται έµφαση στον τρόπο άσκησης του 

δηµόσιου αξιώµατος και στην ενδεχόµενη παραβίαση της κείµενης νοµοθεσίας. Στην 

πράξη ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι η διαφθορά είναι ένα ευρύτερο φαινόµενο για την 

ύπαρξη του οποίου η ευθύνη δεν περιορίζεται στους δηµόσιους υπαλλήλους. Αντίθετα 

η ευθύνη επεκτείνεται και στους ιδιώτες που ασκούν ανάρµοστη επιρροή (undue 

influence) για τη διαµόρφωση δηµόσιων πολιτικών, νόµων και ρυθµίσεων προς το δικό 

τους συµφέρον σε βάρος του κοινού συνόλου. Ακόµη περισσότερο, οι ενέργειες αυτές 

µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν περίπτωση διαφθοράς ακόµη και αν δεν 

παραβιάζουν κανόνες δικαίου αλλά κανόνες ηθικής. Για παράδειγµα, περίπτωση 

διαφθοράς υφίσταται όταν µια εταιρεία προβαίνει σε οικονοµικές συνεισφορές προς 

κοµµατικές παρατάξεις, ακόµη και όταν είναι νόµιµες, εφ’ όσον έχουν ως στόχο την 
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επιρροή της δηµόσιας πολιτικής υπέρ των συµφερόντων της εταιρείας και σε βάρος του 

κοινωνικού συµφέροντος. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα (Kaufmann, 2005) το πρόβληµα 

της ευνοιοκρατίας προς συγκεκριµένες εταιρείες όσον αφορά στις προµήθειες του 

δηµοσίου και στα δηµόσια έργα είναι εκτεταµένο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η 

ευθύνη βαραίνει και τα δυο µέρη, δηλαδή και αυτόν που επηρεάζεται και αυτόν που 

ασκεί την ανάρµοστη επιρροή. Σε αντίθεση µε την ευρεία αντίληψη, ο δηµόσιος τοµέας 

δεν είναι ο µόνος υπεύθυνος για τη διαµόρφωση του επενδυτικού κλίµατος και την 

εµφάνιση φαινοµένων διαφθοράς· ο ιδιωτικός τοµέας δεν είναι παθητικός αποδέκτης, 

τουναντίον ισχυρά τµήµατά του µπορούν να επηρεάσουν τη διαµόρφωση της δηµόσιας 

πολιτικής. Σύµφωνα µε τη νέα προσέγγιση του φαινοµένου, διαφθορά συνιστά η 

ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας πολιτικής (privatization of public policy) (Kaufmann, 

2005), δηλαδή η ανάρµοστη επιρροή στην άσκηση δηµόσιας πολιτικής υπέρ ιδιωτικών 

συµφερόντων και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Σύµφωνα µε αυτό το περιεχόµενο 

της διαφθοράς, προβλήµατα δεν αντιµετωπίζουν µόνο οι αναπτυσσόµενες χώρες αλλά 

και πολλές πλούσιες και ανεπτυγµένες οικονοµίες. Ωστόσο όπως φαίνεται στο γράφηµα 

4.7, η διαφθορά θεωρείται µεγαλύτερο πρόβληµα στις περιοχές που αντιµετωπίζουν 

εντονότερα αναπτυξιακά προβλήµατα, όπως η Νότια Ασία, η Υποσαχάρια Αφρική και 

η Λατινική Αµερική. 

Tο κόστος της διαφθοράς είναι σηµαντικό αλλά δύσκολο να προσδιοριστεί 

λόγω του γεγονότος ότι τελείται εν κρυπτώ. Γι’ αυτό το λόγο είναι δύσκολο να γίνουν 

επίσηµες µετρήσεις του µεγέθους της διαφθοράς, ενώ ακόµη και όταν διενεργούνται 

τέτοιες µελέτες το αποτέλεσµα είναι αναξιόπιστο. Ωστόσο η διαφθορά µπορεί να 

προσεγγιστεί µε τη βοήθεια ερευνών, στις οποίες ζητείται από επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά να προβούν σε ποσοτικές εκτιµήσεις για το µέγεθός της και κάνοντας τις 

απαραίτητες αναγωγές στο γενικό πληθυσµό. Αν και αυτός ο τρόπος εµπεριέχει τον 

κίνδυνο σηµαντικών αποκλίσεων, µπορεί να εκτιµηθεί ότι το συνολικό παγκόσµιο 

µέγεθος της διαφθοράς αγγίζει το $1 τρισεκατοµµύριο. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το 

µεγάλο περιθώριο λάθους της µεθόδου, το πραγµατικό µέγεθος της διαφθοράς µπορεί 

να κυµαίνεται από $600 δισεκατοµµύρια µέχρι $1,5 τρισεκατοµµύρια. 

Όµως το κόστος της διαφθοράς δεν αποτιµάται µόνο σε νοµισµατικές µονάδες, 

αλλά επηρεάζει σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα των χωρών και κατ’ επέκταση την 

αναπτυξιακή τους δυναµική. Ακόµη χειρότερα, εκεί που το φαινόµενο είναι εκτεταµένο 

πλήττει εντονότερα τα νοικοκυριά και τα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα, αφού σε 

αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καταβληθεί µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατος για την 

πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες, ενισχύοντας τη σύνδεση της διαφθοράς µε την 

εισοδηµατική ανισότητα. Επίσης η διαφθορά και η γενικότερη ποιότητα του θεσµικού 

περιβάλλοντος επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της βοήθειας που παρέχεται στις 

φτωχές χώρες, κάτι που προκύπτει και από τα ευρήµατα των Burnside & Dollar (1999). 
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Όπου το θεσµικό περιβάλλον είναι αδύναµο και ο έλεγχος της διαφθοράς ανεπαρκής, 

τα προγράµµατα βοήθειας δεν φέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθώς έχει 

αποδειχτεί ότι είναι από εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να κατευθυνθούν τα 

κονδύλια εκεί που πρέπει. 

Γράφηµα 4.7: Βασικοί παράγοντες που εµποδίζουν την επιχειρηµατικότητα ανά περιφέρεια. 

 
 

Πηγή: World Economic Forum, 2005. 

Η αντιµετώπιση του φαινοµένου της διαφθοράς δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Συνήθως γίνεται το λάθος να δίνεται υπερβολική έµφαση στη λήψη αυστηρών 

κατασταλτικών µέτρων, κάτι που οδηγεί στη συνεχή παραγωγή νόµων και κανόνων 

συµπεριφοράς που είναι δύσκολο να εφαρµοστούν (Kaufmann, 2005). Η τάση για την 

υπερβολική παραγωγή ρυθµίσεων εντείνεται σε περιόδους όπου εµφανίζονται µεγάλα 

σκάνδαλα διαφθοράς, οπότε και επιλέγεται ως τρόπος κατευνασµού της κοινής γνώµης. 

Στην πράξη αυτές οι προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί αναποτελεσµατικές. Οι σχετικές 

ρυθµίσεις πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά και να έχουν ως στόχο τη διαµόρφωση 

κατάλληλων κινήτρων, καθώς και να εστιάζουν στην πρόληψη και όχι στην καταστολή, 

κάτι που προϋποθέτει την ευρύτερη εξέταση του θεσµικού περιβάλλοντος. Με βάση 

αυτήν την προσέγγιση, η ενίσχυση της διαφάνειας µπορεί να συντελέσει σε σηµαντικό 

βαθµό τόσο στην καταπολέµηση της διαφθοράς όσο και στη γενικότερη βελτίωση του 

θεσµικού περιβάλλοντος (Kaufmann & Vishwanath, 2001). Λέγοντας διαφάνεια 

εννοούµε ουσιαστικά τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν εύκολη πρόσβαση στις 

πληροφορίες που είναι σχετικές µε τη διαµόρφωση της δηµόσιας πολιτικής αλλά και 

την επιχειρηµατική πρακτική. Παρ’ ότι πολλοί έχουν συµβάλλει στον προσδιορισµό της 

έννοιας της διαφάνειας και έχουν τονίσει τη σύνδεσή της µε τα αναπτυξιακά 
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αποτελέσµατα, δεν έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στη µέτρηση και στην εµπειρική 

ανάλυση της έννοιας. Στην Παγκόσµια Τράπεζα έχει γίνει µελέτη που συνδέει τη 

διαφάνεια µε δείκτες κοινωνικοοικονοµικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, όπως και µε 

µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και µικρότερη διαφθορά. Στο γράφηµα 4.8 φαίνεται η 

σηµασία της διαφάνειας, καθώς και συναφών παραγόντων όπως η ελευθερία του τύπου, 

στον έλεγχο της διαφθοράς. Στην πρώτη περιοχή του γραφήµατος φαίνεται ότι εκεί που 

δεν υπάρχει ελευθερία (ελευθερία τύπου, ισότητα φύλλων, διαφάνεια) ό έλεγχος της 

διαφθοράς είναι πολύ δύσκολος. Αντίθετα, στην τελευταία περιοχή του γραφήµατος, 

όπου παρουσιάζονται καλά αποτελέσµατα στην διαφάνεια, την ισότητα των δύο 

φύλλων και την ελευθερία του τύπου, ό έλεγχος του φαινοµένου της διαφθοράς 

εµφανίζεται πιο εφικτός. 

Γράφηµα 4.8:  Ελευθερία του τύπου, ισότητα των δύο φύλλων και διαφάνεια σε σχέση µε τον 
έλεγχο της διαφθοράς 

 

 
. 

Πηγές:  ∆εδοµένα για τον έλεγχο της διαφθοράς (Kaufmann, 2005), δεδοµένα για τη διαφάνεια 

από Belver & Kaufmann (2005). 

Σταδιακά η εµπειρική έρευνα καταδεικνύει τη σηµασία της διαφάνειας γεγονός 

που δηµιουργεί την ανάγκη για την αναζήτηση µέτρων προώθησης της. Μερικές από 

τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί είναι οι εξής: 

• ∆ηµοσίευση των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδηµάτων των υποψηφίων 

που επιθυµούν να εκλεγούν σε δηµόσιο αξίωµα. 

• ∆ηµοσίευση των συνεισφορών που γίνονται από ιδιώτες και επιχειρήσεις στα 

κόµµατα για τη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας. 
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• ∆ηµοσίευση των ψηφοφοριών της βουλής, των νοµοσχεδίων και των 

συζητήσεων που διεξάγονται στο κοινοβούλιο. 

• Αποτελεσµατική εφαρµογή νοµοθεσίας που ελέγχει τις περιπτώσειςς 

σύγκρουσης συµφερόντων (conflict of interest) και προώθηση του διαχωρισµού 

ανάµεσα στις λειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης, της πολιτικής, και της 

διαµόρφωσης πολιτικής από την επιχειρηµατική παρουσία. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση θα βοηθούσε και η ύπαρξη ενός νόµου που θα ρύθµιζε τις 

πρακτικές lobbying, καθώς η δηµοσίευση λίστας επιχειρήσεων που επιχείρησαν 

να ασκήσουν ανάρµοστη επιρροή σε δηµόσιους παράγοντες. 

• Αποτελεσµατική εφαρµογή νοµοθεσίας που προωθεί την ελευθερία στην 

πληροφόρηση και στην εύκολη πρόσβαση σε κρατικές πληροφορίες. 

• Ελευθερία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (συµπεριλαµβανοµένου του 

διαδικτύου). 

• Πληροφόρηση σχετικά µε τις δαπάνες του δηµοσίου. 

• ∆ηµοσίευση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης των εγχώριων τραπεζών. 

• Πλήρης πληροφόρηση σε όλα στάδια των δηµόσιων διαγωνισµών. 

• Προγράµµατα διαφάνειας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης που θα 

περιλαµβάνουν συνεδριάσεις ανοικτές στο κοινό και δηµοσίευση των 

προϋπολογισµών. 

Η διαφάνεια και το θεσµικό περιβάλλον γενικότερα αποτελούν σηµαντικό 

παράγοντα παραγωγικότητας και κατά συνέπεια ανταγωνιστικότητας. Παρ’ όλο που οι 

βελτιώσεις σε αυτό τον τοµέα δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι δυνατό να ασκηθούν 

πολιτικές που µπορούν να φέρουν αποτελέσµατα σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Σύµφωνα µε σχετική µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας, υπάρχουν χώρες όπως η Χιλή, 

η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Κροατία και η Ινδονησία όπου έχει σηµειωθεί σηµαντική 

βελτίωση σε διάστηµα 6 ετών, από το 1998 έως το 2004. Στην ίδια χρονική περίοδο 

ωστόσο, υπήρχαν και περιπτώσεις που η κατάσταση χειροτέρευσε, όπως στη 

Ζιµπάµπουε, στη Ναµίµπια, στην Αργεντινή, στη Ρωσία κ.α. (Kaufmann, 2005). Για τη 

βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος απαιτείται κοινωνική συναίνεση και πολιτική 

δέσµευση. Στο γράφηµα 4.9 παρατίθενται στοιχεία για το επίπεδο της διαφάνειας σε 

διάφορες χώρες. 

∆εν είναι ωστόσο δυνατόν όλα τα σχετικά προβλήµατα να αντιµετωπιστούν σε 

εθνικό επίπεδο, ούτε µόνο από τις κυβερνήσεις. Η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς και η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Ακόµη 

περισσότερο, η διαφθορά δεν είναι ένα ζήτηµα που απασχολεί µόνο τις φτωχές χώρες, 

ούτε είναι αποκλειστική τους ευθύνη. Οι ανεπτυγµένες χώρες πρέπει να εµπλακούν 

περισσότερο ενεργά στην καταπολέµηση του φαινοµένου και να µην περιορίζονται 
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στην αποστολή οικονοµικής βοήθειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν χώρες µέλη 

του Ο.Ο.Σ.A που δεν έχουν ακόµη επικυρώσει ή εφαρµόσει αποτελεσµατικά τη 

Σύµβαση του Ο.Η.Ε. εναντίον της ∆ιαφθοράς του 2003 (UN Convention Against 

Corruption). Ένα σηµαντικό βήµα για παράδειγµα είναι ο επαναπατρισµός 

περιουσιακών στοιχείων που εκλάπησαν από διεφθαρµένους ηγέτες και στάλθηκαν σε 

χώρες όπως η Ελβετία. Η αποστολή της διεθνούς βοήθειας επίσης θα µπορούσε να 

συνδέεται µε τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνουν οι διάφορες χώρες στον τοµέα της 

διαφθοράς. Ακόµη πρέπει να παρθούν µέτρα που να αποθαρρύνουν τις πολυεθνικές από 

την πρακτική των δωροδοκιών στο εξωτερικό, καθώς και να επιτευχθεί συντονισµός σε 

παγκόσµιο επίπεδο για την αντιµετώπιση του διεθνούς ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος 

και του εµπορίου όπλων, φαινόµενα που έχουν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Το 

θεσµικό περιβάλλον είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση του πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τις 

εθνικές κυβερνήσεις όσο και για το παγκόσµιο σύστηµα γενικότερα. 

Γράφηµα 4.9: Επίπεδο διαφάνειας διαφόρων χωρών 

 

 

Πηγή : Bellver & Kaufmann, 2005. 
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4.3 Υποδοµές 

Οι εκτεταµένες και αποτελεσµατικές υποδοµές είναι ένας ακόµη βασικός 

παράγοντας ανταγωνιστικότητας. Ένα εξελιγµένο δίκτυο φυσικών υποδοµών είναι 

κρίσιµο για τη µείωση του χρόνου µεταφοράς και επικοινωνίας και για την 

αποτελεσµατική διανοµή της παροχής ενέργειας· αµβλύνει τα προβλήµατα των 

αποστάσεων µεταξύ των διαφορετικών περιοχών µε αποτέλεσµα να συµβάλλει στην 

ουσιαστική ολοκλήρωση των τοπικών αγορών σε εθνικό επίπεδο και στη στενότερη 

διασύνδεσή τους µε αγορές άλλων χωρών και περιφερειών, προωθώντας εν τέλει την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους. Επιπρόσθετα, η ποιότητα και η πληρότητα των 

δικτύων υποδοµών επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική ανάπτυξη και ελαττώνουν 

τις εισοδηµατικές ανισότητες και τη φτώχεια (Papyrakis & Gerlagh, 2004). Από αυτήν 

την άποψη ένα καλό δίκτυο µεταφορών και επικοινωνιών είναι προϋπόθεση για τη 

δυνατότητα των λιγότερο ανεπτυγµένων κοινοτήτων να συνδεθούν µε τις κύριες 

οικονοµικές δραστηριότητες και να ολοκληρωθούν αποτελεσµατικότερα στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. 

Οι υποδοµές πρέπει να υποστηρίζουν την ευρεία χρήση και αξιοποίηση των 

συγκοινωνιών και της ενέργειας, καθώς και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies). Οι αποτελεσµατικοί 

τρόποι µεταφοράς για προϊόντα, ανθρώπους και υπηρεσίες όπως είναι οι ποιοτικές οδοί, 

οι σιδηρόδροµοι, τα λιµάνια και οι αεροµεταφορές, επιτρέπουν στους επιχειρηµατίες να 

διοχετεύουν τα προϊόντα τους στις αγορές µε ασφάλεια και έγκαιρα, ενώ διευκολύνουν 

και τη µετακίνηση των εργαζοµένων στις καταλληλότερες εργασίες. Οι οικονοµίες 

επίσης εξαρτώνται από την αδιάκοπη και απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 

που διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις και τα εργοστάσια µπορούν να λειτουργούν 

ανεµπόδιστα. 

Επιπλέον, ένα ακέραιο και εκτενές δίκτυο τηλεπικοινωνιών και επεξεργασίας 

της πληροφορίας, επιτρέπει τη γρήγορη και ελεύθερη ροή της πληροφορίας και την 

αποτελεσµατική διαχείρισή της. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα των 

οικονοµικών παραγόντων να συνυπολογίζουν όλες τις διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες 

στις αποφάσεις που λαµβάνουν, γεγονός που οδηγεί στη συνολική  αύξηση της 

οικονοµικής αποτελεσµατικότητας (economic efficiency). 

Η ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών αλλά και της ευρείας χρήσης της βασικής 

για την οικονοµική δραστηριότητα τεχνολογίας, σχετίζεται µε την ευκολία µε την οποία 

µια οικονοµία υιοθετεί τις υπάρχουσες τεχνολογίες, κάτι που επηρεάζει και την 

παραγωγικότητα των βιοµηχανιών της (Aghion & Howitt, 1992; Baro & Sala-i-Martin, 

1992). Η σχετική σηµασία της δυνατότητας µιας χώρας να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες 

γίνεται όλο και πιο σηµαντική τα τελευταία χρόνια, καθώς η διάδοση της γνώσης 

αυξάνεται και η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διευρύνεται. 
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Πιο συγκεκριµένα, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχουν εξελιχθεί 

στην τεχνολογία γενικού σκοπού (general purpose technology) της εποχής µας 

(Trajtenberg, 2005), δεδοµένου του γεγονότος ότι επηρεάζουν σηµαντικά όλους τους 

τοµείς της οικονοµίας (παραγωγή, διοίκηση, εµπορικές συναλλαγές κ.λπ.).  

Η εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες, η αποτελεσµατικότητα του 

συναφούς ρυθµιστικού πλαισίου και το ποσοστό χρήσης τους είναι ενδεικτικά στοιχεία 

της συνολικής τεχνολογικής ικανότητας µιας οικονοµίας. Το κατά πόσο µια 

χρησιµοποιούµενη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των εθνικών συνόρων δεν 

σχετίζεται µε την επίδραση αυτής της τεχνολογίας στην ανταγωνιστικότητα. Το βασικό 

σηµείο είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα να έχουν πρόσβαση σε 

προηγµένα προϊόντα και να µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν. ∆εν είναι σηµαντικό για 

παράδειγµα σε ποια χώρα εφευρέθηκε ο προσωπικός υπολογιστής ή οι τεχνολογίες του 

διαδικτύου, αλλά η διαθεσιµότητά τους στην επιχειρηµατική κοινότητα. 

Έχει αποδειχθεί ότι οι τεχνολογικές διαφορές εξηγούν σε µεγάλο βαθµό τη 

διαφορά στα επίπεδα ευηµερίας µεταξύ των διαφόρων χωρών. Πολλές εµπειρικές 

έρευνες (Aschauer, 1989; Borensztein, De Gregorio & Lee, 1998) έχουν καταδείξει ότι 

οι φυσικές υποδοµές επηρεάζουν την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και τις 

επενδύσεις. Για παράδειγµα η µέση αύξηση του πραγµατικού κατά κεφαλή Α.Ε.Π. κατά 

την περίοδο 1960 - 2000 στην υποσαχάρια Αφρική είναι αρκετές φορές χαµηλότερη 

από την αντίστοιχη είτε στη Νότια είτε στην Ανατολική Ασία. Μια σειρά από 

διαφορετικές µελέτες σηµειώνουν ότι τα διαφορετικά αναπτυξιακά µονοπάτια που 

έχουν ακολουθήσει η Ασία και η Αφρική κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, 

οφείλονται εν µέρει στις διαφορές που είχαν οι δυο περιοχές στις υποδοµές και στις 

διαφορετικές προτεραιότητες βάση των οποίων συγκροτήθηκαν τα προγράµµατα 

δηµοσίων αλλά και ιδιωτικών επενδύσεων. Οι αδύναµες υποδοµές θεωρούνται επίσης 

ένα σηµαντικό εµπόδιο για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα σε µεγάλο µέρος της 

Λατινικής Αµερικής.  

Πολλές φορές βρίσκονται ιδιωτικά κεφάλαια έτοιµα να επενδύσουν σε τέτοια 

προγράµµατα ανάπτυξης υποδοµών. Όταν αυτό δεν συµβαίνει, επειδή οι πόροι των 

φτωχών χωρών είναι περιορισµένοι, δεν τους επιτρέπεται να διαθέσουν µεγάλο µέρος 

τους για τη χρηµατοδότηση δηµόσιων επενδύσεων µε στόχο την ανάπτυξη των 

υποδοµών. Αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι υποδοµές και η 

τεχνολογία στην ανάπτυξη, η Παγκόσµια Τράπεζα καθώς και άλλες περιφερειακές 

αναπτυξιακές τράπεζες συχνά εστιάζουν σ’ αυτόν τον τοµέα την οικονοµική βοήθεια 

που χορηγείται στις φτωχές χώρες. 

 Οι υποδοµές αποτελούν παραδοσιακά ένα βασικό στοιχείο στη δηµόσια 

οικονοµική πολιτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές κυβερνήσεις χρησιµοποίησαν 

τις δηµόσιες επενδύσεις στις υποδοµές κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης 
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προκειµένου να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας και να αναζωογονήσουν την οικονοµία 

των χωρών τους. Ο οικονοµολόγος John Maynard Keynes υποστήριξε σε θεωρητικό 

επίπεδο αυτήν την πολιτική στο έργο του «The General Theory of Employment, Interest 

and Money» που εκδόθηκε το 1936. Αντίστοιχες πολιτικές προτείνονται σήµερα ενόψει 

της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Ανησυχία υπάρχει ωστόσο για την πορεία των 

δηµοσιονοµικών µεγεθών στην περίπτωση που αναληφθούν έργα µεγάλης κλίµακας. Σε 

κάθε περίπτωση, στις σηµερινές παγκοσµιοποιηµένες συνθήκες οι υποδοµές 

αναδεικνύονται όλο και περισσότερο σε κρίσιµο παράγοντα για τις επιχειρήσεις και τις 

κοινωνίες που θέλουν να ευηµερήσουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 

4.4 Ποιοτικά χαρακτηριστικά ανθρώπινου δυναµικού. 

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την 

παραγωγική ικανότητα µιας οικονοµίας. Τα προσόντα του ανθρώπινου κεφαλαίου 

(human capital endowments) είναι κρίσιµο στοιχείο για τη δυνατότητα µιας χώρας να 

αναπτύξει επιτυχηµένη παρουσία στις διεθνείς αγορές, καθώς η παγκόσµια οικονοµία 

γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκη. Τα προσόντα αυτά θα µπορούσαµε να πούµε 

πως επηρεάζονται από τις εξής βασικές συνιστώσες: την υγεία του εργατικού 

δυναµικού, τη βασική εκπαίδευση και την ανώτερη εκπαίδευση και επιµόρφωση. 

4.4.1 Υγεία 

Ένα υγιές εργατικό δυναµικό είναι ζωτικής σηµασίας για την 

ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Όταν οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα υγείας δεν µπορούν να έχουν την αναµενόµενη απόδοση και είναι 

λιγότερο παραγωγικοί. Η επένδυση στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας είναι κρίσιµη 

τόσο σε οικονοµικό όσο και σε ηθικό επίπεδο. Ένα µη υγιές εργατικό δυναµικό 

επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει το κόστος για όλα τα µέρη 

της κοινωνίας (κράτος, επιχείρηση, οικογένεια). Σε κάποιες αφρικανικές χώρες, τα 

παιδιά που γεννήθηκαν το 2003 δεν αναµένεται να φτάσουν την ηλικία των 40 ετών, 

εκτός εάν οι υπηρεσίες υγείας βελτιωθούν και ελεγχθεί η διάδοση ασθενειών όπως το 

HIV/AIDS (World Economic Forum, 2006). 

Ειδικά το ζήτηµα του περιορισµού της εξάπλωσης του AIDS στην αφρικανική 

ήπειρο είναι θεµελιώδους σηµασίας. Στην περίπτωση αυτή µεγάλη βαρύτητα πρέπει να 

δοθεί στην ενηµέρωση και στην πρόληψη, καθώς η περίθαλψη των ασθενών επιβαρύνει 

σηµαντικά το σύστηµα υγείας και είναι κατά κανόνα ελλιπής, δηµιουργώντας 

περαιτέρω κοινωνικά προβλήµατα. Για να χαραχθεί µια τέτοια αποτελεσµατική 

στρατηγική, η πολιτική ηγεσία πρέπει να αναγνωρίσει το πρόβληµα και να δώσει 

ύψιστη προτεραιότητα στην αντιµετώπισή του, καθώς χρειάζεται συντονισµός σε πολλά 

επίπεδα. 
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Η µικρή προσδοκώµενη διάρκεια ζωής συνεπάγεται µια ακόµη µικρότερη 

περίοδο ενεργούς απασχόλησης. Εκτός αυτού, οι επιχειρήσεις υφίστανται τα βάρη των 

απουσιών από την εργασία (absenteeism), ενώ χάνουν και την επένδυση που έχουν 

κάνει για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 

Οργανισµό Υγείας (World Health Organization), η απόδοση των επενδύσεων στην 

υγεία είναι της τάξης του 500% (W.H.O., 2001). 

4.4.2 Βασική εκπαίδευση 
Η εκπαίδευση είναι επίσης ένας παράγοντας θεµελιώδους σηµασίας για την 

ανταγωνιστικότητα. Μιλώντας για εκπαίδευση µπορούµε να διακρίνουµε ανάµεσα στη 

βασική και στην ανώτερη εκπαίδευση. Όσον αφορά στο σκέλος της βασικής 

εκπαίδευσης, έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος τα τελευταία 50 χρόνια. Μέχρι το 

1990 περίπου οι µισές από τις χώρες παγκοσµίως είχαν φτάσει τα ποσοστά εγγραφής 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στο 100% του πληθυσµού τους σε σχέση µε το 28% το 

1960 (Lopez-Claros, Altinger, Blanke, Drzeniek & Mia, 2006). Ωστόσο υπάρχει µεγάλο 

περιθώριο βελτίωσης, καθώς ο αναλφαβητισµός αποτελεί ακόµη σηµαντικό πρόβληµα 

σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες. Σύµφωνα µε την UNESCO για παράδειγµα, περίπου 

το 40% του πληθυσµού της Ινδίας δεν γνωρίζει ακόµη και σήµερα ανάγνωση και 

γραφή. Η έλλειψη τέτοιων βασικών δεξιοτήτων περιορίζουν δραστικά τη δυνατότητα 

των πολιτών να συµβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς αδυνατούν να 

συγκροτήσουν ένα αξιόπιστο και παραγωγικό εργατικό δυναµικό και να συµµετέχουν 

ενεργά στις πολιτικές διεργασίες. Η βασική εκπαίδευση ενισχύει την παραγωγικότητα 

του εργαζοµένου, ενώ η έλλειψή της τον περιορίζει στην άσκηση απλών χειρωνακτικών 

εργασιών· µειώνει τις δυνατότητές του να βρει εργασία, ενώ οι εργασίες που διεκδικεί 

αµείβονται πενιχρά οδηγώντας τον σε χαµηλά εισοδηµατικά επίπεδα. Ο ανεκπαίδευτος 

εργαζόµενος επίσης δεν µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα στις προηγµένες παραγωγικές 

µεθόδους και τεχνικές, δηµιουργώντας περιορισµούς στην επιχειρηµατική ανάπτυξη. Οι 

επιχειρήσεις αδυνατούν να παράγουν εξελιγµένα προϊόντα και περιορίζονται στις 

βιοµηχανίες εντάσεως εργασίας, και µάλιστα κυρίως χειρωνακτικής (Lukas, 1988). 

Γίνεται κατανοητό πως η ποιότητα και η ποσότητα της βασικής εκπαίδευσης 

ενός πληθυσµού είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για µια οικονοµία. Μπορεί τα 

ποσοστά αναλφαβητισµού να έχουν µειωθεί παγκοσµίως, όµως τα ποσοστά φοίτησης 

στη βασική εκπαίδευση δεν είναι ικανά από µόνα τους να παρουσιάσουν µια επαρκή 

εικόνα της εκπαίδευσης. Το κύριο πρόβληµα αυτών των µετρήσεων είναι ότι 

παραβλέπουν σηµαντικές διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε τον Easterly (2002), η τεχνητή εστίαση σε διοικητικούς στόχους όπως 

είναι το ποσοστό εγγραφής στα σχολεία, συχνά υπονοµεύει τη σηµασία της ποιότητας 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε αυτήν την άποψη µεγαλύτερη βαρύτητα θα 
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πρέπει να αποδίδεται στο είδος και στη µορφή των κινήτρων που διαπνέουν και 

διαµορφώνουν την εκπαιδευτική κοινότητα, δηλαδή µαθητές, γονείς και δασκάλους. 

Αυτός ο προβληµατισµός είναι πολύ περισσότερο έντονος στο άλλο σκέλος της 

παιδείας που αφορά στην ανώτερη εκπαίδευση. 

4.4.3 Ανώτερη εκπαίδευση και επιµόρφωση 
Η ποιοτική ανώτερη εκπαίδευση και επιµόρφωση (higher education and 

training) είναι κρίσιµος παράγοντας για τις οικονοµίες που θέλουν να µετακινηθούν 

προς τα πάνω στην αλυσίδα αξίας και να εγκαταλείψουν την παραγωγή λιγότερο 

ποιοτικών προϊόντων που βασίζονται σε απλές παραγωγικές µεθόδους. Η συσχέτιση της 

ανώτερης εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης µε την ανταγωνιστικότητα καταδεικνύεται 

και από σχετική έρευνα του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ. Όπως φαίνεται και στο 

γράφηµα 4.10, οι χώρες που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα αποτελεσµατικό 

σύστηµα ανώτερης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, όπως η Ελβετία, η Φινλανδία, η 

Σιγκαπούρη και οι Η.Π.Α., είναι και πιο ανταγωνιστικές µε βάση το ∆είκτη 

Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας.  

Γράφηµα 4.10:  Η επίδραση της ανώτερης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στο ∆είκτη 
Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας. 

 

 

Πηγή: Global Competitiveness Report 2006-2007, World Economic Forum. 

Μόνο µε την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων υψηλής αξίας που είναι 

ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές και βασίζονται σε ανθρώπινο δυναµικό υψηλής 

ειδίκευσης και ικανοτήτων, µπορεί µια χώρα να αυξάνει σε βάθος χρόνου τις 
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πραγµατικές αµοιβές της εργασίας (Kremer, 1993). Για να το επιτύχουν αυτό οι χώρες 

πρέπει να διαµορφώσουν ένα σύστηµα ανώτερης εκπαίδευσης που να παράγει 

εργαζοµένους µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης, το οποίο µπορεί να τους επιτρέπει να 

προσαρµόζονται σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Μια σηµαντική συνιστώσα της 

ανώτερης παιδείας, στην οποία δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε πολλές οικονοµίες, 

είναι η δια βίου εκπαίδευση. Σύµφωνα µε τις αρχές της δια βίου εκπαίδευσης, η 

ενηµέρωση και η εκπαίδευση ενός εργαζοµένου πάνω στο αντικείµενό του δεν σταµατά 

µε την αποφοίτηση από το πανεπιστήµιο· συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής του ζωής, µε διαδικασίες όπως είναι η συµµετοχή σε σχετικά συνέδρια 

και σεµινάρια. Η ευθύνη για την εξέλιξη του µορφωτικού του επιπέδου αποδίδεται τόσο 

στο άτοµο όσο και στην πολιτεία αλλά και στην επιχείρηση. Η τελευταία µπορεί να 

διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο καθώς η επιµόρφωση των εργαζοµένων στα πλαίσια 

µιας επιχείρησης µπορεί να είναι αµοιβαία επωφελής τόσο για την ίδια, όσο και για τον 

εργαζόµενο. 

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι το εργατικό δυναµικό µιας χώρας προκειµένου 

να είναι παραγωγικό πρέπει να έχει πρόσβαση σε νέες γνώσεις, να εκπαιδεύεται 

διαρκώς σε νέες διαδικασίες, να µπορεί να επιτελέσει αποτελεσµατικά διοικητικά 

καθήκοντα και να µπορεί να χειριστεί τις νέες τεχνολογίες (Dearden, Reed & Van 

Reenen, 2005). Οι χώρες που έχουν κάνει σηµαντικές επενδύσεις στο ανθρώπινο 

δυναµικό τους έχουν αποκοµίσει τεράστια αναπτυξιακά οφέλη. Όπως δείχνει το 

παράδειγµα χωρών σαν τη Φινλανδία, την Κορέα, την Ταϊβάν και το Ισραήλ, η 

ποιοτική παιδεία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη µιας οικονοµίας που βασίζεται στην 

καινοτοµία (Lopez-Claros & Mia, 2006).  

4.5 Αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς εργασίας. 

4.5.1 Ευελιξία στην αγορά εργασίας 
Μια αποτελεσµατική αγορά εργασίας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια της λειτουργίας µιας σύγχρονης οικονοµίας. Η 

ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών συνεπάγεται πως οι λιγότερο αποτελεσµατικές 

επιχειρήσεις αντικαθίστανται από άλλες περισσότερο αποτελεσµατικές, ωθώντας την 

παραγωγικότητα σε υψηλότερα επίπεδα. Η κινητικότητα αυτή που παρατηρείται στις 

ανταγωνιστικές αγορές, διευκολύνεται από µια ευέλικτη αγορά εργασίας. Η ευελιξία 

επίσης συµβάλλει στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να προσαρµόζονται στις 

µεταβαλλόµενες ανάγκες των αγορών καθώς και στις οικονοµικές συνθήκες 

γενικότερα. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας είναι µια σύνθετη έννοια στην οποία 

αναγνωρίζονται τέσσερις βασικές διαστάσεις: η εσωτερική αριθµητική ευελιξία 

(internal numerical flexibility), η εξωτερική αριθµητική ευελιξία (external numerical 
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flexibility), η λειτουργική ευελιξία (functional flexibility) και η µισθολογική ευελιξία 

(wage flexibility) (Andersen & Mailand, 2005). 

Η εσωτερική αριθµητική ευελιξία ή αλλιώς ευελιξία χρόνου εργασίας (working 

time flexibility), καθώς και η λειτουργική ευελιξία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να 

αντιµετωπίζουν µεταβολές στη ζήτηση αλλά και στις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς 

προσαρµόζοντας το χρόνο εργασίας και τις δραστηριότητες του ήδη υπάρχοντος 

εργατικού δυναµικού. Το ωράριο εργασίας, οι εργάσιµες ηµέρες σε εβδοµαδιαία βάση ή 

ακόµη και η περίοδος εργασίας σε ετήσια βάση είναι µερικά από τα στοιχεία που 

µπορούν να µεταβληθούν προκειµένου η επιχείρηση να προσαρµόσει την παραγωγή 

της στη ζήτηση. Επίσης, τακτικές όπως η ανάθεση καθηκόντων εκ περιτροπής (job 

rotation) και η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων (multiskilling) επιτρέπουν την 

καλύτερη αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού. Αναθέτοντας στο ανθρώπινο δυναµικό 

ένα ευρύτερο σύνολο εναλλασσόµενων καθηκόντων, επιτυγχάνεται η παραγωγικότερη 

εργασία του καθώς αποφεύγονται πληκτικά επαναληπτικές διαδικασίες (π.χ. 

συγκεκριµένη εργασία σε γραµµή παραγωγής), µειώνονται τα λάθη και αυξάνεται ο 

έλεγχος. 

H παραγωγικότητα των εργαζοµένων αυξάνεται περισσότερο µε τη βοήθεια των 

κατάλληλων κινήτρων. Γι’ αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να υφίσταται σύνδεση 

ανάµεσα στις απολαβές του εργατικού δυναµικού και στην παραγωγικότητά του. Όταν 

υπάρχει µισθολογική ευελιξία, οι αµοιβές προσδιορίζονται πολύ λιγότερο σε συλλογικό 

επίπεδο και επηρεάζονται περισσότερο από την ατοµική απόδοση του κάθε 

εργαζοµένου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος 

εργατικού δυναµικού αλλά και προσελκύονται περισσότερο δυναµικοί και φιλόδοξοι 

υποψήφιοι εργαζόµενοι. Η εξωτερική αριθµητική ευελιξία τέλος, είναι εξαιρετικά 

χρήσιµη όταν η επιχείρηση αντιµετωπίζει µεγάλες µεταβολές στη ζήτηση είτε 

µεσοπρόθεσµου είτε περιοδικού (seasonal) χαρακτήρα. Η εξωτερική αριθµητική 

ευελιξία αφορά στην ευκολία απόλυσης και πρόσληψης εργατικού δυναµικού. Τα 

αριθµητικά όρια απολύσεων, το ύψος των αποζηµιώσεων και η περίοδος ειδοποίησης 

είναι µερικά από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ευκολία µε την οποία µια 

επιχείρηση µπορεί να µειώσει το προσωπικό της. Η δυνατότητα να προσλαµβάνει 

άτοµα µε συµβάσεις περιορισµένου χρόνου ή µε συµβάσεις έργου προσδιορίζει την 

ευχέρεια της επιχείρησης να έχει πρόσβαση κάθε στιγµή στους απαραίτητους 

ανθρώπινους πόρους. 

4.5.2 Το δίπολο ευελιξίας – ασφάλειας 
Η ευελιξία είναι ένα εξαιρετικά χρήσιµο στοιχείο στην αγορά εργασίας. Η 

λειτουργία των εταιρειών διευκολύνεται µε αποτέλεσµα να αναλαµβάνονται 

περισσότερες επιχειρηµατικές προσπάθειες και να αυξάνεται η προσφορά εργασίας. 
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Ωστόσο η ευελιξία της αγοράς εργασίας από µόνη της δεν εξασφαλίζει την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση του εργατικού δυναµικού µιας χώρας. Χωρίς τα 

κατάλληλα εφόδια, µέρος του ανθρώπινου δυναµικού είναι πιθανό να µην καταφέρει να 

προσαρµοστεί στον υψηλό βαθµό κινητικότητας µιας τέτοιας αγοράς εργασίας και να 

περιθωριοποιηθεί. Κάτι τέτοιο συµβαίνει όταν αυξάνεται η µακροχρόνια ανεργία, αφού 

η ανεργία τριβής (friction unemployment) δικαιολογείται από τον απαιτούµενο χρόνο 

µετακίνησης από εργασία σε εργασία. Στην περίπτωση της µακροχρόνιας ανεργίας, 

εκτός του ότι οξύνονται τα κοινωνικά προβλήµατα, υπάρχει απώλεια παραγωγικότητας 

καθώς ένα τµήµα του ανθρώπινου δυναµικού παραµένει αναξιοποίητο. Προκειµένου να 

αποφευχθεί µια τέτοια εξέλιξη είναι απαραίτητο να ασκηθούν οι κατάλληλες πολιτικές 

που να ισχυροποιούν και να προστατεύουν τη θέση του εργαζοµένου. 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, και στα πλαίσια της οικοδόµησης του 

κοινωνικού κράτους, προωθήθηκε η έννοια της εργασιακής ασφάλειας που ταυτίσθηκε 

µε την ασφάλεια των θέσεων εργασίας. Μοιραία αυτή η εκδοχή της ασφάλειας 

αναπτύχθηκε σε αντιπαράθεση µε την έννοια της ευελιξίας της αγοράς εργασίας όπως 

αυτή περιγράφηκε προηγουµένως. Ανάλογα µε την εξέλιξη της ιδεολογικής διαµάχης, 

οι χώρες τοποθετήθηκαν σε διαφορετικά σηµεία του φάσµατος που όριζε το δίπολο 

ευελιξία – ασφάλεια (βλ. γράφηµα 4.11). 

Γράφηµα 4.11: Κατάταξη ευρωπαϊκών χωρών ανάλογα µε την ευελιξία και την ασφάλεια της 
αγοράς εργασίας. 

 

 

Πηγή: European Commission, 2006.  
 

Οι Η.Π.Α. και το Ηνωµένο Βασίλειο επέλεξαν να δώσουν έµφαση στην ευελιξία 

δηµιουργώντας το λεγόµενο αγγλοσαξονικό πρότυπο, το οποίο περιλαµβάνει 
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αντίστοιχες προσεγγίσεις για την έννοια του κράτους πρόνοιας γενικότερα. Στην 

ηπειρωτική Ευρώπη, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη (Γαλλία, Γερµανία) και στη 

Σκανδιναβία ακόµη περισσότερο, δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση στο ζήτηµα της 

ασφάλειας. Υπάρχουν και ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως οι µεσογειακές (Ιταλία και ιδίως 

Ελλάδα), που δεν κατάφεραν να διαµορφώσουν µια συνεκτική θέση στο ζήτηµα. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις, ενώ υπάρχει ένα πολύ αυστηρό θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τις 

εργασιακές σχέσεις, στην πράξη και εν γνώσει και σιωπηρή αποδοχή (εθελοντική ή µη) 

όλων των κοινωνικών εταίρων αλλά και της πολιτείας, αγνοείται πλήρως. Οι 

οικονοµικές συνθήκες (πλήθος πολύ µικρών επιχειρήσεων, αρνητικό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον) και οι κοινωνικές νοοτροπίες δεν επιτρέπουν την εφαρµογή του αυστηρού 

θεσµικού πλαισίου. Έτσι θεωρητικά οι χώρες αυτές τοποθετούνται στο άκρο της 

ασφάλειας, στην πράξη όµως υιοθετούν, για το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής 

δραστηριότητας (εκτός του δηµοσίου τοµέα και κάποιων µεγάλων ιδιωτικών 

εταιρειών), τις άτυπες εργασιακές σχέσεις (atypical work) (Mihail, 2004). Το γεγονός 

αυτό οδηγεί σε απόλυτη και άναρχη ευελιξία σε µεγάλο κοµµάτι της αγοράς εργασίας. 

Το φαινόµενο έχει περιγραφεί µε τον όρο rigidanomy (αυστηρή ανοµία ή 

αυστηρανοµία), λέξη που περιγράφει το συνδυασµό ενός αυστηρού και 

αρτηριοσκληρωτικού θεσµικού πλαισίου µε την πραγµατικότητα µιας εργασιακής 

ζούγκλας. 

4.5.3 Η προσπάθεια συνδυασµού ευελιξίας και ασφάλειας 
Στον αντίποδα της rigidanomy της Ελλάδας βρίσκεται η flexicurity (ευέλικτη 

ασφάλεια ή ασφαλευελιξία) της ∆ανίας. Ο όρος flexicurity αποτελεί σύντµηση των 

λέξεων flexibility (ευελιξία) και security (ασφάλεια) και υποδηλώνει την προσπάθεια 

να συµβιβαστούν, ή καλύτερα να συνδυαστούν, οι δυο µέχρι πρότινος αντίθετες 

έννοιες. Το µοντέλο αυτό είναι προσανατολισµένο στην ασφάλεια του εργαζοµένου και 

όχι της θέσης εργασίας και βασίζεται στο επονοµαζόµενο και χρυσό τρίγωνο (golden 

triangle) (βλ. σχήµα 4.1). Τα βασικά στοιχεία του είναι η ευέλικτη αγορά εργασίας, το 

γενναιόδωρο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας (welfare system) και ένα σύνολο από 

Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Active Labour Market Policies). 

Το σύστηµα που εφαρµόζεται έχει ένα επίπεδο ευελιξίας συγκρίσιµο µε τις 

φιλελεύθερες αγορές εργασίας του Καναδά, της Ιρλανδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου 

και των Η.Π.Α (βλ γράφηµα 4.12). Η µεγάλη ελευθερία για παράδειγµα φανερώνεται 

από το γεγονός ότι δεν καταβάλλεται αποζηµίωση από τον εργοδότη σε περίπτωση 

απόλυσης του εργαζοµένου. Η κινητικότητα στην αγορά εργασίας είναι µεγάλη και 

αφορά στις προσλήψεις, στη δηµιουργία και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό εναλλαγής εργαζοµένων (worker turnover) κυµαίνεται 

περίπου στο 30% ετησίως (Bingley, Eriksson, Werwatz & Westergard-Nielsen, 2000). 
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Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι το 1/3 του ανθρώπινου δυναµικού αλλάζει εργασία κάθε 

χρόνο. Ένα άλλο στοιχείο που καταδεικνύει την ευελιξία είναι η µέση χρονική διάρκεια 

παραµονής ενός εργαζοµένου σε µια θέση εργασίας (average tenure of employees) (βλ. 

γράφηµα 4.13). 
 

Σχήµα 4.1: Το χρυσό τρίγωνο του µοντέλου flexicurity. 

 

 

Πηγή: Madsen, 2002. 

Γράφηµα 4.12: Συνολική αυστηρότητα ρυθµιστικού πλαισίου της αγοράς εργασίας σε διάφορες 
χώρες στα τέλη της δεκαετίας του ’90. 

 

 
 

Πηγή : O.E.C.D., 1999b, Employment Outlook. 
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Γράφηµα 4.13: Μέση χρονική διάρκεια παραµονής ενός εργαζοµένου σε µια θέση εργασίας σε 
διάφορες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 

 

 
 

Πηγή : Auer & Cazes, 2000. 

Η ∆ανία βρίσκεται στο χαµηλό άκρο της σχετικής διεθνούς κλίµακας µαζί µε 

χώρες όπως το Η.B. και οι Η.Π.Α. (Auer & Cazes, 2000). Τα επίπεδα υψηλής 

κινητικότητας εξηγούνται από το φιλελεύθερο καθεστώς προστασίας της εργασίας. 

Καθώς η ∆ανία κατατάσσεται ανάµεσα στις χώρες µε το χαλαρότερο πλαίσιο 

εργασιακών ρυθµίσεων, θα ήταν αναµενόµενο πως η υψηλή εργασιακή κινητικότητα 

και το χαµηλό επίπεδο προστασίας των θέσεων εργασίας θα δηµιουργούσε ένα 

γενικευµένο αίσθηµα ανασφάλειας ανάµεσα στους εργαζοµένους. Παρ’ όλα αυτά είναι 

εντυπωσιακό ότι πολλοί εργαζόµενοι πιστεύουν ότι η εργασία τους είναι ασφαλής. Σε 

σχετική έρευνα (OECD, 1997) το 44% των εργαζοµένων στη ∆ανία διαφώνησαν 

έντονα µε την πρόταση "η εργασία µου είναι ασφαλής", ενώ ο µέσος όρος των 

αντίστοιχων ποσοστών των χωρών του Ο.Ο.Σ.A. κυµάνθηκε στο 70%. Αυτή η σχετικά 

υψηλή εντύπωση των ∆ανών για την εργασιακή ασφάλεια αποτυπώνεται και σε 

περισσότερο πρόσφατες µελέτες (Madsen, 2002). Το παράδοξο αυτό εξηγείται από τη 

λειτουργία των άλλων δυο πυλώνων του συστήµατος της ασφαλούς ευελιξίας 

(flexicurity), δηλαδή του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας και των ενεργητικών 

πολιτικών απασχόλησης. 

Οι απολυµένοι δικαιούνται επιδόµατα ανεργίας που φτάνουν µέχρι το 90% των 

προηγούµενων εισοδηµάτων τους µε οροφή τα 19.500 ευρώ το χρόνο, ενώ τα 

επιδόµατα αυτά λαµβάνονται για περίοδο µέχρι και τέσσερα έτη µετά την απώλεια της 
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εργασίας. Τα ποσοστά εισοδηµατικής αναπλήρωσης (income replacement) είναι πολύ 

υψηλά (OECD 1999a), ιδίως για τις χαµηλότερες εισοδηµατικές τάξεις. Προκειµένου 

να αποφευχθεί το ενδεχόµενο να διαµορφωθούν αντικίνητρα εργασίας λόγω των 

υψηλών επιδοµάτων ανεργίας, αυτά συνδέονται µε την ενεργό αναζήτηση εργασίας από 

την πλευρά των ανέργων. Σε περίπτωση που ο άνεργος δεν καταφέρει να βρει εργασία 

µέσα σε ένα χρόνο, εντάσσεται υποχρεωτικά σε πρόγραµµα επανεκπαίδευσης σε τοµείς 

που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση. Τα σχετικά στοιχεία προκύπτουν από διαρκείς 

έρευνες που διεξάγονται σε όλη τη χώρα για τις κενές θέσεις εργασίας και τις 

ικανότητες που προϋποθέτουν. Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά. Η ∆ανία 

εµφανίζει ποσοστά ανεργίας που κυµαίνονται στο 5%, και παρά το γεγονός ότι το 1/3 

των εργαζοµένων αλλάζει εργασία ετησίως, τα 2/3 αυτών βρίσκουν νέα εργασία µέσα 

σε 12 µήνες. Αν και οι ∆ανοί αλλάζουν εργασία συχνότερα από τους περισσότερους 

εργαζοµένους, µε την εξαίρεση των Αµερικανών και των Αυστραλών, λιγότεροι από 

10% δηλώνουν ότι ανησυχούν για την ασφάλεια της εργασίας τους σε σύγκριση µε το 

40% στη Γερµανία και το 60% στην Ισπανία. Αυτό συµβαίνει γιατί κυριαρχεί το 

αίσθηµα ότι µπορούν πάντα να βρουν δουλειά. Το µοντέλο της flexicurity υπόσχεται 

ευελιξία για τις επιχειρήσεις και ασφάλεια για τους εργαζοµένους. 

Ωστόσο και το µοντέλο αυτό παρουσιάζει αδυναµίες, και ακόµη περισσότερο 

δεν µπορεί να µεταφερθεί εύκολα σε άλλο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Ο έντονα 

δυναµικός χαρακτήρας της αγοράς εργασίας εµπεριέχει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης 

τµηµάτων που είναι περισσότερο ευάλωτα στον ανταγωνισµό και αδυνατούν να 

επιδείξουν υψηλούς ρυθµούς παραγωγικότητας, όπως οι µεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόµενοι και οι µετανάστες. Η αυξανόµενη ανταγωνιστική πίεση που ασκείται από 

χώρες µε χαµηλότερο εργατικό κόστος απειλεί το σηµαντικό ρυθµό αύξησης του 

Α.Ε.Π. της χώρας που κατά την περίοδο 1995-2000, όταν και άρχισε η εφαρµογή του 

µοντέλου, κυµάνθηκε στο 3,3% κατά µέσο όρο. Το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας και η 

άσκηση ενεργών πολιτικών απασχόλησης έχουν πολύ µεγάλο κόστος (βλ. γράφηµα 

4.14). Είναι χαρακτηριστικό ότι η ∆ανία καταβάλει για την υποστήριξη του 

συστήµατος 4.4% του Α.Ε.Π. ετησίως, ένα από τα υψηλότερα στον Ο.Ο.Σ.A, ποσοστό 

που είναι δύσκολο να διατηρηθεί ειδικά σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. 

Ακόµη σηµαντικότερο είναι να σηµειωθεί η δυσκολία µεταφοράς του µοντέλου 

σε άλλες χώρες. Η ∆ανία είναι µια µικρή οικονοµία µε ισχυρή παράδοση κοινωνικής 

συνοχής. ∆ιαθέτει λειτουργικό και αποτελεσµατικό κράτος µε υψηλά επίπεδα 

διαφάνειας. Η φορολογική πολιτική είναι προοδευτική και στοχευµένη στην ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας, ενώ το ασφαλιστικό σύστηµα είναι αποτελεσµατικό και 

προσαρµοσµένο στους κινδύνους της δηµογραφικής γήρανσης του πληθυσµού της. 

Κυρίως όµως, στην κοινωνία επικρατεί η καλή πίστη έναντι της δυσπιστίας. Το γεγονός 

αυτό φαίνεται από το ότι η υψηλή φορολόγηση δεν συνεπάγεται µεγάλα ποσοστά 
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φοροδιαφυγής και διαφθοράς, αλλά παροχή δηµόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 

Επίσης διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό µε αξιόλογες ικανότητες που υποστηρίζεται από 

ένα εξελιγµένο εκπαιδευτικό σύστηµα και βοηθά στη συγκρότηση µιας οικονοµίας 

έντασης της γνώσης και επιχειρηµατικότητας υψηλών δυνατοτήτων. Ακόµη στη χώρα 

σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων (social 

partners). Τα συνδικάτα αντιλαµβάνονται τη θεσµική τους ευθύνη και δεν 

υπερασπίζονται απλώς συντεχνιακά συµφέροντα, ενώ οι εργοδοτικές ενώσεις δεν 

προσπαθούν να αποκοµίσουν υπερκέρδη εις βάρος των εργαζοµένων. Σε χώρες µε 

χαµηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, όπως οι µεσογειακές, και γενικότερα σε 

περιπτώσεις που δεν ισχύουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

αποσπασµατικής εφαρµογής διαστάσεων του µοντέλου µε στόχο την ισχυροποίηση της 

θέσης συγκεκριµένων συµφερόντων (εργοδοτικών ή συντεχνιακών). 

Γράφηµα 4.14: Το κόστος των πολιτικών για την απασχόληση (Labour Market Policies), 
ενεργητικών (active) και παθητικών (passive), για διάφορες χώρες 
εκπεφρασµένο ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π. 

 
 

Πηγές : O.E.C.D. (2000, 2001). 
 

Σε κάθε περίπτωση, και παρά τις αδυναµίες του και τη δύσκολη 

µεταφερσιµότητα του, το µοντέλο της ευέλικτης ασφάλειας περιλαµβάνει χρήσιµες 

πτυχές για τη δηµιουργία αποτελεσµατικών αγορών εργασίας που εκµεταλλεύονται 

πλήρως το ανθρώπινο δυναµικό και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα.  Η κεντρική 

ιδέα της ευελιξίας στην αγορά εργασίας που θα συνδυάζεται µε την προστασία και 
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ενδυνάµωση του εργαζοµένου (worker empowerment) είναι εξαιρετικά ελκυστική, 

γεγονός που δικαιολογεί και το ενδιαφέρον της Ε.Ε., το οποίο πιστοποιείται µε τη 

διαµόρφωση του Πράσινου Βιβλίου και του Λευκού Βιβλίου (Γιάννης Κουζής, 2006) 

για τον εκσυγχρονισµό του εργατικού δικαίου. Τέλος, η δραστηριοποίηση του 

ιδιωτικού τοµέα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (social corporate 

responsibility) και του µοντέλου των συµµετόχων, µε την εφαρµογή προγραµµάτων 

εκπαίδευσης εργαζοµένων εντός των επιχειρήσεων και την παροχή υπηρεσιών 

επανένταξης στην αγορά εργασίας (placement services), θα µπορούσε να δώσει νέα 

πνοή στο δύσκολο αυτό εγχείρηµα. 

4.6 Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν οι θεσµικοί και οργανωτικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Ένα δίκτυο συγκοινωνιακών και τεχνολογικών 

υποδοµών, ένα καλά ρυθµισµένο θεσµικό πλαίσιο καθώς και η αποτελεσµατική 

λειτουργία της αγοράς εργασίας θεωρούνται βασικοί παράγοντες που επιδρούν άµεσα 

στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Αν σ’ αυτούς προσθέσουµε και ένα αποτελεσµατικό 

ανθρώπινο δυναµικό τότε δηµιουργείται ένα οργανωτικό πλαίσιο που µαζί µε τους 

αµιγώς οικονοµικούς παράγοντες επιτρέπει την επιδίωξη του στόχου της διατηρήσιµης 

ανάπτυξης, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της βελτίωσης του επιπέδου 

διαβίωσης. 
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Κεφάλαιο 5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι στη σύγχρονη εποχή ο κόσµος είναι περισσότερο 

διασυνδεδεµένος από ότι σε οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο. Οι εξελίξεις που 

ξεκίνησαν από το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και επιταχύνθηκαν µε την πτώση 

του τείχους του Βερολίνου, έχουν κορυφωθεί στην αρχή του 21ου αιώνα. Η 

διαµόρφωση ενός Παγκόσµιου Οικονοµικού Περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό σηµείο 

και βασικό µοχλό της παγκοσµιοποίησης. Η σύναψη διεθνών συµφωνιών, η δηµιουργία 

παγκόσµιων οργανισµών, η εµφάνιση σχηµάτων οικονοµικής ολοκλήρωσης καθώς και 

το άνοιγµα των αγορών στο διεθνή ανταγωνισµό έχουν κυριολεκτικά µεταβάλει τον 

τρόπο λειτουργίας της οικονοµίας σε τοπική, περιφερειακή και εν τέλει παγκόσµια 

κλίµακα. 

Στα πλαίσια µιας τέτοιας σύνθετης, πολυεπίπεδης και ρευστής πραγµα-

τικότητας, η σταθερότητα και η ανάπτυξη ανάγονται σε στόχους που δεν µπορούν να 

επιτευχθούν σε εθνική βάση. Η πρόσφατη οικονοµική κρίση κατέδειξε πέραν πάσης 

αµφιβολίας το συστηµικό κίνδυνο που µπορεί να ανακύψει από τµηµατικές 

δυσλειτουργίες, καθώς και την αδυναµία των εθνικών οικονοµιών να αντιµετωπίσουν 

αυτόνοµα τις συνέπειες. Τα παγκόσµια προβλήµατα απαιτούν παγκόσµιες λύσεις. 

Ωστόσο η εύρεση κοινής συνισταµένης ανάµεσα σε διαφορετικά κοινωνικοπολιτικά 

σχήµατα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Μπορεί ο προστατευτισµός να έχει 

υποχωρήσει ως θεωρία και ως πρακτική, όµως συχνά ανακύπτουν ζητήµατα προς 

διευθέτηση ανάµεσα σε χώρες, η κάθε µία από τις οποίες διαµορφώνει τη δική της 

οικονοµική ατζέντα. Ακόµη περισσότερο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός των 

χωρών για το περιεχόµενο και τη στόχευση των ασκούµενων πολιτικών. Το κίνηµα 

εναντίον της παγκοσµιοποίησης, αν και σε σηµαντικό βαθµό ετερόκλητο, έχει 

αποκτήσει διεθνή διάσταση και αµφισβητεί ανοικτά τις πολιτικές αυτές. Θα µπορούσε 

κανείς να παρατηρήσει πως το γεγονός ότι η αντίδραση στην παγκοσµιοποίηση 

διαµορφώνεται σε παγκόσµια βάση, είναι µια ακόµη επιβεβαίωση, ίσως η µεγαλύτερη, 

ότι οδεύουµε σε µια µορφή παγκοσµιότητας (globality). 

Η σηµαντικότερη συνιστώσα των αντιτιθέµενων στην παγκοσµιοποίηση 

άλλωστε δεν απορρίπτει επί τη βάση αρχής τη στενότερη διεθνή συνεργασία και τελικά 

την παγκόσµια ολοκλήρωση, αλλά το πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται το φαινόµενο το 

οποίο όπως υποστηρίζεται έχει διαµορφωθεί από τις ισχυρές οικονοµικά χώρες, και πιο 

συγκεκριµένα από ειδικά συµφέροντα (special interests) που συγκροτούν οµάδες πίεσης 

(lobbies) και καθορίζουν τη συµπεριφορά των διαµορφωτών πολιτικής (policy makers). 

Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει πως η παγκοσµιοποίηση, όπως έχει προχωρήσει 

µέχρι σήµερα, έχει να επιδείξει πολλές περιπτώσεις επιτυχίας, µε χαρακτηριστικότερη 
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εκείνη της ανατολικής Ασίας όπου µέσα σε µια γενιά το επίπεδο διαβίωσης έχει 

βελτιωθεί δραµατικά. Από  την άλλη πλευρά υπάρχουν περιοχές όπως η υποσαχάρια 

Αφρική, στις οποίες η πρόοδος είναι από ελάχιστη έως µηδενική. Ακόµη περισσότερο 

υπάρχει διαφωνία σχετικά µε το σύνολο των πολιτικών που οδήγησαν σ’ αυτές τις 

επιτυχίες. 

Η θέση που υιοθετείται στην παρούσα εργασία είναι ότι η παγκοσµιοποίηση 

συνεπάγεται σηµαντικά δυνητικά οφέλη, όµως η πορεία προς την αξιοποίησή της δεν 

είναι δεδοµένη και το αποτέλεσµα δεν είναι βέβαιο. Θεωρείται σκόπιµο κάθε χώρα να 

διαµορφώσει ένα πλαίσιο πολιτικών που να είναι πρόσφορο για τη δική της περίπτωση 

και να λαµβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των εγχώριων οικονοµικών και κοινωνικών 

συνθηκών, χωρίς ωστόσο να καταφεύγει στον προστατευτισµό. Υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντες που είναι ευρέως αποδεκτό πως επηρεάζουν την παραγωγικότητα και κατά 

συνέπεια την αναπτυξιακή δυναµική µιας εθνικής οικονοµίας στο σύγχρονο 

παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Οι παράγοντες αυτοί συχνά αποκαλούνται και 

παράγοντες ανταγωνιστικότητας. 

Η ανταγωνιστικότητα είναι µια έννοια σύνθετη που µπορεί να αναπτυχθεί σε 

επίπεδο επιχείρησης, σε επίπεδο βιοµηχανίας και σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας. Παρά 

το ότι ανακύπτουν συχνά προβλήµατα ανάµεσα σε χώρες ή οικονοµικούς 

συνασπισµούς που µπορούν να οδηγήσουν µέχρι και σε εµπορικούς πολέµους (trade 

wars), το περιεχόµενο της ανταγωνιστικότητας, κυρίως σε εθνικό επίπεδο, δεν 

βασίζεται τόσο στο στοιχείο της αντιπαράθεσης, αλλά µάλλον σε αυτό της σύγκρισης. 

Η ανάπτυξη των εθνικών οικονοµιών δεν είναι ένα παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος 

(zero sum game). ∆εν είναι καθόλου απαραίτητο δηλαδή να υπάρξουν χαµένοι 

προκειµένου να αναδειχθούν κάποιοι κερδισµένοι. Τουναντίον, πολλές φορές η 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας µπορεί να επηρεάσει θετικά τις εξελίξεις σε άλλες 

χώρες, µιας και οι πολίτες όλων των χωρών είναι πλέον παραγωγοί και καταναλωτές 

παγκόσµιων προϊόντων. Η βαρύτητα που δίνεται στην ανταγωνιστικότητα περισσότερο 

σχετίζεται µε τη σύγκριση ανάµεσα στις διάφορες πολιτικές που ασκούνται για την 

εύρεση των άριστων πρακτικών (best practices) σε κάθε περίπτωση. 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα είναι πολλοί, 

σύνθετοι και αναφέρονται σε αρκετές διαφορετικές περιοχές της ευρύτερης 

οικονοµικής δραστηριότητας. Η µακροοικονοµική σταθερότητα θεωρείται 

παραδοσιακά ότι έχει θεµελιώδη σηµασία για την οικονοµική ανάπτυξη.  Πράγµατι, 

φαίνεται διαχρονικά πως η ανάπτυξη προϋποθέτει ένα στέρεο µακροοικονοµικό 

περιβάλλον. ∆εν υπάρχουν καταγεγραµµένες περιπτώσεις χωρών από την εµφάνιση 

των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, οι οποίες να σηµείωσαν µακροχρόνια ανάπτυξη 

σε συνδυασµό µε µεγάλα ελλείµµατα ή υψηλό πληθωρισµό. Ωστόσο τα ικανοποιητικά 
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µακροοικονοµικά µεγέθη από µόνα τους δεν αρκούν για να διασφαλισθεί η αύξηση της 

παραγωγικότητας.  

Το θεσµικό περιβάλλον αναδεικνύεται σε εξίσου σηµαντική συνιστώσα 

ανταγωνιστικότητας. Η ύπαρξη ενός αµερόληπτου δικαστικού συστήµατος, η 

διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού ρυθµιστικού πλαισίου που διευκολύνει την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, η διαφανής λειτουργία των κρατικών µηχανισµών 

καθώς και ο περιορισµός της διαφθοράς στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα δίνουν τη 

δυνατότητα στην παραγωγική επιχειρηµατικότητα να αναπτυχθεί και να βελτιώσει την 

ανταγωνιστική θέση της χώρας. 

Ένα πλήρες και σύγχρονο δίκτυο υποδοµών είναι ένας ακόµη βασικός 

παράγοντας ανταγωνιστικότητας. Η ποιότητα και η πληρότητα των υποδοµών µιας 

χώρας που αφορούν στις συγκοινωνίες, στην ενέργεια και στις τεχνολογίες 

επικοινωνιών και πληροφορικής βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών, επηρεάζοντας 

έτσι την οικονοµική ανάπτυξη και µειώνοντας τις εισοδηµατικές ανισότητες και τη 

φτώχεια. 

 Όµως οι υποδοµές µπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσµατικά µόνο από ένα 

παραγωγικό ανθρώπινο δυναµικό που χαρακτηρίζεται από προσόντα και ικανότητες. Η 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και η βασική εκπαίδευση είναι καίριας σηµασίας 

συνιστώσες για τις οικονοµίες που βρίσκονται στα πρώτα αναπτυξιακά στάδια. Για µια 

οικονοµία που φιλοδοξεί να βασίσει την ανάπτυξή της στην καινοτοµία, η δηµιουργία 

ενός υψηλού επιπέδου συστήµατος ανώτερης παιδείας και επιµόρφωσης κρίνεται 

απαραίτητη προϋπόθεση.  

Το ανθρώπινο δυναµικό αξιοποιείται πλήρως µόνο στα πλαίσια µιας 

αποτελεσµατικής αγοράς εργασίας. Ένα περιβάλλον που συνδυάζει τόσο 

χαρακτηριστικά ευελιξίας όσο και την προστασία και την ενδυνάµωση του 

εργαζοµένου, διευκολύνει τη δυναµική λειτουργία της οικονοµίας στα πλαίσια του 

ανταγωνισµού και την αποτελεσµατικότερη αντιστοίχηση (matching) εργαζοµένων σε 

θέσεις εργασίας.  

Η σωστή λειτουργία του ανταγωνισµού όµως συνδέεται µε την αποτελεσµατική 

λειτουργία των αγορών προϊόντων. Σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από δοµές 

αγορών µε έντονα ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, η προστασία του ανταγωνισµού και 

η αποτροπή της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης από τις µεγάλου µεγέθους 

εταιρείες είναι θεµελιώδους σηµασίας. Επίσης η διαµόρφωση µιας ποιοτικής ζήτησης, 

δηλαδή ενός συνειδητοποιηµένου καταναλωτικού κοινού µε απαιτήσεις, βοηθά στην 

ανάπτυξη ποιοτικής επιχειρηµατικότητας.  

Το επίπεδο εξέλιξης των επιχειρηµατικών µονάδων µιας χώρας είναι αυτό που 

τελικά καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ανταγωνιστικότητά της. Ενώ οι λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες µπορούν να βασιστούν στους φυσικούς πόρους ή στην  υιοθέτηση 
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τεχνολογιών από το εξωτερικό για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, οι χώρες 

που βρίσκονται στο καινοτοµικό στάδιο της ανάπτυξης πρέπει να βασιστούν σε µια 

υψηλού επιπέδου επιχειρηµατικότητα. Αυτή η επιχειρηµατικότητα διευκολύνεται πάρα 

πολύ από την ύπαρξη ενός υγιούς χρηµατοοικονοµικού συστήµατος που κατανέµει µε 

αποτελεσµατικό τρόπο τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους προς τις διάφορες 

οικονοµικές µονάδες και διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

Καθώς οι οικονοµίες εξελίσσονται, η παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώνεται 

και οι αποδοχές αυξάνονται (Rostow, 1960). Οι χώρες µπορούν να χωριστούν σε τρεις 

κατηγορίες, µε βάση το επίπεδο εξέλιξής τους. 

Στο πρώτο επίπεδο οι χώρες ανταγωνίζονται στη βάση των φυσικών τους πόρων 

και της ανειδίκευτης εργασίας (factor driven stage). Ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις έχει τιµολογιακό χαρακτήρα καθώς αυτές παράγουν ή εµπορεύονται 

βασικά προϊόντα τα οποία έχουν σχεδιαστεί συνήθως σε άλλες πιο προηγµένες χώρες, 

ενώ η χαµηλή παραγωγικότητα αντικατοπτρίζεται στις µειωµένες απολαβές του 

εργατικού δυναµικού. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε αυτό το στάδιο της 

εξέλιξης προϋποθέτει ένα σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον, την εύρυθµη 

λειτουργία δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων, κατάλληλες υποδοµές και ένα υγιές 

εργατικό δυναµικό που να κατέχει βασικές δεξιότητες. Σε αυτό το στάδιο η οικονοµία 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στους παγκόσµιους οικονοµικούς κύκλους, στις τιµές των 

οµογενοποιηµένων προϊόντων (commodity prices) και στις µεταβολές των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Καθώς η οικονοµία εξελίσσεται, οι µισθοί αυξάνουν και η χώρα εισέρχεται στο 

δεύτερο αναπτυξιακό στάδιο που χαρακτηρίζεται από την αποτελεσµατικότητα 

(efficiency driven stage). Σ’ αυτό το στάδιο πρέπει να αρχίσουν να αναπτύσσονται 

περισσότερο εξελιγµένες παραγωγικές διαδικασίες και να βελτιώνεται η ποιότητα των 

προϊόντων. Η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την ανώτερη 

εκπαίδευση και επιµόρφωση, την αποτελεσµατική λειτουργία των αγορών και τη 

δυνατότητα να επωφεληθεί η οικονοµία από τη χρήση υπαρχουσών τεχνολογιών. Οι 

επενδύσεις για τη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών, η αποτελεσµατική κρατική 

διοίκηση και η ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια βοηθούν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται στην οικονοµία είναι πιο 

εξελιγµένα, αν και δεν σχεδιάζονται στο εσωτερικό, ενώ λαµβάνει χώρα και η 

αφοµοίωση τεχνολογιών που προέρχονται από το εξωτερικό, τεχνολογίες επί των 

οποίων είναι δυνατό να επιτευχθούν προσαρµογές και βελτιώσεις. Η οικονοµία σε αυτό 

το στάδιο είναι κυρίως ευάλωτη σε χρηµατοοικονοµικές κρίσεις. 

Τέλος, το τρίτο στάδιο της εξελικτικής διαδικασίας χαρακτηρίζεται από την 

καινοτοµία (innovation driven stage). Σ’ αυτό το στάδιο οι υψηλές αποδοχές του 

ανθρώπινου δυναµικού και το σχετικά ανώτερο επίπεδο διαβίωσης µπορούν να 
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διατηρηθούν µόνο εφ’ όσον οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται στη βάση νέων, 

εξελιγµένων, µοναδικών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται κυρίως στο 

επίπεδο της καινοτοµίας παράγοντας νέα και διαφοροποιηµένα προϊόντα, ενώ 

χρησιµοποιούν τις πλέον εξελιγµένες παραγωγικές διαδικασίες. Οι εταιρείες 

εφαρµόζουν παγκόσµιες στρατηγικές, ενώ το θεσµικό περιβάλλον δίνει τα κατάλληλα 

κίνητρα σε όλες τις οικονοµικές µονάδες ώστε να κατευθύνονται στις πιο παραγωγικές 

και καινοτοµικές δραστηριότητες. Οι οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία 

εµφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές αντοχές στις πιέσεις που ασκούνται από µεταβολές του 

διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος. 

Οι προτεραιότητες διαφοροποιούνται καθώς µια χώρα αλλάζει αναπτυξιακό 

στάδιο (βλ. σχήµα 5.1). Σε µια λιγότερο ανεπτυγµένη χώρα, η αύξηση της 

παραγωγικότητας µπορεί να επιτευχθεί µε τη βελτίωση στον τοµέα της υγείας, την 

καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, τον περιορισµό της διαφθοράς και τη δηµιουργία 

υποδοµών όπως είναι τα λιµάνια και τα οδικά δίκτυα. Αυτές οι πολιτικές δεν είναι 

αρκετές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας µιας οικονοµίας που βρίσκεται στο 

καινοτοµικό στάδιο. Στην περίπτωση αυτή το βάρος πρέπει να δοθεί στην ανώτερη 

εκπαίδευση και επιµόρφωση καθώς και στη δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος που ευνοεί τις επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη.  

Σχήµα 5.1: Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα ανάλογα µε το 
αναπτυξιακό στάδιο. 

 

 

Πηγή: World Economic Forum, 2006. 
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Παρ’ όλο που όλοι οι παράγοντες ανταγωνιστικότητας είναι σηµαντικοί σε 

κάποιο βαθµό για όλες τις χώρες, η κρισιµότητα του κάθε παράγοντα εξαρτάται από το 

αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η οικονοµία της. Είναι επίσης σηµαντικό να 

σηµειωθεί πως οι παράγοντες που προσδιορίζουν την παραγωγικότητα δεν είναι 

ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Για παράδειγµα η καινοτοµία δυσχεραίνεται σε ένα 

περιβάλλον όπου το θεσµικό πλαίσιο δεν διασφαλίζει τα δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, όταν το ανθρώπινο δυναµικό δεν έχει την απαιτούµενη εκπαίδευση, όταν 

δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές και οι αγορές δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά. 

Οµοίως ένα καλά καταρτισµένο εργατικό δυναµικό, για παράδειγµα απόφοιτοι 

ανώτερης εκπαίδευσης, δεν µπορεί να αξιοποιηθεί εάν η επιχειρηµατικότητα δεν είναι 

εξελιγµένη και οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µεταξύ τους στη βάση της φθηνής 

εργασίας. 

Η έλλειψη βελτιώσεων σε κάποιον από τους παράγοντες µπορεί να 

δηµιουργήσει στασιµότητα και να υπονοµεύσει την όλη αναπτυξιακή διαδικασία. Η 

µετάβαση µιας οικονοµίας από το ένα στάδιο στο επόµενο δεν είναι απλή υπόθεση. Η 

πρόοδος πρέπει να αγγίζει όλους τους τοµείς που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 

και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που γίνεται µε βάση το στάδιο ανάπτυξης, να 

προσδιορίζει την ένταση της προσπάθειας που καταβάλλεται στον κάθε τοµέα. 

Οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στους διάφορους παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια του παγκοσµιοποιηµένου περιβάλλοντος είναι πολλές 

και σύνθετες. Η περαιτέρω διερεύνηση και διασαφήνιση αυτών των συσχετισµών, 

ιδιαιτέρως σε συνάφεια µε τη µετάβαση ανάµεσα στα διαφορετικά στάδια οικονοµικής 

ανάπτυξης, µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στην προσπάθεια κατανόησης  της µορφής 

και των χαρακτηριστικών της αναπτυξιακής διαδικασίας, γεγονός που θα µπορούσε µε 

τη σειρά του να οδηγήσει στη διαµόρφωση αποτελεσµατικότερων στρατηγικών για την 

επιδίωξη της ευηµερίας σε έναν πολύπλοκο και πολυσύνθετο κόσµο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Αγγλικοί όροι Ελληνική ερµηνεία 

Active Labour Market Policies Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης 

Administered pricing ∆ιευθυνόµενη τιµολόγηση 

Adverse selection ∆υσµενής επιλογή 

Agency problems Προβλήµατα αντιπροσώπευσης 

Atypical work Άτυπες εργασιακές σχέσεις 

Auction markets ∆ηµοπρασίες 

Average tenure of employees 
Μέση χρονική διάρκεια παραµονής 
εργαζοµένου σε θέση εργασίας 

Bailout 
∆ιάσωση εταιρειών ή κρατών που βρίσκονται 
στα όρια της οικονοµικής κατάρρευσης 

Bank of International Settlements Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών 

Bankers’ acceptance Γραµµάτια τραπεζικής αποδοχής 

Best practices Άριστες πρακτικές 

Bonds Οµόλογα 

Brand name Εµπορική επωνυµία 

Business markets Επιχειρηµατικές αγορές 

Business sophistication Eπίπεδο της εξέλιξης των επιχειρήσεων 

Business strategy Επιχειρηµατική στρατηγική 

Certificate of Deposit Πιστοποιητικά κατάθεσης 

Collateralized Debt Obligations 
Τιτλοποιηµένα χρέη που χρησιµοποιούν 
άλλα χρέη ως εγγύηση 

Commercial paper 
Εµπορικά χρεόγραφα βραχυπρόθεσµης 
λήξης 

Commodity money 
Εµπορευµατικό χρήµα (Χρήµα του οποίου η 
αξία προκύπτει από το υλικό κατασκευής) 

Competitiveness Ανταγωνιστικότητα 

Conflict of interest Σύγκρουση συµφέροντος  

Contestable market ∆ιεκδικήσιµη αγορά 

Core business Βασική επιχειρηµατική δραστηριότητα 

Counter party risk (derivatives) 
Κίνδυνος µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
από το συµβαλλόµενο µέρος (παράγωγα) 

Countervailing power Αντισταθµιστική δύναµη 
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Credit Default Swaps Συµφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης 

Customer Loyalty Αφοσίωση Πελάτη 

Dealer markets Εµπορικές αγορές (κεφαλαιαγορές) 

Department of Housing and Urban 
Development 

Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης 
(Η.Π.Α.) 

Dispute resolution Επίλυση διαφορών 

Dominant position ∆εσπόζουσα θέση 

Dynamic efficiency ∆υναµική αποτελεσµατικότητα 

Economic agents Οικονοµικοί παράγοντες 

Education and training Εκπαίδευση και επιµόρφωση 

Efficiency 
Αποτελεσµατικότητα (Η ικανότητα να κάνει 
κάποιος τα σωστά πράγµατα) 

Efficiency driven stage 
Στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης που βασίζεται 
στην αποτελεσµατικότητα 

Emergency Economic Stabilization Act 
Νόµος Επείγουσας Οικονοµικής 
Σταθεροποίησης 

Emerging markets Αναδυόµενες αγορές  

Equity injection Κεφαλαιακή στήριξη  

European Bank for Reconstruction and 
Development 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση 
και την Ανάπτυξη 

Exclusionary agreements Αποκλειστικές συµφωνίες 

External numerical flexibility Εξωτερική αριθµητική ευελιξία 

Externalities Εξωτερικότητες 

Factor driven stage 
Στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης που βασίζεται 
στους φυσικούς πόρους και την ανειδίκευτη 
εργασία 

Federal Reserve Bank 
Τράπεζα Οµοσπονδιακών Αποθεµάτων 
(κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α.) 

Financial leverage ∆ανειακή επιβάρυνση 

Flexicurity Ευέλικτη ασφάλεια (ασφαλευελιξία) 

Forward contracts (derivatives) Προθεσµιακά συµβόλαια (παράγωγα) 

Free Trade Agreement Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου 

Friction unemployment Ανεργία τριβής 

Functional flexibility Λειτουργική ευελιξία 

General purpose technology Tεχνολογία γενικού σκοπού 
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Global Competitiveness Index ∆είκτη Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας 

Globality Παγκοσµιότητα 

Globalization Παγκοσµιοποίηση 

Government Sponsored Enterprises 
Yποστηριζόµενες από την κυβέρνηση 
επιχειρήσεις  

Hedging Αντιστάθµιση κινδύνου 

Herd behaviour (economic bubbles) Συµπεριφορά αγέλης (οικονοµικές φούσκες) 

Import substitution policy 
Πολιτική υποκατάστασης εισαγόµενων 
προϊόντων  

Income replacement Ποσοστά εισοδηµατικής αναπλήρωσης 

Industrial policy Βιοµηχανική πολιτική 

Industrial policy Βιοµηχανική πολιτική  

Information and Communication 
Technologies 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και  Επικοινωνών 

Information asyµmetry Ασυµµετρία πληροφόρησης 

Innovation driven stage 
Στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης που βασίζεται 
στην καινοτοµία 

Institutional environment Θεσµικό περιβάλλον  

Interest spread Άνοιγµα επιτοκίου 

Internal numerical flexibility Εσωτερική αριθµητική ευελιξία 

International Monetary Fund ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

Invisible hand of the market Αόρατος χείρ της αγοράς 

Job rotation  Ανάθεση καθηκόντων εκ περιτροπής 

Judicial system ∆ικαιοδοτικό σύστηµα 

Lobby (Pressure group) Οµάδα πίεσης 

Market concentration Συγκέντρωση αγοράς 

Market efficiency Αποτελεσµατικότητα των αγορών 

Market niches Μικρό εξειδικευµένο τµήµα αγοράς 

Market power Ισχύς αγοράς 

Monopoly power Μονοπωλιακή ισχύς 

Moral hazard Ηθικός κίνδυνος 

Mortgage Backed Securities Τίτλοι που βασίζονται σε ενυπόθηκα δάνεια 

Multiskilling Ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων 
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No Income No Job and no Assets (loans) 

Ούτε Εισόδηµα, Ούτε Εργασία, Ούτε 
Περιουσιακά στοιχεία (δάνεια που 
χορηγούνταν σε άτοµα µε τα συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά) 

North American Free Trade Agreement 
Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου για τη 
Βόρεια Αµερική 

Oligopoly Ολιγοπώλιο 

Oligopsony Ολιγοψώνιο 

One stop shops Τα γραφεία µιας στάσης 

Operating profits Λειτουργικά κέρδη 

Options (derivatives) ∆ικαίωµατα επιλογής (παράγωγα) 

Organization of the Petroleum Exporting 
Countries 

Οργανισµός Πετρελαιοπαραγωγών και 
Εξαγωγικών Χωρών 

Originate to distribute (loans) Έκδοση δανείων προς διανοµή 

Outsourcing Μεταφορά λειτουργιών εκτός επιχείρησης 

Paper money (Fiat money) 
Χάρτινο χρήµα (χρήµα κατ' εντολήν) (Χρήµα 
η αξία του οποίου προσδιορίζεται από 
υπερκείµενη εξουσιαστική αρχή) 

Perfect information Τέλεια πληροφόρηση 

Placement services 
Υπηρεσίες επανένταξης στην αγορά 
εργασίας 

Policy makers ∆ιαµορφωτές πολιτικής 

Political institutions Πολιτικοί θεσµοί 

Predatory pricing Τιµολόγηση αρπακτικού 

Price competition Τιµολογιακός ανταγωνισµός 

Price leadership Ηγεσίας τιµής 

Price war Πόλεµος τιµών 

Prime mortgage market Αγορά ασφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού  

Privatization of public policy Ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας πολιτικής 

Productivity Παραγωγικότητα 

Refinancing 
Αναχρηµατοδότηση (δανείου) (Η 
αντικατάσταση υπάρχοντος δανείου µε νέο 
που συνάπτεται µε διαφορετικούς όρους) 

Regulatory framework Ρυθµιστικό πλαίσιο 

Repurchase agreements Συµφωνίες επαναγοράς 

Research and Development Έρευνα και Ανάπτυξη 
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Rigidanomy Αυστηρή ανοµία (αυστηρανοµία) 

Risk premium Aσφάλιστρο κινδύνου  

Secretary of Treasury Yπουργός οικονοµικών (Η.Π.Α.) 

Securitization 
Τιτλοποίηση (∆ηµιουργία σύνθετων χρηµατο-
οικονοµικών προϊόντων µε υποκείµενη αξία 
τις ταµειακές ροές περιουσιακών στοιχείων) 

Shareholders Μέτοχοι 

Short-term capital gains Βραχυπρόθεσµα κεφαλαιακά κέρδη 

Skills and assets Ικανότητες και περιουσιακά στοιχεία 

Social corporate responsibility Εταιρική κοινωνική ευθύνη 

Social partners Κοινωνικοί εταίροι 

Special interests Ειδικά συµφέροντα 

Speculative funds Καιροσκοπικά κεφάλαια 

Speculator Κερδοσκόπος 

Stakeholders Συµµέτοχοι 

Static efficiency Στατική αποτελεσµατικότητα 

Stocks Μετοχές 

Strategic Business Units Στρατηγικές Επιχειρηµατικές Μονάδες 

Subprime markup (subprime-prime mortgage 
rate spread) 

∆ιαφορά ανάµεσα στα επιτόκια των ασφαλών 
και των επισφαλών ενυπόθηκων δανείων  

Subprime mortgage market Αγορά επισφαλούς ενυπόθηκου δανεισµού  

Supernormal profits Υπερκέρδη 

Supply chain Προµηθευτική αλυσίδα 

Sustainable Competitive Advantage ∆ιατηρήσιµο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

Swaps (derivatives) Ανταλλαγές (παράγωγα) 

Synergy Συνέργια 

The Great Depression Η Μεγάλη Ύφεση 

Trade war Εµπορικός πόλεµος 

Transparency ∆ιαφάνεια 

Troubled Assets Relief Program 
Πρόγραµµα Ανακούφισης από τα 
Προβληµατικά Περιουσιακά Στοιχεία  

U.S. Treasury Department Υπουργείο Οικονοµικών των Η.Π.Α. 

UN Convention Against Corruption Σύµβαση του Ο.Η.Ε. Εναντίον της ∆ιαφθοράς 

Undue influence Ανάρµοστη επιρροή 
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Value chain  Aλυσίδα αξίας  

Wage flexibility Μισθολογική ευελιξία 

Washington Consensus Συναίνεση της Ουάσινγκτον 

Welfare system Σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας 

Worker empowerment Ενδυνάµωση εργαζοµένου  

Worker turnover Εναλλαγή εργαζοµένων 

Working time flexibility Ευελιξία χρόνου εργασίας 

World Bank Παγκόσµια Τράπεζα 

World Development Indicators ∆είκτες Παγκόσµιας Ανάπτυξης 

World Economic Forum Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ 

World Health Organization Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 

World Trade Center Παγκόσµιο Κέντρο Εµπορίου  

World Trade Organization Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 

Zero sum game Παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος 

Ηuman capital endowments Προσόντα του ανθρώπινου κεφαλαίου 

 


