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Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Προσχέδιο 
 

Κεφάλαιο 1ο     Το αίτημα της Προοπτικής Διερεύνησης και η ελληνική εκδοχή της ∗ 

 

1.1 Στόχος του έργου - Μεθοδολογία 

 

1.1.1. Ταυτότητα του ελληνικού foresight.   

 

Στόχος του έργου είναι  η διερεύνηση του μέλλοντος της ελληνικής οικονομίας και 

κοινωνίας και ειδικότερα το ρόλο που αναμένεται να διαδραματίζουν η επιστήμη, ή έρευνα και η 

τεχνολογία στη διαμόρφωση του μέλλοντος αυτού, θέτοντας ως ζητούμενο την επίτευξη της 

ελληνικής εκδοχής της κοινωνίας της γνώσης. Ως χρονικοί ορίζοντες της διερεύνησης αυτής 

τίθενται τα έτη 2015 και 2021.  Τελική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός οιονεί κέντρου 

τεχνογνωσίας και εφαρμογών προοπτικής διερεύνησης και την περαιτέρω συνέχιση της 

δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα. 

H προοπτική διερεύνηση δεν είναι μια μελέτη πρόβλεψης του μέλλοντος, ή μια μελέτη 

ανάπτυξης ή ένα στρατηγικό σχέδιο, αλλά ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό των ασυνεχειών/ 

συνεχειών στην ελληνική κοινωνία, τον προσδιορισμό ευκαιριών-προκλήσεων σε σχέση με τα 

υπάρχοντα εμπόδια, μια διεργασία για τη διέγερση της δημιουργικότητας ατόμων, ομάδων και 

θεσμών, η οριοθέτηση οριζόντων δράσης, μορφών κινητοποίησης, εστιασμού στόχων και 

δυνατοτήτων και εντέλει διαμόρφωση ορθολογισμών. 

 

Η μεθοδολογία των σεναρίων 

 

Η πρώτη ελληνική άσκηση ΠΡΟΔΙΕ χρησιμοποίησε κύρια το εργαλείο των σεναρίων 

δηλαδή την κατασκευή σεναρίων βασισμένης σε επεξεργασία στοιχείων, σε βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση, δοκιμή μεθόδων ανάλογα με την ιδιοτυπία του πεδίου και σε δημόσιες συζητήσεις (Δ. 

Αγραφιώτης et al, 2002).  Το εργαλείο των σεναρίων επιτρέπει την διατύπωση-διαμόρφωση 

(δυνατών κόσμων) όπου προσδιορίζονται συγκεκριμένες δραστηριότητες και κοινωνικοί 
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πρωταγωνιστές.  Το ζήτημα είναι «πως δημιουργεί κανείς αυτούς τους κόσμους».  Οι βασικές 

υποθέσεις είναι: 

• Το βάρος του παρελθόντος (μέχρι το 2001) δεν προκαθορίζει το τι θα συμβεί το 2021 

άρα η δημιουργική φαντασία απελευθερώνεται για να συλλάβει αυτή τη νέα κατάσταση του 2021. 

• Το τρίπτυχο έρευνα-επιστήμη-τεχνολογία συνιστά ταυτοχρόνως πεδίο, πηγή και 

μεταβλητή διαμόρφωσης της εικόνας του έτους 2021 (Δ. Αγραφιώτης, 2000) (Sclove, 1995) 

(Tubiana et al, 2001). 

 

Τα σενάρια ως διατύπωση έχουν έναν υβριδικό χαρακτήρα, καθώς τα συνθέτουν στοιχεία 

και από τον επιστημονικό λόγο και από την αφήγηση. Είναι ταυτόχρονα λογισμός και μυθοπλασία. 

Λόγω της πολυπλοκότητας και του εύρους των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται το πρόγραμμα 

διαμορφώθηκαν σενάρια τόσο σε μάκρο-επίπεδο (το όλο πρόγραμμα) όσο και σε μίκρο-επίπεδο (οι 

θεματικές περιοχές). 

 

Η συντονιστική ομάδα έργου (ΣΟΕ) διαμόρφωσε τα μάκρο-σενάρια βασιζόμενη τη δυναμική 

που προκύπτει από τη συλλογική εργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.  Τα 

σενάρια αυτά εκτέθηκαν στην κριτική και στην εποικοδομητική συμπλήρωση σε όλη τη διάρκεια 

του έργου. Επομένως, λειτουργούν ως “οιωνεί” διαμορφούμενος ορίζοντας σε εξέλιξη. Τα σενάρια 

αυτά έχουν έναν καθοδικό χαρακτήρα (top-down approach) και «διορθώνονται» ή 

«συμπληρώνονται» από τις ομάδες εργασίας και το γενικευμένο ανοδικό διάλογο (bottom- up 

approach) για να πάρουν την τελική τους μορφή. (NISTEP, 2001) 

 

Σε μίκρο-επίπεδο η ανάλυση αυτή επικεντρώνεται σε επιμέρους θεματικές περιοχές που 

αντιστοιχούν σε διαφορετικούς τομείς και τεχνολογίες.  Σε αυτό το επίπεδο, νέα (μίκρο) σενάρια 

αναπτύσσονται τα οποία προσθέτουν λεπτομέρειες και εξειδίκευση στα μάκρο-σενάρια καθώς 

εξετάζουν τις στρατηγικές και τις πολιτικές ανάπτυξης της επιστήμης, της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας σε κάθε θεματική περιοχή.  Ταυτοχρόνως, αυτά τα μίκρο-σενάρια ελέγχουν την 

πιθανότητα πραγμάτωσης των γενικών σεναρίων καθώς επίσης και των πιθανών εναλλακτικών 

μελλοντικών  κόσμων λόγω της προόδου στις συγκεκριμένες περιοχές.   
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1.1.2. Ομάδες εργασίας και τομείς. Αρχικός σχεδιασμός 

 

Οι Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) είχαν την ευθύνη της διαμόρφωσης των σεναρίων στο επίπεδο 

των θεματικών περιοχών (μικροεπίπεδο). Συγκροτούνται από στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, 

ερευνητές, εκπρόσωπους επαγγελματικών φορέων, κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους 

επιμελητηρίων κ.ά. ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε ομάδας. Σε κάθε ΟΕ ορίστηκε ένας 

πρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στις συναντήσεις και στα εργαστήρια (workshops). Ως πρόεδροι 

επιλέχθηκαν προσωπικότητες του χώρου της ΟΕ. Την ευθύνη της παραγωγής των εκθέσεων και της 

διεξαγωγής των εργαστηρίων την έχει ο εισηγητής της ΟΕ (rapporteur), ο οποίος είναι το πρόσωπο 

κλειδί για τη λειτουργία της ομάδας. Η επιλογή των μελών των ΟΕ, εκτός των προέδρων και των 

εισηγητών, βασίστηκε σε μια διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 

έγινε από τη ΓΓΕΤ σε συνεργασία με τη ΣΟΕ. Συνολικά συγκροτήθηκαν 13 θεματικές ομάδες, με 

10-15 άτομα η καθεμία: 

• Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία 

• Τουρισμός 

• Ενέργεια 

• Μεταφορές 

• Διακυβέρνηση και e-Government 

• Βιομηχανική Παραγωγή και Μεταποίηση 

• Περιβάλλον 

• Βιοτεχνολογίες 

• Πληροφορική, Επικοινωνίες & Ηλεκτρονικό 

Επιχειρείν 

• Υγεία και Ποιότητα Ζωής 

• Υλικά 

• Πολιτισμός 

• Αμυντικές Τεχνολογίες 

 

Κάθε ομάδα εργασίας υποστηρίζεται από μια ευρύτερη ομάδα, την Ομάδα Στήριξης (ΟΣ)  

η οποία αποτελείται από εκπροσώπους φορέων, κοινωνικών ομάδων, επαγγελματικών ενώσεων και 

προσωπικότητες με κύρος στο χώρο που σχετίζονται με το αντικείμενο της ΟΕ Η πρώτη επιλογή 

μελών των ομάδων βασίστηκε στον κατάλογο των ονομάτων που δημιουργήθηκε κατά την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι ΟΣ αποτελούν μια αρχική ομάδα στόχου για συστηματική επικοινωνία 
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και διάχυση στην οποία αποστέλλονται συστηματικά τα αποτελέσματα των εργασιών, ενημερωτικά 

δελτία, αντίγραφα εκθέσεων και όλο το ενημερωτικό υλικό που  παράγεται. Επιπρόσθετα, οι ΟΕ και 

οι ΟΣ πλαισιώνονται από ευρύτερες ομάδες, τις Ομάδες Σχολιασμού (ΟΣΧ), οι οποίες αρχικά 

αποτελούνται από άτομα που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΓΓΕΤ, αλλά δεν 

ήταν δυνατή η συμμετοχή τους στις ΟΕ και ΟΣ για πρακτικούς λόγους 

Η άσκηση περιλαμβάνει επίσης πέντε οριζόντιους τομείς. Οι οριζόντιοι τομείς (στην ουσία 

πρόκειται περισσότερο για δράσεις-διεργασίες) έχουν ως κύριο στόχο να υποστηρίξουν, να 

βοηθήσουν και να πλαισιώσουν τις ομάδες εργασίας, ώστε οι τελευταίες να αναπτύξουν τις 

δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα παραδεδεγμένα διεθνή πρότυπα (state of the art) στα πεδία: 

χρηματοδότησης, ανθρώπινου δυναμικού – κατάρτισης, χωρικής κατανομής, καινοτομίας και της 

κοινωνικής πρόσληψης της Ε-Τ-Κ.  

Το κύριο όμως εργαλείο αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομάδων εργασίας και των τομέων είναι 

η διαμόρφωση δύο κειμένων. Το πρώτο είναι το “κείμενο εκκίνησης”. Πρόκειται για ένα κείμενο 

οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών και το δεύτερο είναι το κείμενο σύνθεσης το οποίο θα 

περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές προϋποθέσεις και τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη 

των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στη χώρα μας ενόψει του 2021·  αυτό το δεύτερο 

κείμενο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη λήξη του προγράμματος. 

 

 

 

1.2 Ιδιοτυπίες και προσαρμογή των αρχικών σχεδίων 

 

Είναι σαφές ότι η ανάλυση σε υποθέματα (π.χ. Τουρισμός-Πολιτισμός) και η ιεράρχησή τους 

αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα. Και αυτό απαίτησε όλη τη διαδικασία του διαλόγου και της 

επανεξέτασης του συνολικού σχήματος ανάλυσης.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αναπροσαρμογής του σχήματος ανάλυσης εντάσσεται και η 

απόφαση της ΣΟΕ, το Μάιο του 2003, για τη σύσταση της ειδικής ομάδας εργασίας για τις 

‘Αμυντικές Τεχνολογίες’. Η εστίαση της ομάδας πραγματοποιήθηκε σε ένα πιο διευρυμένο επίπεδο 

σε σχέση με τις άλλες ομάδες, επιχειρώντας από την μία να καταγράψει τις τάσεις και τις 

προοπτικές της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αλλά και να σκιαγραφήσει τις πιθανότητες 

ενσωμάτωσης τής στην ευρωπαϊκή αμυντική βάση και σε γενικότερο επίπεδο τις δυνατότητες 

συμμετοχής στη διαμόρφωση μιας πρώτης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την άμυνα και την 

ασφάλεια. Γι’ αυτό το λόγο, η συγκρότηση της ομάδας κινήθηκε σε δύο επίπεδα: α) πολιτικοί 

επιστήμονες, διεθνολόγοι και οικονομολόγοι ανέλυσαν πιθανά ζητήματα ικανά να επηρεάσουν το 
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μακροχρόνιο σχεδιασμό, β) τεχνολόγοι, μηχανικοί και επιστήμονες του δημοσίου και ιδιωτικού 

αμυντικού τομέα επικεντρώθηκαν στη διαδικασία σχηματισμού μίκρο-σεναρίων για το μέλλον της 

εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η «ομάδα εργασίας» κινήθηκε σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, 

παρέδωσε όμως όλο το έργο της εντός του γενικού χρονικού ορίζοντα  που προβλεπόταν συνολικά 

για την άσκηση της ΠΡΟΔΙΕ. 

Η ίδια λογική συνεχούς αναζήτησης τρόπων και σχημάτων εργασίας κατά το δυνατόν 

περισσότερο λειτουργικών, οδήγησε τη ΣΟΕ στην απόφαση αναδιάρθρωσης της ΟΕ Διακυβέρνησης 

και E-government.  Ο πολύπλοκος και καινοτόμος  χαρακτήρας ενός μη σαφώς ορισμένου πεδίου 

διερεύνησης αυτής της ομάδας εργασίας σε συνδυασμό με τις πρακτικές δυσκολίες προσφοράς που 

δημιουργούσαν στους επικεφαλής της ομάδος οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και ο τόπος της 

εργασίας τους, κρίθηκε ότι αποτελούσαν σημεία ανασχετικά για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδος 

εργασίας.  Η ΣΟΕ λοιπόν προέβη στην εισαγωγή νέου προέδρου και εισηγητού στην ομάδα καθώς 

και στη δραστηριοποίηση νέων μελών τα οποία άντλησε από τη σχετική ομάδα στήριξης, 

επιτυγχάνοντας έτσι την έγκαιρη παραγωγή των ζητουμένων κειμένων. 

Η πρόοδος των εργασιών των ομάδων και η σύνταξη των πρώτων κειμένων εργασίας 

ανέδειξε το ζήτημα του βαθμού ομογενοποίησης των κειμένων των ομάδων εργασίας ως προς τη 

μορφή αλλά και την ποιότητά τους προκειμένου κάθε κείμενο να αποτελέσει κατά το δυνατόν 

ισοδύναμη ενότητα κυρίως ως προς τον τρόπο σύμπλεξής του  με τα υπόλοιπα, για τη διαμόρφωση 

του συνολικού τελικού συνθετικού κειμένου.  Αποφασίστηκε η διοργάνωση στα τέλη του Ιουνίου 

2003 ημερίδας «παρουσίασης και συζήτησης ενδιαμέσων αποτελεσμάτων» των ομάδων εργασίας 

και των οριζοντίων δράσεων του έργου, παρουσία του εκπροσώπων της ΓΓΕΤ αλλά και του Dr. T. 

Kuwahara, Δ/ντη του Κέντρου Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης (STFC) και του Εθνικού 

Ιδρύματος Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής (NISTEP) της Ιαπωνίας.  Επακόλουθο αυτής 

της ημερίδας ήταν η διοργάνωση στα τέλη Ιουλίου ειδικής συνάντησης εργασίας με τους προέδρους 

και εισηγητές των ομάδων όπου η ΣΟΕ σχολίασε κριτικά αυτά τα πρώτα κείμενα και όρισε εκ νέου 

σαφείς κατευθυντήριες γραμμές ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και τη μορφή που θα πρέπει να 

έχουν οι τελικές εκθέσεις των ΟΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ενιαίος χαρακτήρας του τελικού 

συνθετικού κειμένου.   

Επίσης στα πλαίσια της επίσκεψης του Dr. T. Kuwahara διοργανώθηκε στην ΓΓΕΤ ημερίδα 

για την Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική στην Ιαπωνία και την Ελλάδα με σκοπό την 

ενημέρωση των συμμετεχόντων για το Εθνικό Πρόγραμμα Τεχνολογικής Προοπτικής Διερεύνησης 

της Ελλάδας και την εξαγωγή συμπερασμάτων πάνω σε κρίσιμα θέματα που αφορούν στην 

τεχνολογική και επιστημονική πολιτική με αφορμή τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις των δημοσίων 

και ιδιωτικών δομών που προάγουν και υλοποιούν την επιστημονική και τεχνολογική πολιτική της 
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Ιαπωνίας.  Ένα σημαντικό θέμα που συζητήθηκε ήταν ο χαρακτήρας και η μορφή του 

Παρατηρητηρίου Τεχνολογίας.  Η συζήτηση έδωσε πολλαπλά εναύσματα και με τη βοήθεια το Δρ. 

Π. Καρακώστα από την Ε.Ε. 

 
 

1.3 Πρώτη στάθμιση της όλης διαδικασίας 
 
Η ΠΡΟΔΙΕ ως ένα αντικείμενο με πολλές πτυχές και διαστάσεις/ διαφορετικές προσεγγίσεις την 

φωτίζουν με διαφορετικούς τρόπους.. Έτσι  η ΠΡΟΔΙΕ μπορεί να νοηθεί ως: 

• Εργαλείο στην διοίκηση/ διαχείριση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

• Μηχανισμός  κοινωνικού ελέγχου της Επιστήμης και της Τεχνολογίας 

• Κοινωνική διαδικασία θεσμικής προσαρμογής  

• Νέα μορφή διακυβέρνησης των δραστηριοτήτων Ε-Τ-Κ καθώς επίσης και πεδίο επώασης 

νέων σχέσεων μεταξύ Επιστήμης, Τεχνολογίας και Κοινωνίας 

• Καταλύτης για ένα νέο κοινωνικό-πολιτισμικό πρότυπο αντιμετώπισης των προκλήσεων του 

μέλλοντος  

Σ’ αυτό το πνεύμα, έχουν προταθεί διάφορες τυπολογίες για την ταξινόμηση των διαφορετικών 

ασκήσεων ΠΡΟΔΙΕ που έχουν εφαρμοστεί «στο όνομα και στο πνεύμα» της ΠΡΟΔΙΕ σε 

διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. 

Βασική μας υπόθεση αποτελεί οτι η ΠΡΟΔΙΕ είναι μια κοινωνικό-πολιτιστική διαδικασία μέσω της 

οποίας οι σύγχρονες κοινωνίες οραματίζονται και εξερευνούν το μέλλον. Υπό αυτήν την κοινωνικό-

πολιτιστική άποψη, οφείλουμε να τονίσουμε δύο αξιώματα-δύο σημεία: 

 

(Α) Οι σύγχρονες κοινωνίες μπορούν να διακριθούν σε τρεις ομάδες από την άποψη των 

πολιτιστικών προτύπων-μορφωμάτων (Αγραφιώτης, 1999): 

(i)πολυπολιτιστικές κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από διακριτή και ιεραρχική συνύπαρξη ομάδων  

(ii) διαπολιτιστικές κοινωνίες που χαρακτηρίζονται από ανταλλαγές μεταξύ των πολιτιστικών 

σταθερότυπων αλλά πάντα εντός μιας προοπτικής                

(iii) υπερπολιτιστικές κοινωνίες στις οποίες τα πολιτιστικά πρότυπα αναμειγνύονται και 

συγχωνεύονται και στις οποίες υβριδικές ταυτότητες δεν βασίζονται στην προέλευση/ καταγωγή του 

καθενός.(Auge, 1994) (Delvainquiere, 2002) 

 

(Β) Το ανοιχτό ζήτημα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. 

Πολλοί ορισμοί έχουν προταθεί για τον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό». Έως τώρα, στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  αποτελούσε ξεκάθαρη επιλογή να μην δίδεται ένας «τελικός» ορισμός του 
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ευρωπαϊκού πολιτισμού διότι αποτελούσε κοινή παραδοχή πως η οικονομική και πολιτική ένωση 

έπρεπε να εγκαθιδρυθεί επάνω σε πραγματιστικά θεμέλια (οικονομία συν αγορά) και όχι σε 

αφηρημένα και ιδεολογικά μοντέλα. Εντούτοις, στο παρόν και στο μέλλον, η Ευρώπη αντιμετωπίζει 

το ζήτημα της διεύρυνσης και είναι πιθανόν η Ευρώπη να υποχρεωθεί να ξανασκεφτεί το ζήτημα 

του «ευρωπαϊκού πολιτισμού» και των πολιτιστικών σχέσεων της με τους μελλοντικούς  γείτονές 

της.  Με άλλα λόγια, μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι επέλεξαν να μην υπερβούν τα ελάχιστα όρια του 

οικονομικού πλούτου και της ευημερίας και της αποφυγής πολέμων και συγκρούσεων, όσον αφορά 

την δημιουργία της Ένωσης, είναι όμως αυτή η επιλογή αρκετή από πολιτιστικής πλευράς; 

Η διεύρυνση θα εγείρει το ζήτημα των ορίων της Ευρώπης ή του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Προς το 

παρόν προτείνουμε ως ευρωπαϊκός πολιτισμός να  νοείται ο πολιτισμός που σέβεται τις πολιτιστικές 

διαφορές και ευνοεί την πολιτισμική ποικιλία. 

 

Μια προσέγγιση 

 

Μετά από αυτές τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις, υποθέτουμε ότι μια κοινωνικοπολιτιστική 

προσέγγιση συνίσταται σε ερωτήματα επί της ΠΡΟΔΙΕ σε τρία επίπεδα:  

1. νοήματα/ σημασίες που αποδίδονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές  μεταβολές (π.χ. η 

υπόσταση της «προόδου» ) 

2. μορφές-πρότυπα δράσης (π.χ. συλλογική-ατομική, δημόσια-ιδιωτική, παγκόσμια/ τοπική/ 

glocal ) 

3. μορφές κοινωνικών διαδράσεων ( π.χ. αριθμός κοινωνικών πρωταγωνιστών, χώρος – πεδίο 

συναλλαγών, τύπος επικοινωνιών ) 

 

Βασική μας υπόθεση αποτελεί το ότι η κοινωνικό-πολιτιστική προοπτική θα μπορούσε να 

διαμορφωθεί / διατυπωθεί αναλύοντας και καθορίζοντας/ συγκεκριμενοποιώντας  τα παραπάνω τρία  

σ ‘ ένα σύνολο κατηγοριών-ζητημάτων , λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της ΠΡΟΔΙΕ. Μ’ 

άλλα λόγια, προτείνουμε ένα σχήμα ανάλυσης το οποίο μεταφράζει την ΠΡΟΔΙΕ σε 

κοινωνικοπολιτιστικούς όρους. Αυτή η προσέγγιση έχει δοκιμαστεί στα πλαίσια του  προγράμματος 

ITSAFE που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ (Αγραφιώτης, 2002). Προκειμένου να τοποθετηθεί η 

ελληνική εμπειρία της ΠΡΟΔΙΕ εντός αυτού του πλαισίου θα τονίσουμε τις κυρίαρχες διαστάσεις 

της τυπολογίας όπως αυτές εμφανίζονται στην ελληνική άσκηση. 
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Αποτελέσματα: 

 

α) ορισμοί του «κοινωνικού»  

• φυσιοκρατικό (naturalistic)            √ 

• πραγματιστικό (realistic)                √ 

• επεξεργασμένο/ αποσαφηνισμένο (elaborated) 

• θεωρητικά θεμελιωμένο  

 

β) ορισμοί του «τεχνολογικού» 

• (προσέγγιση) συστημική √ 

• δομικό 

• μορφοποιητικό (contructivist) 

• φιλοσοφικό 

• «τεχνικό» 

 

γ) διαδικασία διαφοροποίησης – δημιουργίας ορίων 

• θεσμοί  √ 

• κοινωνικοί πρωταγωνιστές √ 

• λειτουργίες 

• δυνάμεις √ 

• ιδέες 

• μοντέλα 

 

δ) διαδικασία ολοκλήρωσης του κοινωνικού και του τεχνολογικού: 

• εργαλειακό 

• αιτιοκρατικό 

η κοινωνία διαμορφώνει την τεχνολογία// η τεχνολογία διαμορφώνει την κοινωνία 

• χαλαροί δεσμοί μεταξύ μερών του κοινωνικού και μερών του τεχνολογικού 

• επιμέρους δεσμοί μεταξύ μερών του κοινωνικού και μερών του τεχνολογικού √ 

• με βάση ευρύτερα συστήματα (π.χ. μεταφορές) 

• με βάση ειδικά τέχνεργα ( π.χ. ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνίας) 

• ετερογενείς δεσμοί ανά πεδίο εφαρμογών 
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         -κλάδοι 

         -πλαίσια 

         -καταστάσεις 

• ολοκλήρωση ως το τελικό προϊόν/ αποτέλεσμα 

        -απροσδόκητο/ απροόριστο 

        -αυτόματο 

        -επιβαλλόμενο 

        -ενδογενές √  

        -σχεδιασμένο  √ 

        -παραδεδεγμένο     

        -υπόλοιπο 

        -κατορθωμένο 

        -ασυνείδητο 

        -τυχαίο 

        -αποτιμημένο 

        -ατελές 

        -σε αποτίμηση 

 

ε)   γενιές προσεγγίσεων ΠΡΟΔΙΕ  

• πειραματικά √ 

• βάσει μοντέλων/ θεμελιωμένης μεθοδολογίας 

• «ωριμότητα»/ «ρουτίνα» ( αποτίμηση και στάθμιση της διαδικασίας ΠΡΟΔΙΕ) 

• μόδα 

 

στ)  «φύση» και τύπος ΠΡΟΔΙΕ 

• εργαλείο διαχείρισης/ διοίκησης , με μια πολύ-παραγοντική προσέγγιση της επιστήμης και 

της τεχνολογίας 

• διαδικασία συμμετοχική και διαδραστική και μία σχετικά νέα μέθοδος διακυβέρνησης 

• αφετηριακό σημείο για τη δημιουργία δικτύων και «καταλύτης» γνώσης μέσω συλλογικών 

διαδικασιών μάθησης  √ 

 

ζ)   νόρμες πρότυπα, μορφές 

• χρονικότητες (ρυθμοί, κύκλοι, διάρκειες) 
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• σημασία του παρελθόντος/ της παράδοσης √ 

• σχήματα πρόσληψης του μέλλοντος 

         -αισιοδοξία/ απαισιοδοξία 

         -απειλές 

               -εμπιστοσύνη 

• κοινωνική νομιμότητα 

• γραμμικότητα επιρροών και αντίκτυπων √ 

• συνέχειες/ ασυνέχειες διαδικασιών και αρχών √ 

• υπόσταση αβεβαιότητας (περιορισμοί- ευκαιρίες) 

•  δυναμική των διαδικασιών vs των προσανατολισμών  

• καθορίζοντα πρότυπα  της κοινωνικής ζωής 

• αναφορές του χώρου (οικουμενικό, διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, τοπικό ) 

 

η)   η ΠΡΟΔΙΕ ως σημασία 

• εργαλείο διακυβέρνησης 

• αλήθεια 

• αμοιβαία εκμάθηση 

• δικαιολογία για τη λήψη και/ ή τη μη λήψη αποφάσεων 

• κοινωνικός έλεγχος 

• γνώση 

• δικτύωση 

• δικαιολόγηση 

• μορφοποιητικός παράγων 

• δημιουργικότητα 

•  ευκαιρία √ 

 

ι)    επιστημολογικά 

• υπόσταση της «επιστήμης» 

• υπόσταση των κοινωνικών επιστημών 

• μορφές συνδυασμού κοινωνικών επιστημών-μηχανολογίας,  πολύ-επιστημονικότητα/ 

 δι-επιστημονικότητα √ 

• επιστημονικός και τεχνολογικός πολιτισμός 
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• επιστήμη και άλλες μορφές γνώσης 

• λανθάνουσα (άρρητη) γνώση (tacit knowledge) 

• μικρή παράδοση √ 

• διαφοροποίηση √ 
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Κεφάλαιο 2ο      Η Ελλάδα το 2021 
 
 
2.1 Τα σενάρια για την Ευρώπη 
 
 

2.1.1. Σενάριο 1. ‘‘Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης’’ 
 

Η Ευρώπη οργανώνεται σε ομόσπονδο κράτος.  Αποκτά νέες σημαντικές υποδομές στην έρευνα και 
ενοποιεί τις υπάρχουσες. Ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία στις νέες ερευνητικές και 
τεχνολογικές περιοχές. Επιτυγχάνονται άνθιση της επιχειρηματικότητας, διάχυση των τεχνολογιών, 
προώθηση των καινοτομιών, ισχυρή ανάπτυξη. 

 
Πολιτική - Διοίκηση - Οικονομία: Η Ευρώπη οργανώνεται σε ομοσπονδιακό κράτος ισότιμων 
ομόσπονδων πολιτειών.  Κάθε πολιτεία μέλος μετέχει ισότιμα στην ομοσπονδία η οποία κυβερνάται 
από μία ισχυρή και συνάμα ευέλικτη κεντρική διοίκηση ο δημοκρατικός χαρακτήρας της οποίας 
διαφυλάσσεται από την αντιπροσώπευση των μελών αναλόγως του πληθυσμού τους, την διαφάνεια 
των πολιτικών λειτουργιών και τη συνειδητά μεγάλη συμμετοχικότητα των πολιτών. Η οικονομική 
ενοποίηση παγιώνεται. Η μεγάλη ενιαία αγορά και το κοινό νόμισμα επιφέρουν σταθερότητα τιμών,  
χαμηλό πληθωρισμό, αυξημένα επίπεδα μακροπρόθεσμων επενδύσεων, βιώσιμη και ισχυρή 
ανάπτυξη. Εξαλείφονται τα συναλλακτικά κόστη και η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής των 
κρατών μελών γίνεται από κοινού στα πλαίσια των κεντρικών οικονομικών θεσμών όπως η ΕΚΤ και 
ECOFIN οι οποίοι λειτουργούν με μια πρακτική διαλογικής και αμφίδρομης επικοινωνίας με τον 
ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες υπέρ μιας ισόρροπης κατανομής και εκμετάλλευσης των κοινοτικών 
πόρων. Τίθεται σε λειτουργία κοινό πλαίσιο αμυντικής και στρατιωτικής πολιτικής. Η θέσπιση της 
ΚΕΠΑΑ (Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας) μεταθέτει την οργάνωση και 
υλοποίηση αμυντικών και στρατιωτικών σχεδιασμών από εθνικό σε υπερεθνικό επίπεδο. Το 
ομόσπονδο κράτος διαθέτει κοινό στρατό ταχείας επέμβασης και εξελίσσεται σε παγκόσμια 
υπερδύναμη. 

 

Οργάνωση και διεύρυνση Ε.Ε.: Ισχυρή κεντρική διοίκηση. Ανάπτυξη υπέρ-ευρωπαϊκών δικτύων 
σε διαφόρους τομείς όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες.. Διεύρυνση της Ε.Ε. με 
προσχώρηση 10 χωρών της ΚΑΕ (Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης), Κύπρου, Μάλτας και 
Τουρκίας. Αρκετές άλλες χώρες είναι υποψήφιες για ένταξη. 

 

Αξίες - Πολιτισμός - Κοινωνία των πολιτών: Ο θεσμοθετημένος διάλογος μεταξύ των φορέων της 
κεντρικής εξουσίας και των κοινωνικών εταίρων ενισχύει και ενισχύεται από την εδραίωση μιας 
ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών. Πολυάριθμες  μη  κυβερνητικές οργανώσεις οικονομικών και  
κοινωνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται σε υπερεθνικό πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
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συμβάλλοντας στη μορφοποίηση ενός πλουραλιστικού και πολυπολιτισμικού ευρωπαϊκού δημοσίου 
χώρου.   Οι τοπικιστικές-εθνικιστικές τάσεις χάνουν την πολιτική βαρύτητα τους στη ζωή των 
πολιτών της Ένωσης, αντίθετα ενισχύονται οι τοπικές πολιτιστικές ιδιοτυπίες. 

 

Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία - Επιχειρήσεις: Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναγνωρίζει ως 
κοινή προτεραιότητα την υποστήριξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και την 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης.   Ιδρύονται   αρκετοί   ευρωπαϊκοί   ερευνητικοί   
οργανισμοί,   ενώ πραγματοποιείται σε σημαντικό βαθμό η ενοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 
υποδομών της έρευνας. Οι θεσμοί συνεργασίας και ανάπτυξης κοινής πολιτικής στην έρευνα (π.χ. 
Framework Programme, Eureka, European Science Foundation) ενισχύονται. Η Ευρώπη 
αποκτώντας νέες σημαντικές υποδομές στην έρευνα ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στις 
νέες και στις αναδυόμενες ερευνητικές και τεχνολογικές περιοχές. Λόγω αυτής της εξέλιξης είναι 
πιθανή η επιστροφή ή η προσέλκυση στην Ευρώπη αξιόλογων ερευνητών και επιστημόνων από τις 
ΗΠΑ και από άλλες χώρες.  Παρατηρείται αύξηση της προσέλκυσης κεφαλαίων για την έρευνα και 
την τεχνολογική ανάπτυξη.  Αναπτύσσονται ισχυροί δεσμοί μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής για 
την επιστήμη και την τεχνολογία και άλλων πολιτικών.   

Η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων στα όρια του ενιαίου κράτους ευνοεί την άνθιση της 
επιχειρηματικότητας, τη διάχυση των τεχνολογιών και την προώθηση των καινοτομιών. Οι 
επιχειρήσεις, για να επιβιώσουν, γίνονται περισσότερο ανταγωνιστικές μέσω του εκσυγχρονισμού 
της τεχνολογίας τους και της υιοθέτησης καινοτομιών. Δημιουργούνται ισχυρές και παραγωγικές 
εταιρείες με έντονη παρουσία στον ευρωπαϊκό και στο διεθνή χώρο. Η αύξηση των 
μακροπρόθεσμων επενδύσεων οδηγεί σε μείωση της ανεργίας και σε δυνατότητα των επιχειρήσεων 
να ανταποκριθούν σε τοπικές και διεθνείς πιέσεις. Εξαπλώνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
προστατεύονται νομοθετικά το εμπόριο και οι καταναλωτές.  

Η ισχυροποίηση του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος περιορίζει την παντοδυναμία του 
δολαρίου. Το ευρώ διεισδύει στην πετρελαϊκή αγορά με αποτέλεσμα η Ε. Ε. να εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία από τις ΗΠΑ. Η ένταξη ή η υποψηφιότητα ένταξης στην Ε. Ε. 
χωρών (κυρίως της Ανατ. Ευρώπης) αυξάνει το ενεργειακό δυναμικό της Ε. Ε. (πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο κ.ά.). Αποτέλεσμα των δύο παραπάνω γεγονότων είναι η άνθιση της ενεργειακής έρευνας και 
τεχνολογίας. Αλλά και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, 
καθώς το ενεργειακό δυναμικό του Νότου αξιοποιείται αποτελεσματικότερα μέσω της διάχυσης των 
τεχνολογιών του Βορρά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κινητικότητα ατόμων στον επιστημονικό 
χώρο, στην εκπαίδευση και στον τομέα της υγείας. Λόγω της εύκολης μετακίνησης των πολιτών 
μεταξύ των πολιτειών, ιδιαίτερη ανάπτυξη γνωρίζει η “βιομηχανία του τουρισμού”. Η προσέγγιση 
των πολιτισμών των επιμέρους πολιτειών προκαλεί άνθιση των “τεχνολογιών του πολιτισμού” 
(τεχνολογίες σχετικές με τον κινηματογράφο, τη μουσική, τις καλές τέχνες, τις εκδόσεις κ.ά.).  

Μέσα στο πλαίσιο της κοινής ερευνητικής πολιτικής εντάσσονται οι δράσεις της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την άμυνα και την ασφάλεια.  Ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο για την υποστήριξη της  
κοινής Έρευνας και Ανάπτυξης στην αμυντική βιομηχανία. Το ομόσπονδο κράτος προχωρεί σε 
λήψη μέτρων αναδιοργάνωσης του τομέα όπως προώθηση των συνεργασιών καθώς και αναστολή 
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των ζημιογόνων παραγωγικών εργασιών. Το αποτέλεσμα του εξορθολογισμού και συντονισμού των 
δραστηριοτήτων  σε ενδό-ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονομικό επίπεδο είναι η μείωση του κόστους 
χρηματοδότησης για αμυντική Ε&Τ (χαμηλό κόστος ανάπτυξης) και η  μεγαλύτερη γραμμή 
παραγωγής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διεθνοποίηση των πωλήσεων με εύλογα οικονομικά οφέλη 
καθώς και η διατήρηση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής βάσης εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης 
επιτρέπει την οικονομική ανάπτυξη των βιομηχανιών με μακροπρόθεσμη ενίσχυση της Ε&Τ. 

 

 
2.1.2.  Σενάριο 2. “Τεμαχισμένη Ευρώπη” 

 

Οι μηχανισμοί και οι πολιτικές της Ε.Ε. είναι κυρίως περιφερειακές. Μεγάλο τμήμα των σημερινών 
μηχανισμών επανεθνικοποιείται. Η οικονομική και η δημοσιονομική πολιτική καθορίζονται 
ανεξάρτητα σε κάθε χώρα. Οι κυβερνήσεις δεν θεωρούν ως κοινή προτεραιότητα την υποστήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας, και οι θεσμοί ανάπτυξης κοινής πολιτικής αποδυναμώνονται. Τα 
ερευνητικά προγράμματα αναπτύσσονται σε περιφερειακό επίπεδο και είναι προσαρμοσμένα στις 
κατά τόπους (εθνικές) ανάγκες. 

Πολιτική – Διοίκηση - Οικονομία: Η ευρωπαϊκή διεύρυνση σταματά με την είσοδο των δέκα νέων 
μελών. Η απόφαση αυτή αναγκάζει την Τουρκία να στραφεί προς ανατολάς και να 
επαναπροσδιορίσει την σχέση της με την Αμερική. Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η πρόταση ορισμένων 
κρατών-μελών για μία πιο ισχυρή Ευρώπη, μέσω στρατιωτικής ένωσης, αντιμετωπίζει την 
αντίδραση από άλλα κράτη-μέλη.  Η στρατηγική σχέση Ευρώπης και ΗΠΑ τίθεται ξανά στο 
προσκήνιο, με ορισμένες χώρες να υποστηρίζουν την σταδιακή απεμπλοκή των ΗΠΑ από τα 
ευρωπαϊκά δρώμενα, ενώ άλλες να προσδίδουν στην σχέση αυτή πρωτεύουσα σημασία. 
Οδηγούμαστε στην δημιουργία ενός πυρήνα κρατών προς διαδικασίες ομοσπονδιοποίησης αλλά και 
προς αυτοεξαιρέσεις χωρών από διαδικασίες οι οποίες θίγουν τα εθνικά τους συμφέροντα. Οι 
διακρατικές εντάσεις περί μειζόνων πολιτικών ζητημάτων, μεταφέρονται σε κοινωνικές και 
οικονομικές διαφορές. Η ηπειρωτική Ευρώπη θέλει την διατήρηση του κοινωνικού μοντέλου ενώ πιο 
φιλελεύθερες  χώρες επιζητούν την επικράτηση ακραίου καπιταλιστικού μοντέλου. Οι Βρυξέλλες 
χάνουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων λόγω έλλειψης ομοφωνίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι 
πολιτικές επανεθνικοποιούνται και σε παγκόσμιο, υπάρχει αμφισβήτηση του κύρους της ΕΕ. Η 
είσοδος πολλών μεταναστών χαμηλού επιπέδου από τα νέα κράτη-μέλη αλλά και γειτνιάζουσες 
περιοχές (Τουρκία, Ιράκ, Αφρική) πολώνει τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Παρατηρείται μία 
άνοδος ακραίων ιδεολογιών στην νομή της εξουσίας, καθώς και μία απόρριψη της ευρωπαϊκής 
πίστης στην ανοχή (θρησκευτική, πολιτική, πολιτιστική) λόγω του αρνητικού μεταναστευτικού 
ισοζυγίου. 

Οικονομία: Το ευρώ δέχεται συνεχείς και συντονισμένες χρηματιστηριακές επιθέσεις από ξένα 
επιχειρηματικά κέντρα, αποτέλεσμα των οποίων είναι η μείωση της αξίας του. Η άνοδος και η 
διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα επιφέρει πιέσεις στον απλό καταναλωτή 
αλλά και στα αναπτυξιακά προγράμματα των χωρών-μελών. Παράλληλα, αυξάνεται η ανεργία και ο 
πληθωρισμός πάνω από το σύμφωνο Σταθερότητας. Οι χώρες κράτη-μέλη ακολουθούν πλέον 
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χωριστή οικονομική πολιτική. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και τα υπέρογκα κόστη που 
απαιτεί από τους ευρωπαϊκού προϋπολογισμούς αναγκάζουν την Ευρωπαϊκοί Κεντρική Τράπεζα 
(ΕΚΤ) να διακηρύξει αδυναμία συνέχισης της ίδιας πολιτικής. Παράλληλα, οι εμπορικοί εταίροι της 
Ευρώπης (Ρωσία, Κίνα, Ινδία) κατακλύζουν την αγορά με φθηνά, ίδιας ποιότητας προϊόντα, 
ρίχνοντας έτσι τις τιμές και αναγκάζοντας τις εταιρίες να προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις. Η 
γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί τρομακτικές πιέσεις στα ασφαλιστικά συστήματα της 
Ευρώπης. Τα ταμεία αδυνατούν να υποστηρίξουν την αύξηση των συνταξιούχων. Επιπλέον, η 
ύπαρξη μεγάλου αριθμού γηρασμένων πολιτών εμποδίζει την ανάπτυξη καθώς το υπάρχον εργατικό 
δυναμικό συντηρεί τα ταμεία και όχι την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Πολιτισμός-Αξίες: Παρατηρείται μία ισχυροποίηση ακραίων, ξενοφοβικών τάσεων και ιδεολογιών 
στο προσκήνιο. Μεγάλα τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού αισθάνονται ανασφάλεια για το 
μέλλον, ένα μέρος τους στρέφεται εναντίον των προσφύγων. Στο προσκήνιο πλέον η απαρχή 
τάσεων απομονωτισμού, η παύση της ανοχής του διαφορετικού. Οι εθνικιστικές τάσεις και 
προκαταλήψεις κυριαρχούν στο συνείδηση του μέσου ευρωπαίου. 

Έρευνα και Τεχνολογία: Το κλίμα χρόνιας ύφεσης επιφέρει περαιτέρω μείωση στις δαπάνες για 
Έρευνα και Τεχνολογία. Η ανυπαρξία ενιαίας, κεντρικής, αυτόνομης, ευρωπαϊκής αρχής διαχείρισης 
κονδυλίων για ΕΚΤ, οδηγεί τα υπάρχοντα τεχνολογικά προγράμματα σε ατονία. Ελλείψει κεντρικών 
πολιτικών, οι θεσμοί συνεργασίας και ανάπτυξης κοινής πολιτικής στην έρευνα (Framework 
Program, Eureka, European Science Foundation) αποδυναμώνονται. Τα προγράμματα ΕκΤ τα οποία 
μπορούσαν να προσφέρουν στους Ευρωπαίους στρατηγικό πλεονέκτημα σε υποδομές και 
τεχνογνωσία ως προς τους άλλους παγκόσμιους ανταγωνιστές (ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία) ατονούν, 
αποτρέποντας έτσι την Ευρώπη από την κυριαρχία σε αναδυόμενες ερευνητικές και τεχνολογικές 
περιοχές. Το κάθε κράτος-μέλος υιοθετεί ατομικές πολιτικές για ΕκΤ, οι οποίες επηρεάζονται από 
εθνικά πολιτικά και στρατιωτικά κριτήρια. Η Ελλάδα σε σχέση με περιφερειακές εστίες ανάφλεξης 
στα Βαλκάνια και με την Τουρκία, οι Γερμανοί και Αυστριακοί για να στεγανοποιήσουν τα σύνορα 
τους από τις μαζικές παράνομες εισροές μεταναστών, σε ένα γενικότερο επίπεδο παρατηρείται 
αναζωπύρωση αυτονομιστικών κινημάτων (βλ. Βάσκοι και Κορσικανοί). Επιπλέον, οι διαφορετικές 
εθνικές προτεραιότητες μεταξύ των κρατών-μελών, διευρύνει περαιτέρω την ασυμβατότητα και το 
οικονομικό χάσμα, ιδιαίτερα μεταξύ των Δυτικών και Ανατολικών κρατών. 

 

 
2.1.3.  Σενάριο 3. ‘‘Ανταγωνιστική-Φιλελεύθερη  Ευρώπη’’ 

 

Επικράτηση των αρχών της φιλελεύθερης οικονομίας, άνθιση της επιχειρηματικότητας, συρρίκνωση 
του δημόσιου τομέα, αποδυνάμωση της κοινωνικής πρόνοιας, αύξηση των ανισοτήτων σε τοπική και 
κοινωνική κλίμακα, ελαστικές διατάξεις εργασίας. Το  ακραίο καπιταλιστικό μοντέλο(αμερικανικού 
τύπου) υιοθετείται στην Eρευνα-Tεχνολογία-Kαινοτομία καθώς και στη διάρθρωση των 
επιχειρήσεων. Χρηματοδότηση και εξάρτηση των ερευνητικών ιδρυμάτων από τις εταιρίες. 
Προσανατολισμός της ερευνητικής πολιτικής στην εφαρμοσμένη έρευνα με ταυτόχρονη αποθάρρυνση 
των δραστηριοτήτων βασικής έρευνας. 
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Πολιτική – Διοίκηση - Οικονομία: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανθούν μέσα σε ένα συντηρητικό-
φιλελεύθερο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο. Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται ενώ παράλληλα ο 
δημόσιος τομέας συρρικνώνεται. Τις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων επιχειρήσεως ακολουθούν 
αυτές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Αποδυναμώνεται έτσι 
η κρατική πρόνοια η οποία αντικαθίσταται από ιδιωτικής φύσης κεφαλαιοποιητικά μοντέλα. Ως 
αποτέλεσμα εντείνονται οι ανισότητες σε τοπικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο ο 
ρόλος της Ε.Ε. περιορίζεται στην έκδοση κανονιστικών ρυθμίσεων ενώ τα κράτη μέλη διατηρούν 
την δυνατότητα άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής. Συνέπεια του γενικότερου συντηρητικού 
κλίματος είναι η παραμέληση των μη οικονομικών ζητημάτων όπως οι πολιτικές και κοινωνικές 
υποδομές. Σε οικονομικό (εθνικό) επίπεδο η ενίσχυση των επιχειρήσεων συντελείται ακολουθώντας 
ευνοϊκή φορολογική πολιτική και μεταρρύθμιση των εργασιακών νόμων.   

Οργάνωση και Διεύρυνση Ε.Ε.:  Η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα Ε-Τ-Κ, γεωργίας και 
πρόνοιας αποδυναμώνεται ενώ παράλληλα σημειώνονται περιορισμοί στις  χρηματοδοτήσεις. Η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν πραγματοποιείται καθώς οι τοπικοί θεσμοί και αρχές εξακολουθούν να 
παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των πολιτών. Η ένωση διευρύνεται με την είσοδο δέκα χωρών της 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, της Κύπρου, της Μάλτας και της Τουρκίας.  

Αξίες - Πολιτισμός: Τα εθνικά χαρακτηριστικά διατηρούνται καθώς κάθε προσπάθεια πολιτιστικής 
ενοποίησης έχει εγκαταλειφθεί. Επικρατούν ατομικιστικά ιδεώδη και καταναλωτικά πρότυπα 
συμπεριφοράς. Ο κοινωνικός αποκλεισμός ορισμένων ομάδων έχει γίνει αποδεκτός από το σύνολο. 
Η ‘γνώση’, η ‘παραγωγή γνώσης’, καθώς και η ‘πρόσβαση στην γνώση’ αποτελούν τις κυρίαρχες 
μεταβλητές στις κοινωνικές ανισότητες. Ο διαφορετικός, αυτός βαθμός ελέγχου της πληροφορίας 
οδηγεί σε νέες μορφές πολιτιστικής αλλοτρίωσης όπως την δημιουργία κλειστών πληθυσμιακών 
ομάδων με ακραίους τρόπους ζωής. Η δυσκολία, πλέον στη διασύνδεση ιδεών, γνώσεων και 
προοπτικών ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες καθώς και οι συνεπακόλουθες αδυναμίες κοινής 
εφαρμογής είναι εμφανής.    

Ερεύνα – Τεχνολογία – Καινοτομία - Επιχειρήσεις: Η δομή της Ε-Κ-Τ διαμορφώνεται σύμφωνα 
με τις αρχές της προσφοράς και ζήτησης. Ενισχύεται η εφαρμοσμένη έρευνα εις βάρος της βασικής. 
Η εκπαίδευση ακολουθεί τον ίδιο κανόνα και γίνεται περισσότερο “τεχνοκεντρική” παρά 
“επιστημοκεντρική” καθώς έχει αναλάβει να τροφοδοτεί την βιομηχανία με το απαραίτητο 
προσωπικό. Τα ερευνητικά ιδρύματα εξαρτώνται από την χρηματοδότηση των εταιριών. 

Οι ευέλικτες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν ρόλο-κλειδί στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών και ιδιαίτερη ευχέρεια στην αντιμετώπιση πιέσεων. 
Οι δραστηριότητες συγκεντρώνονται, σε εθνικό επίπεδο, σε συγκεκριμένους τομείς ενώ 
αποθαρρύνονται οι δραστηριότητες χαμηλής προτεραιότητας.  
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2.1.4. Σενάριο 4. “Κοινωνική - Οικολογική Ευρώπη” 
 

Προσανατολισμός της πολιτικής σε κοινωνικές και οικολογικές αρχές. Αναδιάρθρωση του 
δημόσιου τομέα με βάςη τις αρχές της αποκέντρωσης, της διαφάνειας και της κοινωνικής 
πρόνοιας. Αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή, ενίσχυση των 
μηχανισμών ελέγχου. Επιβολή φιλεργατικής και φιλοπεριβαλλοντικής φορολογίας. Ενίσχυση της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας σε διάφορους τομείς (ανάπτυξη, περιβάλλον κ.ά.).  Οργάνωση των 
επιχειρήσεων με βάση τις αρχές της δημοκρατίας και της ισότητας. Κοινή Ευρωπαϊκή Ερευνητική 
Πολιτική με προτεραιότητα τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τις βιοϊατρικές επιστήμες. 

Πολιτική – Διοίκηση - Οικονομία: Προσανατολισμός της πολιτικής των κρατών σε κοινωνικές και 
οικολογικές αρχές. Αναδιάρθρωση και εξυγίανση του δημόσιου τομέα με βάση τις αρχές της 
αποκέντρωσης, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας, της κοινωνικής πρόνοιας και της συνδρομής. 
Μη – κυβερνητικοί οργανισμοί ( NGO’s) και  ομάδες συμφερόντων (interest groups) συμμετέχουν 
ενεργά στην διαμόρφωση της πολιτικής. Τόσο το σύστημα διοίκησης όσο και το σύστημα αξιών της 
δημοκρατίας ενισχύονται και εκσυγχρονίζονται  μέσω των νέων τρόπων διακυβέρνησης (e– 
government). Ενδυνάμωση του ρόλου των μηχανισμών αξιολόγησης και ελέγχου.  

Υποστήριξη και προώθηση των περιφερειακών πολιτικών και του αποκεντρωμένου κράτους 
στο πρότυπο της βιώσιμης ανάπτυξης με αντίστοιχη ρύθμιση της απορρόφησης μεταναστών. 
Προστασία του εμπορίου. Διοργάνωση πανευρωπαϊκών συζητήσεων για το μέλλον της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας. Περιορισμένη ελαστικότητα στην αγορά εργασίας, προστασία των εργαζομένων και 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων (παιδιά, νέοι, γυναίκες κ.ά.). Επιβολή «οίκο-φόρων» και ισχυρός 
ευρωπαϊκός κανονισμός στον τρόπο δράσης των επιχειρήσεων σε σχέση τις συνθήκες εργασίας και 
την μόλυνση του περιβάλλοντος. Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κοινωνικής ασφάλισης.  

Μειωμένες δαπάνες για την αμυντική Ε&Α ωστόσο ενιαία αμυντική πολιτική που 
προασπίζεται της αξίες της Ε.Ε. και συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη ισχυρού 
ευρωπαϊκού κέντρου στο αβέβαιο μέλλον.  Κοινωνικό πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης. Ενίσχυση 
της παγκόσμιας συνεργασίας σε διάφορους τομείς (ανάπτυξη, περιβάλλον, υγεία, κ.ά.).  

Οργάνωση και διεύρυνση Ε.Ε.: Ισχυρό ευρωπαϊκό κέντρο. Επιβολή θεσμικών μεταρρυθμίσεων 
και θέσπιση κοινού νομοθετικού πλαισίου με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ανάλογα διαμορφώνονται και τα κριτήρια ένταξης νέων χωρών (π.χ. 
χώρες όπως η Τουρκία οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
την αρμονική συνύπαρξη με τις εκεί μειονότητες).   

Ενδυνάμωση της κοινής πολιτικής των μελών ιδιαίτερα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, 
δικαιοσύνης, ασφάλειας και εσωτερικών. Αποκέντρωση, αύξηση του προϋπολογισμού, κριτική και 
έλεγχος των θεσμών. Ενίσχυση του ρόλου των συνδικαλιστικών ενώσεων, αναμόρφωση των 
συμβάσεων εργασίας, αύξηση της κοινωνικής πρόνοιας, επιχορηγήσεις σε ανέργους. Ανάπτυξη 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Αξίες – πολιτισμός: Βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετοχικότητα, ανεκτικότητα (όσον αφορά τη 
διάρθρωση των κοινωνιών – πολυπολιτισμικότητα) δημόσια κατανόηση της επιστήμης που 
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εξασφαλίζεται από την ανάπτυξη νέων μεθόδων επικοινωνίας της επιστήμης και της τεχνολογίας και 
ιδιαίτερα ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα. Επικράτηση των 
αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της πολιτικής ορθότητας. Ενίσχυση της 
δημιουργικότητας του ατόμου και της συμμετοχής στα κοινά. Ανοχή στο «διαφορετικό». Ιδιαίτερη 
δραστηριοποίηση των γυναικών. Εθελοντισμός, υποχώρηση της σημασίας της μισθωτής εργασίας, 
αυτενέργεια (do it yourself), αντικαταναλωτισμός, , «πράσινες» αξίες. 

Έρευνα - Τεχνολογία – Καινοτομία - Επιχειρήσεις : Η έρευνα και η τεχνολογία στην υπηρεσία 
πλήρωσης κοινωνικών και οικονομικών αναγκών → Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο (public 
accountability of science) 

Κοινή Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική με προτεραιότητα τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τις 
βιοϊατρικές επιστήμες  

Ανάπτυξη τεχνολογιών «διττής χρήσης» (dual-use technologies) στο χώρο της  αμυντικής  
Ε&Α  που συνεπάγεται μεγαλύτερα οφέλη στην κοινωνία από τη στιγμή που πραγματοποιούνται 
συστηματικά εφαρμογές των στρατιωτικών τεχνολογιών σε αστικές τεχνολογίες και το αντίστροφο 

Έμφαση στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και χρήση εναλλακτικών ενεργειακών 
τεχνολογιών σε ευαίσθητους περιβαλλοντικά κλάδους όπως οι μεταφορές, η βιομηχανία 

Συνεργασία και συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Διάρθρωση των εταιρειών 
σύμφωνα με την αρχή των διακυβευτών (stakeholder model). Αποθαρρύνονται οι ιδιωτικές 
επενδύσεις σε ορισμένους τομείς (π.χ. βιοτεχνολογία). Οργάνωση των επιχειρήσεων με βάση τις 
αρχές της δημοκρατίας και της ισότητας. Άνθιση των ανεπίσημων δικτύων και της τηλε-εργασίας. 
Δημιουργία εταιρειών και δικτύων στην Ευρώπη με κοινωνικά-οικολογικά κριτήρια. Συνύπαρξη 
δημόσιων και ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών, μη-κυβερνητικών εταιρειών και οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (εκπαίδευση, επιμόρφωση, αρωγή 
ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα κ.ά.). 

 

 
2.2 Σενάρια 2021 για την Ελλάδα 
 

2.2.1. Σενάριο 1. “Κήπος” 

Ως αποτέλεσμα ενός πολιτισμικού και κοινωνικού μετασχηματισμού η ανάπτυξη στην Ελλάδα 
επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που έχουν ως κεντρικό στοιχείο τον άνθρωπο, υιοθετώντας μια 
προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης.  Οι υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, την ψυχαγωγία, τον 
πολιτισμό και την έρευνα αποτελούν έναν πόλο ανάπτυξης, γύρω από τις οποίες αναπτύσσονται άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται υποδομές, βελτιώνονται οι 
μεταφορές, οι επικοινωνίες, η παροχή υπηρεσιών υγείας, προστασία του περιβάλλοντος αποκτά 
προτεραιότητα, αναπτύσσεται ο τουρισμός, η πληροφορική κ.ά. Η      Ε-Τ-Κ στρέφεται στην 
αξιοποίηση των εγχώριων φυσικών πόρων στην πληροφορική, στην υγεία και ποιότητα ζωής και στις 
κοινωνικές επιστήμες(φυτική παραγωγή, ήπιες μορφές ενέργειας, τεχνολογίες αντιρρύπανσης κ.ά.).     
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Θεσμοί – Διοίκηση - Πολιτική. Η ανάπτυξη αισθήματος σταθερότητας και ασφάλειας μέσα από 
διεργασίες που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει την συγκέντρωση πόρων και 
δυνάμεων στον μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, των θεσμών και της 
πολιτικής. 

Μετά από εντατικές προσπάθειες, έχει υλοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός των δομών της 
δημόσιας διοίκησης και η Ελλάδα πια είναι αρκετά κοντά στο να αποτελεί μια σύγχρονη, ανοικτή, 
διεθνοποιημένη κοινωνία.  Η διοίκηση έχει ως σκοπό τη δημιουργία  ενός πλαισίου θεσμών και 
κανόνων που θα εξυπηρετούν τους κοινά αποδεκτούς μακροπρόθεσμους στόχους και θα δίνουν 
ώθηση στις απαιτούμενες κινητήριες δυνάμεις για την επίτευξη του νέου αναπτυξιακού μοντέλου 
της κοινωνίας. Σχεδιάζει την αναπτυξιακή πολιτική και παρέχει κίνητρα προς τις επιχειρήσεις και 
τους εργαζόμενους να την αποδεχτούν και να την εφαρμόσουν. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 
και ειδικότερα των τεχνολογιών της τηλεματικής και η χρήση του διαδικτύου επηρεάζει σημαντικά 
τον τρόπο άσκησης και την αποτελεσματικότητα της εξουσίας.  

Η “κοινωνία των πολιτών” είναι αρκετά ισχυρή, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη και δράση, σε 
πανελλαδικό αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ευέλικτα και αποτελεσματικά δίκτυα ενημέρωσης, 
κριτικής, ελέγχου και παρεμβάσεων στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα. Η συνεργασία, η 
επικοινωνία, η ανταλλαγή εμπειριών και η δυνατότητα παρέμβασης των δικτύων αυτών ενισχύονται 
με την ανάπτυξη της πληροφορικής και της τηλεματικής. Τα δίκτυα αυτά χρηματοδοτούνται από 
τους υποστηρικτές και τα μέλη τους, από την κεντρική και την περιφερειακή κυβέρνηση, καθώς και 
από ιδιωτικές εταιρείες.  Στον τομέα της μετανάστευσης (από χώρες εκτός της Ε.Ε. προς την Ε.Ε.) η 
Ελλάδα υποβοηθείται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη και εφαρμόζεται μια συνολική ευρωπαϊκή 
πολιτική μετανάστευσης με βασικό στόχο την ελεγχόμενη μετανάστευση και την προγραμματισμένη 
ένταξη στην κοινωνία. Οι μετανάστες αφομοιώνονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή 
πολυπολιτιστική κοινωνία και αποτελούν τμήμα του εργατικού δυναμικού σε διάφορους 
σημαντικούς τομείς όπως στην πληροφορική (π.χ. οι Ινδοί), στη γεωργία (π.χ. οι Αλβανοί) κ.α. 

Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συμπεριφορές). Η εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας και 
σταθερότητας συντείνει στην επικράτηση νέων πολιτισμικών προτύπων και συμπεριφορών, 
παραμερίζοντας τους διαχωρισμούς τους παρελθόντος και συμβάλλοντας στην κατανόηση και 
αποδοχή της σύνθεσης διαφόρων “φαινομενικά” αντίθετων εννοιών (π.χ. εθνικισμού - διεθνισμού, 
ατομικού - κοινωνικού συμφέροντος, οικονομικής ανάπτυξης - προστασίας περιβάλλοντος, κέρδους 
- κοινωνικής δικαιοσύνης) που χαρακτηρίζουν τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Καλλιεργείται η 
συμμετοχική αντίληψη και ο σεβασμός προς το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τη διαφορετικότητα. 
Πρόκειται για μια ανοιχτή, συμμετοχική και δημοκρατική κοινωνία. Ενισχύεται η αλληλεγγύη και ο 
εθελοντισμός. Επικρατεί ενθουσιασμός για την πληροφορική, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και τις 
λεγόμενες «πράσινες αξίες». Αναμορφώνεται εκ βάθρων το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να 
προωθήσει τη νέα αντίληψη στους νέους ανθρώπους αλλά και να ανταποκριθεί επαρκώς στις νέες 
ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί από το νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Η έννοια του “εθνικού” 
πολιτισμού συνυπάρχει με την πολυπολιτιστική ευρωπαϊκή κοινωνία που διαμορφώνεται από τη 
δημιουργική αλληλεπίδραση των κατοίκων της χώρας με τους κατοίκους των άλλων χωρών της 
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Ενωμένης Ευρώπης και με άτομα που διαμένουν στη χώρα για μικρό ή μέσο διάστημα για 
διάφορους λόγους (τουρισμός, εργασία κ.λπ.).  

Οικονομία - Επιχειρήσεις.  Η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται στα νέα πρότυπα ζήτησης και 
προσφοράς που δημιουργούνται μέσα από τον μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η βιώσιμη 
ανάπτυξη αποτελεί ένα κοινωνικό αίτημα το οποίο διαμορφώνει μέσα από τους μηχανισμούς της 
αγοράς ένα νέο πλαίσιο ανάπτυξης.  Στο επίπεδο λειτουργίας της οικονομίας το κράτος, βρίσκεται 
σε αρμονία με την αγορά αναλαμβάνοντας την κινητοποίηση και μόχλευση των πόρων της 
κοινωνίας και την απελευθέρωση της δημιουργικότητας. Το κράτος παρεμβαίνει όπου είναι 
απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αστοχιών της αγοράς και των εξωτερικοτήτων.  

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βασίζεται όχι μόνο στην αξιοποίηση με βιώσιμο τρόπο 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (κλίμα, περιβάλλον, φυσικοί πόροι) αλλά κυρίως στην ικανότητα 
αφομοίωσης της τεχνολογικής εξέλιξης και την ανάπτυξη τεχνολογικών και καινοτομικών 
δραστηριοτήτων σε πληθώρα κατευθύνσεων. 

Η επιχειρηματικότητα και η κοινωνική ευθύνη αποτελούν βασικά στοιχεία της 
επιχειρηματικής κουλτούρας η οποία έχει μεταβληθεί ριζικά. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν σύγχρονα 
μοντέλα διοίκησης και οργάνωσης και θεωρούν την καινοτομία ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για το λόγο αυτό επενδύουν στην παραγωγή νέας γνώσης μέσα 
από τη συστηματική ανάπτυξη της ΕΤΑ και των συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα και τη συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.    

Η κοινωνική απαίτηση για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη των καινοτομικών ικανοτήτων και της επιχειρηματικότητας, 
δημιουργούν τις συνθήκες για την ανάδειξη σε πόλους ανάπτυξης, τομέων όπως το περιβάλλον, η 
υγεία, ο τουρισμός. Παράλληλα η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στηρίζεται σε 
ορθολογικές βάσεις και κανόνες που εξασφαλίζουν ισόρροπη ανάπτυξη και απόδοση με μακρά 
διάρκεια. Η ανταγωνιστικότητα στηρίζεται σε συγκριτικά πλεονεκτήματα 

Ενισχύεται το σύστημα κοινωνικής προστασίας δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας 
στους πολίτες και συνθήκες μεγαλύτερης ευελιξίας – κινητικότητας στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει σχετικά χαμηλό.   

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία. Η παραγωγή νέας γνώσης και η αξιοποίησή της για την 
ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τον δημόσιο 
όσο και για τον ιδιωτικό τομέα. 

Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης του εθνικού 
συστήματος καινοτομίας θέτοντας ερευνητικές προτεραιότητες, αναπτύσσοντας τις υποδομές και 
προωθώντας τη συνεργασία ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο. Η ανάπτυξη της 
καινοτομίας αποτελεί βασική συνιστώσα  αυτής της πολιτικής. Αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι 
ευρωπαϊκές και οι εθνικές χρηματοδοτήσεις και η Ελλάδα συμμετέχει σε πλήθος δικτύων και 
οργανισμών που αφορούν την Ε-Τ-Κ. Η έρευνα πραγματοποιείται τόσο στα κλασικά ερευνητικά και 
πανεπιστημιακά κέντρα (τα οποία χρηματοδοτούνται από την κεντρική και την περιφερειακή 
κυβέρνηση, από ελληνικές και ευρωπαϊκές ιδιωτικές εταιρείες και από  δίκτυα πολιτών που 
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ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους), από ιδιωτικές μεγάλες ή 
μεσαίες επιχειρήσεις και από ειδικά κέντρα που δημιουργούνται από σύμπραξη διαφόρων φορέων 
και δικτύων πολιτών. Στην Ελλάδα δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της Ε-Τ-Κ για την αξιοποίηση 
των εγχώριων φυσικών πόρων στην πληροφορική, στην υγεία και ποιότητα ζωής και στις 
κοινωνικές επιστήμες (φυτική παραγωγή και βιομηχανική αξιοποίηση ενδημικών ειδών, ήπιες 
μορφές ενέργειας, τεχνολογίες αντιρρύπανσης κ.ά.). Το ζήτημα  της δημοκρατικής παραγωγής και 
αναδιανομής της γνώσης αποτελεί αντικείμενο για συζήτηση και έλεγχο από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς.  

  

 

2.2.2. Σενάριο 2. «Σενάριο των δύο ταχυτήτων ή θυλάκων διαφοροποίησης» 

Η Ελλάδα ακολουθεί ανάπτυξη σε δύο ταχύτητες, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση των αντιθέσεων και 
τη συνύπαρξη δύο ετερογενών κόσμων με πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές διαφοροποιήσεις. 
Ο πρώτος κόσμος (θύλακας) έχει διεθνή και εκσυγχρονιστικά χαρακτηριστικά, πρόσβαση στην 
πληροφορία και στη γνώση, είναι ανοικτός σε επικοινωνία και ανέλιξη. Ο δεύτερος έχει 
χαρακτηριστικά εθνικά, τα άτομα που ανήκουν σε αυτόν έχουν χαμηλά προσόντα, ελλιπή πρόσβαση 
στην πληροφορία και στις σύγχρονες εξελίξεις. Ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν σημαντικές προόδους 
σε ό,τι αφορά την Ε-Τ-Κ, ενώ άλλοι τομείς παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση. 

Θεσμοί – Διοίκηση – Πολιτική.  Η Ελλάδα αποτελεί μέλος της ομοσπονδιακής Ευρώπης. Οι 
εξουσίες μεταφέρονται σε κεντρικό – ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ελληνική κυβέρνηση είναι 
υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις πολιτικές που αποφασίζονται στο κεντρικό επίπεδο και αφορούν 
οικονομικά, δημοσιονομικά, νομισματικά θέματα, αλλά και ζητήματα έρευνας, εκπαίδευσης, 
απασχόλησης, πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι οποίες σε 
μεγάλο βαθμό προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επενεργούν με διαφορετικό τρόπο επί 
των περιφερειών της Ελλάδας και επί των κοινωνικών στρωμάτων εντείνοντας τις περιφερειακές και 
κοινωνικές ανισότητες. Η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από μία δυαδικότητα. Ένα μέρος της 
ελληνικής κοινωνίας έχει εκσυγχρονιστεί και έχει ενταχθεί πλήρως στη λογική και στον τρόπο 
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα άλλο τμήμα παραμένει προσκολλημένο στο παρελθόν, 
έχει ελάχιστα εκσυγχρονιστεί και δεν κατανοεί πλήρως τη λογική και τον τρόπο λειτουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου το κάθε τμήμα της ελληνικής κοινωνίας ευνοείται με 
διαφορετικό τρόπο από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Ο εκσυγχρονισμός της εθνικής διοίκησης δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Η εθνική διοίκηση, αντανακλώντας την ίδια τη δομή της ελληνικής κοινωνίας, 
έχει εν μέρει εκσυγχρονιστεί. Ένα τμήμα της είναι εκσυγχρονισμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις 
ανάγκες της σύγχρονης Ελλάδας – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα άλλο τμήμα της 
λειτουργεί με παραδοσιακό τρόπο χωρίς να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες προσαρμογής στα νέα 
δεδομένα. Ο ρόλος του κράτους είναι διττός. Η κυβέρνηση αποκτά τη νομιμοποίηση των ενεργειών 
της τόσο από το εκσυγχρονισμένο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας όσο και από αυτό που δεν έχει 
εκσυγχρονιστεί. Το καινούριο και το παλιό συνυπάρχουν και αγγίζουν όλες τις πτυχές του κρατικού 
μηχανισμού. Το αποτέλεσμα αυτής της συνύπαρξης είναι ότι προωθούνται ορισμένοι τομείς 
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διοίκησης και δραστηριοτήτων, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι από την κυβέρνηση για την 
παρακολούθηση και προώθηση συγκεκριμένων πολιτικών. Δημιουργούνται νέοι θεσμοί και 
προβάλλεται και ένα νέο πρότυπο οργάνωσης. Όμως αυτοί οι νέοι θεσμοί δεν μπορούν να 
επικρατήσουν πλήρως και να απομονώσουν τους παλιούς θεσμούς και την παλιά οργάνωση, με 
αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια δυαδικότητα, δυο διαφορετικοί κόσμοι. Η άσκηση πολιτικής 
στηρίζεται πάνω σε αυτούς τους δυο κόσμους. Ενισχύει τους νέους θεσμούς, αλλά παράλληλα 
υπερασπίζεται και τους παλιούς θεσμούς. Επικρατούν ακόμη πελατειακές σχέσεις με την εξουσία 
και ένα άθροισμα συμφερόντων διαφόρων ομάδων που απαιτούν στήριξη από το κράτος. Η 
μετανάστευση αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο από την κοινωνία. Επιχειρήσεις και τομείς 
χαμηλών δεξιοτήτων και προσόντων αποτελούν την κύρια πηγή ζήτησης μεταναστών. Επιχειρήσεις 
και τομείς υψηλών δεξιοτήτων και προσόντων ζητούν εργατικό δυναμικό υψηλών προδιαγραφών. 
Το κράτος παλινδρομεί ως προς το φαινόμενο της μετανάστευσης χωρίς να έχει ξεκάθαρη πολιτική 
μετανάστευσης. Το αποτέλεσμα της έλλειψης σαφούς πολιτικής μετανάστευσης αλλά και η 
αδυναμία των υποδομών να στηρίξουν οποιοδήποτε εγχείρημα έχει ως αποτέλεσμα να εντείνεται η 
δυαδικότητα στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας. 

Οικονομία – Επιχειρήσεις. Στο οικονομικό πεδίο επικρατεί στην ουσία ένας ιδιότυπος κρατικός 
καπιταλισμός στον οποίο αλληλεμπλέκονται μηχανισμοί της κρατικής διοίκησης και της αγοράς. 
Ενισχύεται ο ανταγωνισμός, εντείνεται η απελευθέρωση των αγορών, επιτυγχάνεται η ελεύθερη 
κυκλοφορία όλων των παραγωγικών συντελεστών συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας τόσο σε 
περιφερειακό όσο και σε επιχειρησιακό - κλαδικό επίπεδο. Η συμβολή του πρωτογενούς τομέα έχει 
σημαντικά μειωθεί, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά η συμβολή του τριτογενούς τομέα στο συνολικό 
προϊόν. Στα πλαίσια του τομέα των υπηρεσιών συναντάμε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες 
που η παραγωγή τους στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες και επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες 
εντάσεως εργασίας. Οι πρώτες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, ενώ οι 
δεύτερες υπηρεσίες είναι χαμηλότερης ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Υπάρχει ανισοκατανομή 
των πόρων που οδηγεί σε περιφερειακές και κλαδικές ανισότητες. Το ύψος της παραοικονομίας 
παραμένει σε υψηλά επίπεδα και συνυπάρχει με την επίσημη οικονομία. Η αγορά είναι σημαντικός 
μηχανισμός λήψης αποφάσεων ειδικά για το δυναμικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας, για τις 
επιχειρήσεις που είναι τεχνολογικά εκσυγχρονισμένες και ενταγμένες στο διεθνή ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Αν και το μέγεθος του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει περιοριστεί, εντούτοις 
παραμένει αρκετά μεγάλος. Είναι γραφειοκρατικός και αναποτελεσματικός με μειωμένη 
παραγωγικότητα. Το κράτος εμπλέκεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα ενισχύοντας 
επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από τον κρατικό μηχανισμό, επιχειρήσεις που δεν είναι 
οικονομικά βιώσιμες, είναι τεχνολογικά ανεπαρκείς και δεν μπορούν να επιβιώσουν από μόνες τους 
στο διεθνές περιβάλλον και στηρίζονται κυρίως στη χρήση της φτηνής εργασίας. Υπάρχουν 
επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε διεθνή δίκτυα και επιχειρήσεις που είναι επικεντρωμένες κυρίως 
στην τοπική αγορά. Στον τομέα της αγοράς εργασίας υπάρχει μία έντονη δυαδικότητα. Υπάρχουν τα 
νέα άτομα τα οποία, από πλευράς εκπαιδευτικών προσόντων και δεξιοτήτων, είναι πλήρως 
ενταγμένα στο νέο οικονομικό – κοινωνικό περιβάλλον. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αλλά και 
ορισμένοι νέοι, έχουν ελλιπή εκπαιδευτικά προσόντα και στερούνται βασικών δεξιοτήτων, με 
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αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και στο οικονομικό 
σύστημα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής και εργαζόμενοι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
«τεχνολογικά» αναλφάβητοι.. Υπάρχουν εργαζόμενοι με καλές εργασιακές συνθήκες (από πλευράς 
αμοιβών, ασφάλειας, ποιότητας κλπ) και εργαζόμενοι με κακές εργασιακές συνθήκες. 
Δημιουργούνται νέες θέσεις «καλής» εργασίας και θέσεις «κακής» εργασίας (good and bad jobs). 
Θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις καινοτομικές σε σύγχρονους και ανταγωνιστικούς κλάδους και 
θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις χαμηλού τεχνολογικού προσανατολισμού. 

Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συμπεριφορές). Η δυαδικότητα που εμφανίζεται στην κοινωνία 
διατρέχει και το σύστημα παιδείας, το σύστημα υγείας και ευρύτερα το σύστημα κοινωνικής 
προστασίας. Η δυαδικότητα στην παιδεία εκδηλώνεται μέσα από το διαχωρισμό της ποιότητας 
σπουδών σ’ όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση εντείνεται η διάκριση ανάμεσα στα δημόσια και στα ιδιωτικά σχολεία. Στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση εντείνεται η διάκριση ανάμεσα στα περιφερειακά και στα κεντρικά 
πανεπιστήμια, ανάμεσα σε πανεπιστημιακά τμήματα που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες ανάγκες 
της κοινωνίας και σε τμήματα που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Ο διαχωρισμός 
στο σύστημα υγείας είναι αφενός μεν ανάμεσα στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει πλήρης 
νοσοκομειακή περίθαλψη, και στην περιφέρεια όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Η περίθαλψη 
είναι δύο ταχυτήτων. Περίθαλψη προς αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 
επιπρόσθετα χρήματα από τις εισφορές τους στο ασφαλιστικό ταμείο και προς αυτούς  που έχουν τη 
δυνατότητα να έχουν συμπληρωματική περίθαλψη (δημόσια + ιδιωτική). Η κοινωνική προστασία 
διαχέεται με άνισο τρόπο προς τις κοινωνικές ομάδες. Η οικονομική συμβολή των κοινωνικών 
ομάδων στις δαπάνες της κοινωνικής προστασίας γίνεται επίσης με άνισο τρόπο. Δημιουργούνται 
έτσι δύο ομάδες πληθυσμού. Αυτοί που απολαμβάνουν αναλογικά περισσότερα προνόμια σε σχέση 
με τους υπόλοιπους. Αυτοί που συμμετέχουν στις κοινωνικές δαπάνες λιγότερο απ’ όσο οι άλλοι.  
Υπάρχει αλληλεπίδραση των πολιτισμών των επιμέρους χωρών. Συνυπάρχουν αναχρονιστικές αξίες 
μαζί με τις μοντέρνες και τις προοδευτικές. Η δυναμική της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας 
δημιουργεί διαφορετικές αξίες για τα επιμέρους τμήματα της. Άλλες είναι οι αξίες για το 
εκσυγχρονισμένο τμήμα της που είναι ενταγμένο στο διεθνή ανταγωνισμό και άλλες είναι οι αξίες 
για το πιο παραδοσιακό – «οπισθοδρομικό» της τμήμα. Η ίδια η δυναμική της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης εντείνει τη διάδοση της πληροφορίας, των εθίμων, των αξιών ανάμεσα στα κράτη μέλη. 
Η αυξημένη κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών δημιουργεί εκ των πραγμάτων 
πολιτιστικές μειονότητες οι οποίες προέρχονται είτε από το εσωτερικό της Ε.Ε. είτε εκτός της Ε.Ε. 
Το «οπισθοδρομικό» τμήμα της ελληνικής κοινωνίας νιώθει αμήχανα και εχθρικά απέναντι σε 
αυτού του είδους τη μετανάστευση σε αντίθεση με το πιο «προχωρημένο» τμήμα της ελληνικής 
κοινωνίας. Επειδή όμως το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστών θα προέρχεται από χώρες εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχυθούν τα στοιχεία της ξενοφοβίας και της ανασφάλειας. Ως ένα 
βαθμό θα υπάρχει και «σύγκρουση» διαφορετικών πολιτιστικών μορφωμάτων : αυτών των ελλήνων 
και αυτών των μεταναστών. 
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Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία. Η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί και εφαρμόζει την 
πολιτική που έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης. Η δομή της  ελληνικής οικονομίας δεν 
μπορεί να απορροφήσει και να εντάξει πλήρως τα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται 
μια δυαδικότητα. Ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν σημαντικές προόδους σε ό,τι αφορά την Ε-T-Κ, 
ενώ κάποιοι άλλοι τομείς παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση. Κάποιες επιχειρήσεις είναι 
δυναμικές, χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, προωθούν την έρευνα και την καινοτομία, ενώ κάποιες 
άλλες παρουσιάζουν παραδοσιακή δομή, δεν χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες κ.α. Η έρευνα 
πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο χώρο – πανεπιστήμια και κατά δεύτερο λόγο στον ιδιωτικό 
χώρο από επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως ως  υπεργολάβοι και εταίροι σε 
δίκτυα και ενεργούν πολύ λιγότερο αυτόνομα. Η όποια νέα τεχνολογία, καινοτομία προέρχεται από 
το δυναμικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας το οποίο προσπαθεί να είναι εκσυγχρονισμένο και 
ενταγμένο στο διεθνές περιβάλλον. Το υπόλοιπο τμήμα των επιχειρήσεων προσπαθεί να επιβιώσει 
είτε στη βάση της φτηνής εργασίας είτε στη βάση σχετικά απλής τεχνολογίας την οποία έχει εισάγει 
από το εξωτερικό. Ο βαθμός χρήσης του διαδικτύου και γενικότερα των νέων τεχνολογιών από το 
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας γίνεται με αρκετά αργό ρυθμό διογκώνοντας το χάσμα ανάμεσα 
στο προηγμένο – εξελιγμένο τμήμα της και το «οπισθοδρομικό». 
 

2.2.3. Σενάριο 3. “Ανταγωνιστικό – φιλελεύθερο μοντέλο” 

Επικρατούν οι αρχές της φιλελεύθερης οικονομίας. Η αγορά αποτελεί τον κύριο μηχανισμό λήψης 
αποφάσεων, παραγωγής και κατανομής του πλούτου. Διευρύνονται οι οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες. Υιοθέτηση του αμερικάνικου μοντέλου στην Ε–Τ–Κ που διαμορφώνεται με βάση την 
προσφορά και τη ζήτηση. Χρηματοδότηση και εξάρτηση των ερευνητικών ιδρυμάτων από τις 
επιχειρήσεις. Το κράτος χρηματοδοτεί τις ερευνητικές δραστηριότητες που επιζητά η αγορά. Όσα 
δημόσια ερευνητικά ιδρύματα δεν χρηματοδοτούνται αναγκάζονται να βρουν δικούς πόρους.  

 
Θεσμοί – Διοίκηση – Πολιτική 

Θεσμοί. Η προσαρμογή στο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε έχει ολοκληρωθεί. Οι όποιες διαφορές 
βασίζονται σε πραγματικές ιδιαιτερότητες σε κρίσιμους τομείς. Η συμμετοχή στην εμβάθυνση των 
σχέσεων με μια ομάδα κρατών της Ένωσης έχει οδηγήσει σε σημαντικό εκσυγχρονισμό των θεσμών 
και της λειτουργίας τους αλλά και σε αλληλεξαρτήσεις.  Η προστασία και ανάπτυξη του υγιούς 
ανταγωνισμού έχει διαπεράσει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διακρίνεται πλέον από σαφήνεια, 
απλότητα και καθαρότητα ως προς τις αντιλήψεις για τη σχέση δημοσίου / ιδιωτικού συμφέροντος 
και αγαθών. Έχει αποκρυσταλλωθεί και θεσμικά η αντίληψη ότι το δημόσιο συμφέρον δεν 
εξυπηρετείται, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, από τη δημιουργία παραγωγικών δομών οι οποίες 
χρηματοδοτούνται και ελέγχονται από την κρατική διοίκηση. Έχει αποσαφηνιστεί και θεσμικά ότι η 
έρευνα που υλοποιείται από δομές και χρηματοδοτήσεις του δημόσιου τομέα αποτελεί δημόσιο 
αγαθό, είναι προανταγωνιστική, είναι εύκολα προσβάσιμη, διαχέεται σε όλους (πλην, προφανώς, 
θεμάτων εθνικής ασφάλειας ή άλλων συναφών) και υλοποιείται σε τομείς και αντικείμενα όπου δεν 
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δραστηριοποιείται ο επιχειρηματικός τομέας.  Αντίστοιχα, έχει δημιουργηθεί ένα πολυεπίπεδο και 
πολύπλευρο αλλά τελικά απλό και σαφές πλαίσιο κινήτρων για την ανάπτυξη της έρευνας και 
καινοτομίας στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας. Τέλος, έχει αποσαφηνιστεί το πλαίσιο 
συνεργασίας / συνέργιας και αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών των τομέων. Τα προβλήματα τα 
σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και την προστασία τους αποτελούν πάντα σημείο 
τριβής τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. 

Διοίκηση. Ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός της διοίκησης έχει συντελεστεί με την πλήρη 
αναδιάρθρωση των δομών της. Η κεντρική διοίκηση αποτελεί «εργαλείο» στρατηγικού σχεδιασμού 
καθώς και τεκμηρίωσης και υλοποίησης κατάλληλων συστημάτων για την εύρυθμη λειτουργία της 
οικονομίας και της κοινωνίας στο ισχύον Ευρωπαϊκό και παγκόσμια ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Αποστολή της είναι η μελέτη, ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα και η υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων. Οι νέες δομές έχουν θεμελιωθεί στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει η οικονομία και κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. 
Αποτελεί διευκολυντή της επιχειρηματικότητας και βοηθά στον προσανατολισμό της με βάση ένα 
μακροπρόθεσμο (εθνικό) σχέδιο ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας της χώρας (ή της ελληνικής 
περιφέρειας της Ευρώπης). Οι πολυπλοκότητες και αλληλεξαρτήσεις στα πεδία όπως η ΕΤΚ, η 
ανταγωνιστικότητα, η εκπαίδευση κλπ., αντανακλώνται και στις κατάλληλα διαμορφωμένες δομές 
της. 

Πολιτική. Το κράτος έχει αποχωρήσει από τις παραγωγικές δραστηριότητες (ΔΕΚΟ κλπ 
οργανισμοί, Α.Ε. του ευρύτερου Δημοσίου και των ΟΤΑ κλπ) και έχει εγκαταλείψει τις 
παρεμβατικές πρακτικές. Ελαχιστοποιείται η ανάμιξη στη λειτουργία της αγοράς μέσω άμεσης 
άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα της προσφοράς, ενώ γίνεται ορθολογική και 
βοηθητική της ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού η παρέμβασή του στον τομέα της ζήτησης.  

Ελέγχει με ουσιαστικό τρόπο τις μονοπωλιακές πρακτικές και τα καρτέλ. Μοχλός είναι 
πλέον το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο και τα κίνητρα προς τον επιχειρηματικό τομέα 
και κυρίως ο προσδιορισμός των όρων για την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού. Οι κραδασμοί 
της μετάβασης από μια προστατευόμενη οικονομία με πολύ μεγάλη κρατική παρέμβαση και έλεγχο 
σε ένα μοντέλο ανοικτής ανταγωνιστικής οικονομίας έχει ουσιαστικά συντελεστεί. Όχι όμως χωρίς 
επιπτώσεις σε τομείς όπως η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. 

Κατανομή του εισοδήματος και κοινωνικοοικονομική αποτελεσματικότητα (Allocative 
efficiency). Υπάρχει παλινδρόμηση μεταξύ των αναγκών για κοινωνική προστασία και συνοχή και 
ανεμπόδιστη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς. Η πολιτική για την ποιότητα της δημόσιας 
εκπαίδευσης όλων των επιπέδων παλινδρομεί επίσης ανάμεσα «εύκολες» και «δύσκολες» επιλογές. 
Το ίδιο και το πλέγμα σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς 
εργασίας. 

Παλινδρομικά επίσης λειτουργεί η πολιτική όσον αφορά στο χαρακτήρα και το περιεχόμενο 
της ανάπτυξης / μεγέθυνσης, συνεπώς των επενδύσεων και δαπανών, καθώς επίσης και οι επιλογές 
για τον χρονικό ορίζοντα των αποδόσεων – αποτελεσμάτων τους (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, 
μακροπρόθεσμα). Το ίδιο και για την απόκριση σε γεγονότα ή προβλήματα (proactive, reactive, 
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adaptive). Η σχέση και αλληλεπίδραση μεταξύ στόχων, πολιτικών και κατάλληλων κάθε φορά 
διοικητικών δομών γίνεται σημαντική πρόκληση σε πολιτικό επίπεδο. 

Οικονομία – Κλάδοι – Επιχειρήσεις. Η αφαίμαξη πόρων και δυναμικού ανταγωνιστικότητας από 
τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας (με αποτέλεσμα την σοβαρή επιβάρυνση του εμπορικού 
ισοζυγίου και του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών) καθώς και το μεγάλο (σχεδόν διπλάσιο από 
το μ.ό της Ε.Ε) δημόσιο χρέος συντείνουν ώστε το 2005 – 2006 να εκδηλωθεί σοβαρή 
δημοσιονομική κρίση.  

Κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης αναπτύσσονται επιχειρήσεις και τομείς οι οποίοι είτε 
διέθεταν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υγιείς βάσεις είτε ιστορικά λειτουργούσαν έξω από το 
κύκλωμα των κρατικών προμηθειών και ενισχύσεων όπως η διεθνής (ελληνόκτητη) ναυτιλία, 
μεγάλο μέρος του τουριστικού κλάδου, τμήματα του αγροτικού τομέα με δυνατότητες ορθολογικής 
ή και οικολογικής παραγωγής καθώς και ομάδες μικρομεσαίων επιχειρήσεων πολλών κλάδων και 
αρκετές από τις μεγάλες επιχειρήσεις. 

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων που λειτουργούσαν αναποτελεσματικά ή εφάρμοζαν 
μονοπωλιακές πρακτικές ή συμφωνίες καρτέλ ή επιβίωναν με κρατικές ενισχύσεις και με βάση τις 
κρατικές προμήθειες αφήνουν ελεύθερο το πεδίο για την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και 
των αποτελεσματικών επιχειρήσεων οι οποίες αναπτύσσονται και καλύπτουν το κενό.  Η απόκτηση, 
με τον τρόπο αυτό, του κρίσιμου μεγέθους, από τις αποτελεσματικές αυτές επιχειρήσεις, βελτιώνει 
την ανταγωνιστική τους θέση και διεθνώς και αποτελεί τη βάση για τον εξαγωγικό προσανατολισμό 
τους. 

Αναπτύσσεται ο επιχειρηματικός τομέας με μικρή συμβολή της Ε&Τ και των 
δραστηριοτήτων και προϋποθέσεων που αυτές συνεπάγονται.  

Η δημιουργία σταθερού και υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου για μερικά χρόνια προσελκύει 
έλληνες ερευνητές και επιχειρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό περί το 2010. Μέρος των 
κεφαλαίων αυτών επενδύεται στην έρευνα και τεχνολογία. 

Η σημαντική ανεργία που είχε εμφανιστεί απορροφάται σε σημαντικό βαθμό. Οι νέες θέσεις 
εργασίας περιλαμβάνουν σαν standard την επαγγελματική δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.   

Το εγχώριο σύστημα Ε&Τ αρχίζει πλέον να βρίσκει μια αξιόλογου μεγέθους αξιόπιστη 
αγορά και να αναπτύσσεται μαζί της. Αποκτά, με αυτό τον τρόπο, το κατάλληλο μέγεθος για 
αυτόνομη είσοδο και στη διεθνή αγορά και γίνεται αξιόλογος ανταγωνιστής σε ορισμένους τομείς. 

Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια επιλέγουν και υλοποιούν τις στρατηγικές τους 
επιλέγοντας το κατάλληλο μίγμα και τα μέσα και τοποθετούνται στρατηγικά, με το σωστό τρόπο, 
στην αλυσίδα της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Οι όποιες αποτυχίες αξιολογούνται και 
γίνεται αναπροσανατολισμός ή κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Διαφαίνεται η δυνατότητα 
συγκρότησης αξιόλογων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, clusters. Αναπτύσσεται δυναμική όσμωσης με 
το ευρωπαϊκό παραγωγικό δυναμικό. Αποκτάται από τη χώρα, εκ των πραγμάτων, η 
«πρωτοκαθεδρία» στις σχέσεις της Ε.Ε με τις χώρες της Α.Μεσογείου. 

Στο παραπάνω πλαίσιο λειτουργούν δυο παράλληλες αλλά και αντικρουόμενες τάσεις στο 
χαρακτήρα και τη δομή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων : Το πλαίσιο της μίας τάσης 
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χαρακτηρίζεται από την επαναπροσέγγιση / ανασύνταξη της αστικής φιλελεύθερης παράδοσης με 
σύγχρονους όρους και πρακτικές : Οι κινητήριες κοινωνικές τάξεις  είναι έλληνες επιχειρηματίες και 
επιστήμονες του εξωτερικού, ορισμένοι εγχώριοι επιχειρηματίες κυρίως νέοι, οργανικοί 
διανοούμενοι, ορισμένοι ξένοι επενδυτές,  αξιόλογος αριθμός ΜΜΕ. Κοινός παρανομαστής τους 
είναι ο στρατηγικός χαρακτήρας της εμπλοκής τους μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 
οικονομίας της γνώσης και της καινοτομίας με εξωστρεφή προσανατολισμό. Γίνεται εκλογικευμένη 
τοποθέτησή τους σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος. Οι τομείς όπως το περιβάλλον, ο 
πολιτισμός και η παράδοση αντιμετωπίζονται σαν βασικά στοιχεία του ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος της οικονομίας και της χώρας.  

Επικρατεί το πρότυπο των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, γνώσης και καινοτομίας, 
ανεξαρτήτως κλάδου. Μαζί με τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας, τα παραδοσιακά προϊόντα και 
κλάδοι (με την έννοια της μοναδικής ταυτότητας, ποιότητας κλπ) επιτυγχάνουν σημαντικές 
εξαγωγικές επιδόσεις από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία  και σύγχρονο 
μάνατζμεντ. Η δημιουργία clusters επιχειρήσεων (όπου συμπεριλαμβάνεται μεγάλος αριθμός ΜΜΕ 
και ΠΜΕ υψηλής τεχνολογίας, έρευνας και τομέων της οικονομίας της γνώσης) σε ένα σύνολο 
κλάδων, σε συνάρτηση με την εξωστρέφεια, δημιουργούν πρότυπο που διαχέεται στον παραγωγικό 
ιστό. Δημιουργούνται κινητήριες δυνάμεις αειφόρου ανάπτυξης. Η κοινωνία υιοθετεί σταδιακά αυτό 
το πρότυπο ενώ υλοποιείται σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία της δια βίου μάθησης. 

Το πλαίσιο της δεύτερης τάσης χαρακτηρίζεται από φιλελευθερισμό τύπου laissez faire όπου 
επικρατεί το πρότυπο «η Ελλάδα του «χύμα και φασόν». Επικρατεί η λογική και οι πρακτικές 
απορύθμισης (deregulation). Ταυτόχρονα, εμφανίζει και τα χαρακτηριστικά του μεταπολεμικού 
προτύπου επιχειρηματικής λειτουργίας και οικονομικής ανάπτυξης που είχε σαν βάση τον 
προστατευτισμό, την ελεγχόμενη λειτουργία της αγοράς και τη στενή σχέση με τις εγχώριες 
πολιτικές εξελίξεις. Δυνάμεις αυτής της τάσης είναι παλαιοί και νέοι επιχειρηματίες, έμποροι, 
κατασκευαστές / εργολάβοι, εισαγωγείς, παραδοσιακές τράπεζες, παραδοσιακοί ΜΜΕ. 
Χαρακτηριστικό τους είναι η πρόσκαιρη - ευκαιριακή εμπλοκή τους, σε τομείς σχετικά χαμηλού 
κεφαλαιακού κόστους / δέσμευσης και βραχυχρόνιας απόδοσης. Τοποθετούνται όπου υπάρχουν 
«ευκαιρίες», συνήθως με δανειακά κεφάλαια έναντι εγγυήσεων. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων 
είναι προσανατολισμένη σε τομείς παρωχημένης τεχνολογίας και σε δραστηριότητες και προϊόντα 
χαμηλής προστιθέμενης αξίας και με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,. Το περιβάλλον 
(φυσικό και ανθρωπογενές) θεωρείται «δωρεάν» πόρος και αγαθό προς εκμετάλλευση / ανάλωση. Η 
βασική έμφαση δίνεται στη «χαμηλή» και «μεσαία» τεχνολογία και την ελαχιστοποίηση του 
κόστους εργασίας και πρώτων υλών. Κινητήριοι κλάδοι είναι : κατασκευές, real estate, μαζικός 
τουρισμός και συναφείς υπηρεσίες, ναυτιλία, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην περιοχή των 
Βαλκανίων, παραδοσιακές μεταποιητικές ΜΜΕ, αγροτική παραγωγή παλαιού και νέου τύπου με 
GMO’s. Η εμπλοκή σε τομείς υψηλής τεχνολογίας είναι περιορισμένη. Επικρατεί κυρίως ο 
αμυντικός και εσωστρεφής προσανατολισμός. Η πίεση από τη φθίνουσα απόδοση του οικονομικού 
αυτού μοντέλου επιτείνει τις τάσεις και πιέσεις για προστατευτισμό και κρατική παρέμβαση. 
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Κοινωνία. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντική κοινωνική λειτουργία και αναγνωρίζεται από 
την κοινωνία η συμβολή της, ειδικά στους τομείς ΕΤΚ και οικονομίας της γνώσης. Η τάση 
ανάδυσης της επιχειρηματικότητας στους τομείς αυτούς (ΕΤΚ, οικονομίας της γνώσης) σε νέο 
«παράδειγμα» βρίσκει εμπόδια. Το καταναλωτικό μοντέλο έχει σημαντικά προσεγγίσει τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, ειδικά στους νεότερους σε ηλικία πολίτες. Οι οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες είναι εμφανείς και σημαντικές. Το ίδιο και οι αβεβαιότητες και η ανασφάλεια για το 
μέλλον. Σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης (βλ. ασφαλιστικό / 
συνταξιοδοτικό σήμερα). 

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία  (ΕΤΚ). Μετά από μακρόχρονη προσπάθεια, το σύστημα 
ΕΤΚ Έχει αναδιαρθρωθεί σε κάποιο σημαντικό βαθμό. Ένας αριθμός οργανισμών (του 
αναδιαρθρωμένου συστήματος) συμμετέχει οργανικά στο ευρωπαϊκό σύστημα ΕΤΚ. Υπάρχει 
σαφήνεια και αποτελεσματική λειτουργία στους ρόλους δημοσίου / ιδιωτικού και στη συνεργασία 
των αντίστοιχων οργανισμών. Κοινός σκοπός είναι η προώθηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας στην 
οικονομία και κοινωνία. Έχουν γίνει αναδιαρθρώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην 
αλληλεπίδρασή του με την ΕΤΚ. Το πρόβλημα των προτεραιοτήτων και της συνολικής στρατηγικής 
στην ΕΤΚ δεν έχει επιλυθεί με σαφή στοχοθέτηση και οριοθετήσεις. Αυτό συμβαίνει και λόγω της 
πραγματικής ρευστότητας σε τεχνολογίες ή κλάδους και λόγω των συνεχών εξελίξεων στους 
διάφορους επιστημονικούς – ερευνητικούς τομείς. Τα ερωτήματα σχετικά με την τοποθέτηση στον 
άξονα  βασική έρευνα – εφηρμοσμένη έρευνα κλπ. παραμένουν. Επίσης παραμένουν αναπάντητα τα 
ερωτήματα σε σχέση με την στρατηγική τοποθέτηση στους παραγωγικούς κλάδους και τους 
τρόπους ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στους διαφορετικούς τεχνολογικούς τομείς. Η 
ολοκληρωμένη διατύπωση και υλοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών αποτελεί εξαίρεση και έχει 
υιοθετηθεί από μικρό αριθμό οργανισμών οι οποίοι εμπλέκονται σε εθνικά ή ευρωπαϊκά clusters. 
Παρά την ενσωμάτωση στις λειτουργίες της ΕΤΚ, μεθόδων και εφαρμογών foresight, τα 
αποτελέσματα υιοθετούνται δύσκολα ή αποσπασματικά από την πολιτική. 

 

2.2.4. Σενάριο 4. Σενάριο αστάθειας (σενάριο μείζονος κινδύνου) 

Διάφορα γεγονότα και πολιτικές μπορεί να οδηγήσουν στην γενικευμένη κινητοποίηση της ελληνικής 
κοινωνίας για την αντιμετώπιση καταστροφών, κινδύνων, θεμελιακών προβλημάτων επιβίωσης ή 
πολιτικό-στρατιωτικών απειλών. 

Θεσμοί – Διοίκηση - Πολιτική. Λόγω του κλίματος άμεσης απειλής, εμπλοκής και ανασφάλειας 
εξαιτίας εξωτερικών κινδύνων (πολεμική σύγκρουση με δραματικές ανακατατάξεις στα Βαλκάνια, 
νέο status quo στην περιοχή (τύπου Ιράκ) ή άλλων φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων (π.χ. 
σεισμοί, οικολογικές καταστροφές από ανθρώπινα ή φυσικά αίτια) ή της θρυματοποίησης της 
Ενωμένης Ευρώπης σε ομάδες κρατών διαφορετικών ταχυτήτων, ή ακόμη και εξαιτίας άμεσης ή και 
έμμεσης διάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύεται η ανάγκη για την ύπαρξη αποφάσεων σε 
κεντρικό επίπεδο αλλά με την ταυτόχρονη γενικότερη συναίνεση. Το ελληνικό κράτος 
“αποστασιοποιείται” από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που αυτή εξακολουθεί να υπάρχει με 
οποιαδήποτε μορφή. Το πολιτικό σύστημα λειτουργεί σε κατάσταση “συνεχούς συναγερμού”. Η 
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οικονομική πολιτική ασκείται με κύριο πρωταγωνιστή το ελληνικό κράτος, με ισχυρή βοήθεια ή 
διασυνδέσεις μεμονωμένων κρατών π.χ. ΗΠΑ. Σημαντικό μέρος των πόρων στρέφονται προς το 
εξειδικευμένους τομείς σε βάρος του πολιτικού και του κοινωνικού τομέα,  (π.χ. το στρατιωτικό 
τομέα ή εξειδικευμένων υποδομών). Διευρύνονται οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. 
Ενισχύονται οι θεσμοί που έχουν σχέση με την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας (στρατός, 
αστυνομία, αντιτρομοκρατικές, μυστικές ή άλλες υπηρεσίες π.χ. κέντρα τεκμηρίωσης). Οι 
οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις δεν ολοκληρώνονται. Ασκείται σημαντικός έλεγχος 
στην είσοδο των μεταναστών, αλλά υπάρχει και τεράστια πίεση μεγάλων μαζών μεταναστευτικού 
πληθυσμού που επιδιώκει είσοδο στη χώρα, (π.χ. από την θνήσκουσα Αφρική, αλλά και από τις 
χώρες της Ανατολής ). 

Οικονομία – Επιχειρήσεις. Εν μέρει ως αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής και εν μέρει λόγω των 
προκλήσεων αναδιοργανώνεται ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σε ένα νέο συνδυασμό. Αυξάνεται 
σημαντικά η φορολογία, ώστε να βρεθούν έσοδα για την αντιμετώπιση των διαφαινόμενων 
κινδύνων, και ενδεχόμενα τμήματα του Ελληνικού εδάφους πωλούνται σε τρίτους (π.χ. 
Σαουδάραβες πρίγκιπες, ή κάτι αντίστοιχο). Ταυτόχρονα, το κράτος ασκεί έντονο παρεμβατισμό 
στην αγορά και στην οικονομία, λόγω των ειδικών συνθηκών. Η βιομηχανία, ο τουρισμός καθώς και 
άλλες οικονομικές δραστηριότητες αποτελούν πεδία νέων διαπραγματεύσεων και επιλογών για τους 
θεσμούς και τους πολίτες. 

Κοινωνία (αξίες – πρότυπα – συμπεριφορές). Κοινωνικός συντηρητισμός, εθνικιστική και κλειστή 
κοινωνία, φόβος για το μέλλον, αναζωπύρωση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού, αναζήτηση 
οικονομικής και φυσικής ασφάλειας πολλές φορές με ατομικές λύσεις. Στροφή του πολιτισμού σε 
αξίες που υπηρετούν την διατήρηση της πατρίδας και την υπερπήδηση της σχετικής πρόκλησης. Ως 
αποτέλεσμα, υπάρχει και μετανάστευση αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού σε χώρες που μπορούν 
να προσφέρουν πολιτισμικό και οικονομικό καταφύγιο σε έλληνες διανοούμενους και άλλους (brain 
drain). 

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία. Η έρευνα και η τεχνολογία στρέφεται προς εξειδικευμένα 
πεδία τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εξαιρετική κατάσταση (π.χ. τον στρατιωτικό τομέα, την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων και την γρήγορη 
αποκατάσταση). Σημαντική είναι η κρατική χρηματοδότηση της προσανατολισμένης στα ειδικά 
αυτά θέματα έρευνας. Υπάρχει επικέντρωση σε ορισμένα πεδία ερευνών, όχι πάντα σε άμεση 
ταύτιση ως προς την πολιτική της Ε.Ε. στα εν λόγω πεδία. 

 

Τα πιθανά γεγονότα – καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν το κλίμα αστάθειας – 
ανασφάλειας στην Ελλάδα κατά το σενάριο αυτό, όχι βέβαια όλα στην ίδια έκταση και βαθμό, 
κατατάσσονται σε τρεις ομάδες: α) γεωπολιτικοί /πολιτικοί κίνδυνοι, β) τεχνολογικοί κίνδυνοι και γ) 
φυσικοί κίνδυνοι (είτε προερχόμενοι από ανθρώπινη δραστηριότητα είτε όχι).  
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Α) Γεωπολιτικοί /πολιτικοί-κοινωνικοί κίνδυνοι 
• Σοβαρή πολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή και γεωπολιτικές ανακατατάξεις - 
επαναχάραξη συνόρων λόγω αποτελεσμάτων πολέμου ή μεγάλης κλίμακας μετακινήσεων 
πληθυσμών και μεταναστών και μειονοτικών διεκδικήσεων. 

• Άμεση πολεμική εμπλοκή της χώρας, ή πολεμικές επιχειρήσεις εντός ή εκτός 
γειτνιάζοντος χώρου που προκαλούν διάφορους κινδύνους αλλά και οικολογικές 
καταστροφές, ρύπανση λόγω χρήσης πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων κ.ά. 

• Δημογραφικό πρόβλημα, γρήγορη αλλοίωση σύνθεσης του πληθυσμού λόγω μαζικής 
μετανάστευσης, υπογεννητικότητας και ελληνικής εξωτερικής μετανάστευσης,  και 
πτώχευση ασφαλιστικών ταμείων 

• Τρομοκρατία - βιολογική τρομοκρατία 

• Αδιέξοδα και κρίσεις. Γενικευμένη κρίση αντιπροσώπευσης, έλλειψη εμπιστοσύνης στις 
κυβερνήσεις, πολιτική αντιπαράθεση εκτός ορίων κοινοβουλευτικής πρακτικής, 
δυσλειτουργίες του κράτους, οργανωμένη βία κ.ά. 

• Κατάρρευση της Ελληνικής οικονομίας 
Β) Τεχνολογικοί κίνδυνοι 

• Διατροφικός πανικός μετά από πολλαπλά σκάνδαλα στον τομέα των τροφίμων, παρόμοια 
με αυτά των «τρελών αγελάδων» ή των «διοξινών» ή νέα σκάνδαλα, π.χ. μετά την εξάπλωση 
των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων. 

• Πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια γειτονικών χωρών 

• Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας 
• Επιδημίες νέου ή παλιού τύπου, λόγω της εξάπλωσης γνωστών παθογόνων ή νέου τύπου 

μικροοργανισμών. 

Γ) Φυσικοί κίνδυνοι (είτε προερχόμενοι από ανθρώπινη δραστηριότητα είτε   όχι). 

• Σεισμοί που προξενούν σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και καταστροφή 
σημαντικών εγκαταστάσεων υποδομών και κατοικίας. 

• Οικολογικά προβλήματα όπως εκτεταμένη ρύπανση των θαλασσών ή της ατμόσφαιρας, 
ξηρασίες ή πλημμύρες λόγω επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου κ.ά. 

• Λειψυδρία και μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων λόγω ξηρασίας ή ρύπανσης, και 
κακής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού. 

• Πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας που καταστρέφουν δάση και υποδομές. 

• Εκτεταμένες καταστροφές της γεωργικής παραγωγής λόγω καιρικών φαινομένων. 

 

* Πιθανά γεγονότα – καταστάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν το κλίμα αστάθειας – 
ανασφάλειας στην Ελλάδα κατά το σενάριο αυτό είναι τα ακόλουθα: 

• Διατροφικός πανικός μετά από πολλαπλά σκάνδαλα στον τομέα των τροφίμων, παρόμοια 
με αυτά των «τρελών αγελάδων» ή των «διοξινών» ή νέα π.χ. μετά την εξάπλωση των 
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γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, καταστροφών της γεωργικής παραγωγής λόγω καιρικών 
φαινομένων κ.ά. 

• Οικολογικά προβλήματα όπως εκτεταμένη ρύπανση των θαλασσών ή της ατμόσφαιρας, 
ξηρασίες ή πλημμύρες λόγω επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου κ.ά. 

• Σεισμοί που προξενούν σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και καταστροφή 
σημαντικών εγκαταστάσεων υποδομών και κατοικίας. 

• Λειψυδρία και μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων λόγω ξηρασίας ή ρύπανσης. 

• Πυρηνικά ατυχήματα σε εργοστάσια γειτονικών χωρών 

• Πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας που καταστρέφουν δάση και υποδομές. 

• Επιδημίες νέου ή παλιού τύπου, λόγω της εξάπλωσης γνωστών παθογόνων ή νέου τύπου 
μικροοργανισμών. 

• Πολεμικές επιχειρήσεις εντός ή εκτός γειτνιάζοντος χώρου που προκαλούν διάφορους 
κινδύνους αλλά και οικολογικές καταστροφές, ρύπανση λόγω χρήσης χημικών ή βιολογικών 
όπλων κ.ά. 

• Ανακατατάξεις στα Βαλκάνια – επαναχάραξη συνόρων λόγω μεγάλης κλίμακας 
μετακινήσεων πληθυσμών και μεταναστών και μειονοτικών διεκδικήσεων. 

• Δημογραφικό πρόβλημα και πτώχευση ασφαλιστικών ταμείων 

• Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης κλίμακας 
• Τρομοκρατία - βιολογική τρομοκρατία 

Αδιέξοδα και κρίσεις λόγω αντιπαραθέσεων, έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις, 
δυσλειτουργιών του κράτους, οργανωμένης βίας κ.ά 


