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5.1 Γεσξγηθή πξόνδνο θαη αλάπηπμε
Η πεξίπνπ εθζεηηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη
απηή ηε ζηηγκή ην κείδνλ θαη πιένλ ζχλζεην απφ φια ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο. Μαο ρξεηάδνληαη ζπλερψο φιν θαη πεξηζζφηεξα ηξφθηκα, φιν θαη
πεξηζζφηεξεο πξψηεο χιεο, φιν θαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα. Σν δηαηξνθηθφ θπξίσο πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα
είλαη ην κεγαιχηεξν, αθνχ απαζρνιεί ην ζπληξηπηηθά
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο,
παξφιν πνπ γηα εκάο πνπ αλήθνπκε ζηελ πξνεγκέλε
επξσπατθή θνηλσλία δελ απνηειεί πξφβιεκα επηβίσζεο.
Ο άλζξσπνο πηεδφκελνο απφ ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ πνηέ δελ έπαςε λα θαηαβάιιεη
πξνζπάζεηεο, γηα λα θαηαθηήζεη θαη αμηνπνηήζεη πξνο
φθεινο ηνπ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο εθηάζεηο.
Γπζηπρψο φκσο νη δπλαηφηεηεο δελ είλαη απεξηφξηζηεο.
Μπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη έρνπλ εμαληιεζεί πηα νη
δπλαηφηεηεο γηα εμεχξεζε θαη αμηνπνίεζε θαη άιισλ
εθηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα εθκεηάιιεπζε πάλσ ζηνλ πιαλήηε. Ο άλζξσπνο ινηπφλ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα επηδηψθεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή
αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ αιιά θαη πξψησλ
πιψλ απφ ηηο πεπεξαζκέλεο πιένλ εθηάζεηο πνπ έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ. Πξέπεη κε άιια ιφγηα λα επηηπγράλεη
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ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηέο απνδφζεηο αλά κνλάδα
επηθάλεηαο ηεο γεο.

Δηθόλα 5.1 Ζ ιχζε ζην απμαλφκελν δηαηξνθηθφ

πξφβιεκα είλαη ε αχμεζε ησλ ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ.
Έηζη θη αιιηψο, ε γεσξγία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Απηφ δελ νθείιεηαη ηφζν ζηε
ρξεκαηηθή αμία ησλ πξντφλησλ ηεο, φζν ζηε ζεκαζία
απηψλ ησλ πξντφλησλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ.
Γη απηφ φιεο νη ρψξεο επηδηψθνπλ λα ζηεξίδνληαη, θαηά
έλα κέξνο ηνπιάρηζηνλ, ζηε δηθή ηνπο γεσξγηθή
παξαγσγή, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη, ζε
πεξηπηψζεηο θξίζεσλ, νη βαζηθέο αλάγθεο δηαηξνθήο.
Δπίζεο, γηα νξηζκέλεο ρψξεο ή πεξηνρέο, ε γεσξγία
απνηειεί θπξίαξρε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε
ζεκείν ψζηε ε δηαηήξεζε θαη ε αλάπηπμή ηνπο λα
εμαξηάηαη απφ ηα εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
γεσξγηθφ ηνκέα.
Πέξαλ απηψλ ήδε αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην ηελ αλεπάξθεηα νπνηαζδήπνηε αλάπηπμεο θαη
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ηε βέβαηε, εθηφο εμαηξέζεσλ πνπ νθείινληαη ζε πνιχ
ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο (Υνλγθ Κνλγθ θαη Σατιάλδε)
απνηπρία ηεο φπνηαο δηαξζξσηηθήο κεηαβνιήο θαη
εθβηνκεράληζεο, αλ απηέο δελ ζηεξίδνληαη ζε ηζρπξή
γεσξγηθή αλάπηπμε.
Η γεσξγηθή αλάπηπμε επνκέλσο είλαη κείδνλνο
ζεκαζίαο γηα φιεο ηηο νηθνλνκίεο θαη ζ' απηφ δελ
ππάξρεη ακθηζβήηεζε. Δθεί πνπ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη κάιηζηα ζεκαληηθέο είλαη ε θχζε ηεο
ζεκαζίαο θαη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ηνπ γεσξγηθνχ
ηνκέα ζηηο δηάθνξεο νηθνλνκίεο. Καη ζηηο δχν απηέο
πεξηπηψζεηο είλαη δηαθνξεηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηηο
αλαπηπγκέλεο θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. κσο
θαη αλάκεζα ζε νκάδεο ρσξψλ πνπ ζεσξνχληαη φηη
αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, γηα παξάδεηγκα ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, άιιε είλαη ε θχζε θαη ζπκκεηνρή
ηεο γεσξγίαο ζηε ζπλνιηθή δνκή ηεο νηθνλνκίαο ζηελ
Διιάδα θαη άιιε ζηε Γεξκαλία.

Δηθόλα 5.2 Ζ

ζπνπδαηφηεηα ηεο
γεσξγίαο ζηελ
παγθφζκηα αλάπηπμε
είλαη ηεξάζηηα.
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Αλεμάξηεηα φκσο απφ ηα παξαπάλσ είλαη αλαγθαία
ε δηαξθήο πξφνδνο, ή εθζπγρξνληζκφο θαη' άιινπο ηεο
γεσξγίαο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην
επίπεδν. Δίλαη αλαγθαία ε ζπλερήο νξγαλσηηθή
αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε πνπ αμηνπνηεί ηα λέα
νηθνλνκηθά, επηζηεκνληθά, ηερλνινγηθά θαη θνηλσληθά
δεδνκέλα κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο θνηλσλίαο.
ηελ επξεία απηή αληίιεςε πεξί πξνφδνπ ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο ζεζκηθέο αιιαγέο θαη
ε ζχγρξνλε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο.
Ο θαιχηεξνο νξηζκφο γηα ηελ "πξφνδν" νξίδεη ηελ
έλλνηα απηή σο ην ξπζκφ ή βαζκφ πνπ ν άλζξσπνο
μεπεξλά ηηο δπζθνιίεο ηνπ. ηαλ θαηαπνλείηαη θάπνηνο
επί 20 ψξεο γηα λα θζάζεη απφ ηελ Αζήλα ζην νχλην
κε ηα πφδηα, ελψ ην απηνθίλεην ηνλ κεηαθέξεη εθεί κφλν
ζε 1 1/2 ψξα, ε εμνηθνλφκεζε ησλ 18 1/2 σξψλ θαη ε
απνθπγή ηεο θφπσζεο δίλνπλ ην κέηξν ηεο επηζπκεηήο
πξνφδνπ πνπ απνιακβάλνπκε.
Γεληθά εθζπγρξνληζκφο είλαη ε θαηεχζπλζε πξνο
ηελ επηζπκεηή αιιαγή. ηαλ κηα ρψξα ή έλαο ηνκέαο
παξαγσγήο (φπσο ν αγξνηηθφο) επηηπγράλνπλ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ή ηνκέσλ
παξαγσγήο (π.ρ. ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ), ηφηε
έρνπκε εθζπγρξνληζκφ.
ε πιένλ ζπγθεθξηκέλν θαη κεηξήζηκν επίπεδν,
θαηά ηνλ γλσζηφ νξηζκφ ηνπ Arthur Lewis (βξαβείν
Νφκπει Οηθνλνκίαο), ν εθζπγρξνληζκφο ζηελ αγξνηηθή
νηθνλνκία εθηηκάηαη κε ηελ άλνδν ηεο παξαγσγήο θαηά
θεθαιήλ εξγαδνκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αγξφηεο
απφ ηε κηα πιεπξά βειηηψλεη ηελ παξαγσγηθή ηνπ
επίδνζε θαη απφ ηελ άιιε εμπςψλεη ηαπηφρξνλα ην
βηνηηθφ ηνπ επίπεδν, απμάλνληαο ηελ θαηά θεθαιήλ
θαηαλάισζε επηζπκεηψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
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Δηθόλα 5.3 Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο γεσξγίαο πεξηιακ-

βάλεη ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά ζηνηρεία.
ε κηα πην ζπλζέηε ζεψξεζε ν εθζπγρξνληζκφο
πεξηιακβάλεη ηφζν πνζνηηθά, φζν θαη πνηνηηθά ζηνηρεία.
Έηζη, ν αγξνηηθφο εθζπγρξνληζκφο αλαθέξεηαη ζηελ
θαηά θεθαιή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ
πξντφλησλ (ε πνζνηηθή πιεπξά). Μεξηθέο πνηνηηθέο
αιιαγέο είλαη: ε κείσζε ηεο επίπνλεο αλζξψπηλεο
πξνζπάζεηαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ν πεξηνξηζκφο ηεο αλεμέιεγθηεο επηξξνήο ησλ δπζκελψλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ παξαγσγή (π.ρ. κείσζε ηεο
επίδξαζεο ηεο μεξαζίαο ζηελ παξαγσγή κε ηηο
αξδεχζεηο), ε δηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ, γεσπνληθψλ
θαη επηρεηξεκαηηθψλ γλψζεσλ ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία.
Η έλλνηα απηή ηεο πξνφδνπ ζην γεσξγηθφ ηνκέα
είλαη πνιχ επξεία, είλαη ζηελ νπζία αληηθείκελν ηεο
γεσπνληθήο επηζηήκεο θαη νηθνλνκίαο ζην ζχλνιν ηεο
10 / 156-157

θαη δελ είλαη δπλαηφ λα καο απαζρνιήζεη ζην πιαίζην
απηνχ ηνπ βηβιίνπ, παξά κφλν σο αλαθνξά θαη θπξίσο
ζε φηη έρεη ζρέζε κε ηελ εηθφλα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο.
Απηφ ζα καο βνεζήζεη πεξηζζφηεξν ζην λα θαηαλνήζνπκε ζε ηη ζπλίζηαηαη ε γεσξγηθή ηερλνινγία θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ε ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηε γεσξγία,
πνπ είλαη ηαπηφζεκε κε ηε γεσξγηθή αλάπηπμε.
5.2 εκαζία θαη εμέιημε ηνπ γεσξγηθνύ ηνκέα ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηελ Διιάδα
5.2.1 Η γεσξγία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Η επλντθή κεηαρείξηζε ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θπξίσο
θαηά ηελ πξψηε 20εηία (1960-1980) εθαξκνγήο ηεο
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ) νδήγεζε ζε
εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε
αχμεζε ησλ απνδφζεσλ θαη ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ, κε παξάιιειν απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία
πιενλαζκάησλ θαη ηε δηφγθσζε ησλ δαπαλψλ γηα
επηδνηεκέλε εμαγσγή ηνπο. Καηά ην ίδην δηάζηεκα ν
αξηζκφο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία πεξηνξίζζεθε.
Παξά ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
πνπ νδήγεζαλ ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο ζε χθεζε θαη
ζε πεξηνξηζκφ ηεο απνξξφθεζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
απφ ηε γεσξγία θαη αθφκε παξά ηελ έληαμε ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) ηεο Διιάδαο, ηεο Ιζπαλίαο
θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, πνπ δηέζεηαλ ζεκαληηθά πνζνζηά
απαζρφιεζεο ζηε γεσξγία, ην πνζνζηφ ησλ
απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία ηεο Δ.Δ. ζπλέρηζε λα
κεηψλεηαη, ψζηε θαηά ην 1995 λα θαηέιζεη ζην 5,3%. Η
κείσζε απηή ησλ απαζρνινπκέλσλ ζπλνδεχζεθε απφ
κεγέζπλζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη αχμεζε
ησλ γεσξγηθψλ εηζνδεκάησλ.
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Η αλαζεψξεζε ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο
πνπ άξρηζε απφ ην 1992, δεκηνπξγεί λέεο ζπλζήθεο γηα
ην γεσξγηθφ ηνκέα. Παξάιιεια φκσο ζπκβαίλνπλ ή
επίθεηληαη θαη άιιεο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο, απφ ηηο
νπνίεο πξνθχπηνπλ αθελφο δπζθνιίεο θαη αθεηέξνπ
λέεο επθαηξίεο γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο ή πεξηνρέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη κεηαβνιέο απηέο αλαθέξνληαη
ζηε ζπκθσλία γηα ην παγθφζκην εκπφξην, ηηο λέεο
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα δηεχξπλζή ηεο πνπ ζα αξρίζνπλ
ην 2000, ηελ Αηδέληα 2000 ε νπνία πξνβιέπεη λέεο
κεηαβνιέο (πεξηνξηζκνχο) ζηε ζηήξημε ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, ηελ πξνβιεπφκελε δηεχξπλζε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηηο παξαρσξήζεηο πνπ έρνπλ
γίλεη θαη γίλνληαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη
Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ, ηελ έκθαζε
πνπ απνδίδεηαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, θ.ά.
Σν πιέγκα απηφ ησλ κεηαβνιψλ έρεη κηα θνηλή
ζπληζηψζα, ηελ αλάγθε επίηεπμεο απμεκέλεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, δηακέζνπ ηεο αμηνπνίεζεο ή ηεο
δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, δειαδή
ηεο κέξηκλαο ψζηε φινη νη θξίθνη ηεο αιπζίδαο
παξαγσγή – κεηαπνίεζε - εκπνξία λα απνιήγνπλ ζηελ
πξνζθνξά πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο κε ρακειφ
ζπλνιηθφ θφζηνο, ελψ ζα ακείβνληαη ηθαλνπνηεηηθά νη
ζπληειεζηέο παξαγσγήο.
πλεπψο, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθή
ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαδηθαζία δηαξζξσηηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ. Ο δηαξζξσηηθφο εθζπγρξνληζκφο δελ
αλαθέξεηαη κφλν ζε αιιαγέο ησλ παξαγφκελσλ εηδψλ
ή ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, φπσο
ζπλήζσο λνκίδεηαη. Ο αλζξψπηλνο παξάγσλ ζπληζηά
ηελ θηλεηήξηα δχλακε ζε θάζε πξνζπάζεηα
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κεηαζρεκαηηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθνξά π.ρ.
κεηαμχ Γεξκαλίαο θαη Οιιαλδίαο. Δλψ νη γεσξγηθέο
εθκεηαιιεχζεηο ηεο Γεξκαλίαο έρνπλ κέγεζνο θαηά 35%
κεγαιχηεξν απφ ηηο Οιιαλδηθέο, νη ηειεπηαίεο παξάγνπλ
πξντφληα ππεξδηπιάζηαο αμίαο απφ ηηο πξψηεο. Σν
πςειφ επίπεδν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία, ε
αμηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ε χπαξμε
απνηειεζκαηηθψλ θνξέσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο
είλαη ζπλνιηθά ζε ζέζε λα ππεξθεξάζνπλ ελδερφκελα
ζπγθξηηηθά κεηνλεθηήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.

Δηθόλα 5.4 Τν πςειφ επίπεδν ησλ απαζρνινχκελσλ ζηε

γεσξγία είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο
αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (π.ρ. Οιιαλδία).
Ο γεσξγηθφο ηνκέαο, φκσο, σο νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζε βηνινγηθή παξαγσγή,
επεξεάδεηαη άκεζα απφ ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο,
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δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο θπηψλ θαη δψσλ ζε ηνπηθέο
ζπλζήθεο, δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θ.ιπ. Ο
παξαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηκέξνπο
θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ είλαη
εληαίνο. Οη εδαθνθιηκαηηθνί παξάγνληεο θαη ν αλζξψπηλνο παξάγσλ παίδνπλ πξνθαλψο ζεκαληηθφ ξφιν. Η
γεληθή δηαθαηλφκελε εηθφλα είλαη εθείλε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θάζε ρψξαο.
Η ζρέζε κεηαμχ θπηηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο
είλαη ελ πξνθεηκέλσ ραξαθηεξηζηηθή. Τςειφ πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ζην ζπλνιηθφ
γεσξγηθφ πξντφλ έρνπλ νη λφηηεο ρψξεο, κε πξψηε ηελ
Διιάδα, φπνπ ην πνζνζηφ απηφ είλαη 67%, αθνινπζνχκελε απφ ηελ Ιηαιία (64%) θαη ηελ Ιζπαλία (60%). ηελ
αληίζεηε πιεπξά ηεο θιίκαθαο βξίζθνληαη ε Ιξιαλδία κε
κφλν 14% ζπκκεηνρή ηεο θπηηθήο παξαγσγήο,
αθνινπζνχκελε απφ ην Λνπμεκβνχξγν (20%), ην Βέιγην
(31%) θαη ηε Γαλία (32%). ην ζχλνιν ηεο ε Δ.Δ. έρεη
ηζφξξνπε ζπκκεηνρή (50:50) ηεο θπηηθήο θαη ηεο δσηθήο
παξαγσγήο.
5.2.2 Η γεσξγία ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα, παξά ηε ζηελφηεηα ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ (35- 37 εθαη. ζηξέκκαηα) ν ειιεληθφο
γεσξγηθφο ηνκέαο απαζρνιεί αθφκα έλα πςειφ πνζνζηφ
(20 % πεξίπνπ) ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθά ελεξγνχ
πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, έλαληη πνιχ κηθξφηεξνπ (5,3%)
πνπ απαζρνιεί ζην ζχλνιν ηεο ε Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη Έιιελεο αγξφηεο απνηεινχλ ην 10% ησλ Δπξσπαίσλ
αγξνηψλ, φηαλ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδνο
δελ είλαη παξά κφλν ην 3% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δ.Δ.
Σα ειιεληθά θπηηθά πξντφληα απνηεινχλ ην 6,3 %
ηεο θπηηθήο παξαγσγήο ηεο Δ.Δ. θαη ηα δσηθά κφιηο ην
2,5 %.
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Με δεδνκέλεο ηηο ζεκεξηλέο θαηαλαισηηθέο ξνπέο
θαη πξνηηκήζεηο, ε δσηθή παξαγσγή ζηελ Διιάδα είλαη
έληνλα ειιεηκκαηηθή, ηδίσο ζηα θφθθηλα θξέαηα θαη ηα
γαιαθηνθνκηθά πξντφληα.
Η αθαζάξηζηε αμία ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο
αληηπξνζσπεχεη θάζε ρξφλν ζηε ρψξα καο ην 12-13 %
ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρσξίνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ), έλαληη 3%
ζην ζχλνιν ηεο Δ.Δ. (9% ζηελ Ιξιαλδία).
Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ζηελ Διιάδα είλαη
παξά πνιιέο, (850.000 πεξίπνπ), αξηζκφο δπζαλάινγα
κε-γάινο ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθά θαιιηεξγνχκελε
έθηα-ζε ηεο ρψξαο. Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηεο
ρψξαο καο απνηεινχλ ην 11 % πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ
αξηζκνχ ησλ Κνηλνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.
Κάζε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε ζηε ρψξα καο έρεη κεζε έθηαζε 40 ζηξεκ., έλαληη 132 ζηξεκ. ζην ζχλνιν ηεο
Δ.Δ., θαη 650 ζηξεκ. ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, 322 ζηξεκ.
ζηε Γαλία, 286 ζηξεκ. ζηε Γαιιία, θαη 150 ζηξεκ. ζηελ
Οιιαλδία θαη ην Βέιγην.
Ο βαζκφο εθκεράληζεο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο
θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο, αθνχ αξηζκεί 4,3 δηαμνληθνχο
ειθπζηήξεο αλά 1.000 ζηξέκκαηα. χκθσλα κε κηα άιιε
κέηξεζε, ν αξηζκφο ησλ ειθπζηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή γεσξγία δηπιαζηάζηεθε ζρεδφλ
θαηά ηελ ηειεπηαία 15εηία.
Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο ειιεληθήο
γεσξγίαο, παξφιν πνπ πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλα
κεραλήκαηα, είλαη ζε θάπνην πνζνζηφ απαμησκέλνο,
εμαηηίαο ηεο κείσζεο ησλ επελδχζεσλ, γεγνλφο πνπ,
φπσο είλαη θπζηθφ, απμάλεη ην θφζηνο παξαγσγήο.
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Πίλαθαο 5.1 Αξηζκφο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ.

(Πεγή: Υπνπξγείν Γεσξγίαο)
Δίδνο κεραλήκαηνο

Αξηζκφο

Γηαμνληθνί ειθπζηήξεο

231.000

Μνλαμνληθνί ειθπζηήξεο

125.000

Θεξηδναισληζηηθέο κεραλέο

6.160

Βακβαθνζπιιεθηηθέο κεραλέο

2.380

Σεπηινεμαγσγείο

1.110

Δθθνθηζηηθέο αξαβνζίηνπ

1.521

Ακειθηηθέο κεραλέο

13.400

Αληιίεο

335.000

παξηηθέο κεραλέο

64.000

Μεραλέο αξκαζηάζκαηνο θαπλνχ 43.900
Σν κηθξφ κέγεζνο, ν πνιπηεκαρηζκφο, ην νξεηλφ θαη
εκηνξεηλφ ηνπ εδάθνπο, ε αλαζηξνθή ηεο ειηθηαθήο
ππξακίδαο ησλ αζρνινπκέλσλ κε ηελ γεσξγία θαη ε
δηάξζξσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, απνηεινχλ
βαζηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο,
γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο
εθζπγρξνληζκνχ ηεο. Απνηέιεζκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
απηψλ αιιά θαη αληίζηνηρσλ αδπλακηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ζηάδηα πνπ παξεκβάιινληαη κέρξη ην
πξντφλ λα θζάζεη ζηνλ θαηαλαισηή, είλαη ε ρακειή
αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Οη γεσξγηθέο εμαγσγέο, θπξίσο θπηηθψλ πξντφλησλ,
απμάλνληαη ζπλερψο, απμάλνληαη φκσο ηαρχηεξα νη
εηζαγσγέο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη θξεάησλ.
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Δηθόλα 5.5 Τν κηθξφ κέγεζνο θαη ν πνιπηεκαρηζκφο ησλ

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ απνηεινχλ βαζηθέο
δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο.
Οη εμαγσγέο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα απνηεινχλ ην
33% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ, ελψ νη
γεσξγηθέο εηζαγσγέο ην 17% ηνπ ζπλφινπ.
Η ζπκβνιή φκσο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ πξσηνγελή
ηνκέα ηεο παξαγσγήο. Η γεσξγηθή βηνκεραλία, δειαδή
ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ
πνπ δηαθξίλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο ησλ
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο
ησλ κε βξψζηκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο ησλ
βηνκεραληθψλ θπηψλ (βακβάθη , ηα ινηπά θισζηηθά
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θπηά θαη θαπλφο θ.ά.) θαη ζηηο δσνηξνθέο, είλαη
κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Απφ
ηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ ν θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είλαη
απηφο πνπ έρεη θαη ην κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ
ελδηαθέξνλ γηα ηε ρψξα καο, αθνχ απφ ηελ άπνςε ηεο
πξνζηηζέκελεο αμίαο ππεξέρεη ζπληξηπηηθά ζε ζρέζε κε
ηνλ ηνκέα ησλ κε βξψζηκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.

Δηθόλα 5.6 Ζ βηνκεραλία ηξνθίκσλ είλαη απφ ηνπο πην

δπλακηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
χκθσλα κε ηελ απνγξαθή πνπ πξαγκαηνπνίεζε
ε ΔΤΔ ην 1994 γηα ηε ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο βηνκεραλίαο ζηε ρψξα καο, ε βηνκεραλία
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ηξνθίκσλ θαη πνηψλ είρε ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ
πνπ αλεξρφηαλ ζε πνζνζηφ 24,07% ηνπ ζπλνιηθνχ
θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. χκθσλα
κε ηελ ίδηα πεγή απφ ην ζχλνιν ησλ βηνκεραληθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ ππήξραλ ζηε ρψξα καο ην 1994 κε
20 ή πεξηζζφηεξνπο απαζρνινχκελνπο ην 19,4%
αλήθαλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ελψ απφ
ην ζχλνιν ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε βηνκεραλία
20,46% απαζρνινχληαλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη
πνηψλ. Παξάιιεια ε αθαζάξηζηε αμία παξαγσγήο
απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλεξρφηαλ ζε πνζνζηφ
26,60% ηεο Αθαζάξηζηεο Αμίαο Παξαγσγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο κε
απαζρφιεζε άλσ ησλ 20 εξγαδφκελσλ. Δλψ νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο αλέξρνληαλ ζε πνζνζηφ 32,1%
ησλ ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ ηνπ ζπλφινπ
ησλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Με βάζε
ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ν ηνκέαο ησλ ηξνθίκσλ θαη
πνηψλ είλαη ν κεγαιχηεξνο απφ ηνπο 23 θιάδνπο ηεο
ειιεληθή κεηαπνίεζεο.
Απφ ηα ζηνηρεία απηά γίλεηαη θαλεξή ε ζεκαζία ηνπ
γεσξγηθνχ ηνκέα ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
5.3 Γεσξγηθή ηερλνινγία θαη γεσξγηθή αλάπηπμε
πσο ήδε έρνπκε αλαιχζεη ζην θεθάιαην III, ε
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε δελ κπνξεί λα μερσξίζεη απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή. Η ηερλνινγηθή αιιαγή είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε. Δπίζεο, είδακε φηη ε ηερλνινγηθή αιιαγή
έρεη άκεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα,
αιιά θαη έκκεζε κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο.
ηε γεσξγία ε ηερλνινγία, ε γεσξγηθή ηερλνινγία,
παξνπζηάδεη κηα πνιππινθφηεηα έλαληη ηεο ηερλνινγίαο
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πνπ εθαξκφδεηαη ζε άιινπο ηνκείο παξαγσγήο. Καη
απηφ γηαηί πέξα απφ ηηο βαζηθέο εμειίμεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ ηερλνινγία κε ηε γεληθφηεξή ηεο έλλνηα,
ζηε γεσξγία νη κέζνδνη παξαγσγήο ππφθεηληαη ζε
ζπρλέο αιιαγέο θαη ζηελ αλάγθε πξνζαξκνγψλ ζε
ηνπηθέο εδαθνινγηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Καη
απφ ηελ άπνςε απηή, ε γεσξγηθή ηερλνινγία είλαη ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο δπζθνιφηεξν λα εηζαρζεί απφ ην
εμσηεξηθφ, ζε αληίζεζε κε φηη ζπκβαίλεη ζε άιινπο
ηνκείο παξαγσγήο.

Δηθόλα 5.7 Ζ γεσξγηθή ηερλνινγία νδεγεί ζηε γεσξγηθή

αλάπηπμε θαη επνκέλσο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Η γεσξγηθή ηερλνινγία είλαη θαηά θχξην βαζκφ
ελζσκαησκέλε ζηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο θπζηθνχο
ζπληειεζηέο παξαγσγήο, πάγηνπο ή αλαιψζηκνπο, ή
θαη ζε γλψζεηο ησλ παξαγσγψλ. Δπνκέλσο, ε εηζαγσγή
ηεο ζηε γεσξγηθή παξαγσγή γίλεηαη κε ηε κνξθή
ρξεζηκνπνίεζεο λέσλ ζπληειεζηψλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα δηαρσξίζεη
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θαλείο ηελ ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο απφ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο ζπληειεζηέο. πλέπεηα απηνχ είλαη φηη ε
ηερληθή κεηαβνιή ηαπηίδεηαη, ζε κεγάιν βαζκφ, κε ηελ
αληηθαηάζηαζε παιαηψλ κέζσλ παξαγσγήο.
Δπηπιένλ, επεηδή ε γεσξγηθή ηερλνινγία είλαη
ελζσκαησκέλε ζε κέζα παξαγσγήο, ε επίδξαζή ηεο
ζηελ απνδνηηθφηεηα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην φηη
θαζηζηά δπλαηή ηελ ππνθαηάζηαζε ηνπ γεσξγηθνχ
εδάθνπο, πνπ ζεσξείηαη πεπεξαζκέλνο ζπληειεζηήο κε
θεθάιαην. Απηφ δεκηνπξγεί, φπσο είλαη θαλεξφ,
δπλαηφηεηεο κεηαβνιψλ ζηε ζχλζεζε ησλ παξαγσγηθψλ
ζπληειεζηψλ θαη δηεχξπλζε ζηηο δπλαηφηεηεο ελαιιαθηηθήο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ.
Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε
ηερλνινγία κε ην λα θαζηζηά δπλαηή ηε κεηαβνιή ζηελ
πνηνηηθή ζχλζεζε, ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ
παξαγσγηθφηεηα ηνπ εδάθνπο, ειαηηψλεη ηηο πεξηνξηζηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο πνπ
πξνθαιεί ε ζπαληφηεηα ηνπ γεσξγηθνχ εδάθνπο θαη
επνκέλσο ε ηζρχο ηνπ λφκνπ ηεο θζίλνπζαο απφδνζεο.
Η επίδξαζε απηή είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο γηα κηα
γεσξγία, φπσο ε ειιεληθή, κε ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλε
δηαζεζηκφηεηα θαιιηεξγήζηκνπ εδάθνπο.
ζνλ αθνξά ηελ ππνθαηάζηαζε εξγαζίαο, είλαη
γλσζηφ θαη απφ ηηο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή γεσξγία, φηη
ζήκεξα πνιχ ιηγφηεξε αλζξψπηλε εξγαζία δηαηίζεηαη
ζηελ παξαγσγή ή ηελ επεμεξγαζία θαη εκπνξία ησλ
πξντφλησλ απφ ηε γεσξγηθή νηθνγέλεηα, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κηαο πην αλαπηπγκέλεο γεσξγίαο. Η δηαξζξσηηθή απηή κεηαβνιή, απφ απφςεσο πξνειεχζεσο
ησλ παξαγσγηθψλ εηζξνψλ, νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
ζηε ρξεζηκνπνίεζε λέαο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο.
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5.4 Η θύζε ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο
Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ε ηερλνινγηθή κεηαβνιή
δηαθξίλεηαη ζε:
 νπδέηεξε,
 εμνηθνλφκεζεο εξγαζίαο,
 εμνηθνλφκεζεο θεθαιαίνπ θαη
 εμνηθνλφκεζεο γεο.
ηηο δηάθνξεο αλαιχζεηο γηα ηε θχζε θαη ην είδνο
ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο νξηζκέλεο θνξέο γίλεηαη κηα
δηάθξηζε αλάκεζα: ζε κηα κεηαβνιή ηεο ηερληθήο πνπ
ζεσξείηαη απιψο ζαλ κηα αιιαγή ησλ ζπλδπαζκψλ
παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε αληηζηνηρία κε ηηο
ζρεηηθέο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ, θαη ζηελ κεηαβνιή ηεο
ηερλνινγίαο (πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δπλαηψλ
ηερληθψλ) πνπ ζπληειείηαη κφλν, φηαλ θάηη νιφηεια
θαηλνχξην γίλεη δηαζέζηκν. Τπνζηεξίδεηαη επίζεο φηη ε
κεηαβνιή ή "ε πξφνδνο" ηεο ηερλνινγίαο παίξλεη
ζπλήζσο ηε κνξθή λέσλ κεζφδσλ θαη κέζσλ παξαγσγήο
γλσζηψλ ήδε πξντφλησλ, λέσλ πξντφλησλ κε
ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε
ζρέζε κε ηα παιηά, θαη λέσλ κεζφδσλ νξγάλσζεο,
εκπνξίαο (Marketing) θαη δηαρείξηζεο (Management).
Όκσο ε πιένλ γλσζηή αλάιπζε ηεο γεσξγηθήο
ηερλνινγίαο θάλεη δηάθξηζε ζε:
 Κεραληθή ηερλνινγία πνπ πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο
κεραλήκαηα αξρίδνληαο απφ ηνλ ειθπζηήξα (ηξαθηέξ),
ηηο ζεξηζηηθέο κεραλέο, ηνπο ιηπαζκαην-δηαλνκείο,
ηηο θπηεπηηθέο κεραλέο θ.ιπ. Η ηερλνινγία απηή
εμνηθνλνκεί θπζηθή εξγαζία. κσο είλαη ακθίβνιν
αλ απμάλεη ηελ παξαγσγή, δηφηη κία εξγαζία πνπ
γίλεηαη κε ην ρέξη κπνξεί λα γίλεηαη θαιχηεξα.
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Δπνκέλσο, κε δεδνκέλε ηελ πνζφηεηα γεο πνπ
θαιιηεξγείηαη, ε εηζαγσγή κεραληθήο ηερλνινγίαο
κεηψλεη ην πνζφ ηεο απαηηνχκελεο εξγαζίαο ρσξίο
λα απμάλεη ην παξαγφκελν πξντφλ.
 Ζ βηνινγηθή ηερλνινγία ε νπνία εηζάγεηαη ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα κε ηε ρξήζε βειηησκέλσλ ζπφξσλ,
πνηθηιηψλ, θπιψλ δψσλ θ.ιπ. Γηα παξάδεηγκα, ε
εηζαγσγή πβξηδίσλ* αξαβνζίηνπ ζηελ Διιάδα ηελ
ηειεπηαία εηθνζαεηία αχμεζε ηηο κέζεο ζηξεκκαηηθέο
απνδφζεηο απφ 400 πεξίπνπ θηιά ζε πάλσ απφ 1000
θηιά. Η ηερλνινγία απηή εμνηθνλνκεί γε δηφηη απφ
ηελ ίδηα έθηαζε γεο παξάγεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο
ηερλνινγίαο ππεξδηπιάζηα πνζφηεηα πξντφληνο.
 Ζ ρεκηθή ηερλνινγία πνπ εηζάγεηαη κε ηε ρξήζε
πξντφλησλ ηεο ρεκηθήο θπξίσο βηνκεραλίαο, φπσο
ιηπάζκαηα, εληνκνθηφλα, δηδαληνθηφλα, θπηνθάξκαθα θ.ιπ. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο απμάλεη
ηηο απνδφζεηο αλά κνλάδα γεο είηε κε ηελ θαιχηεξε
δηαηξνθή ησλ θπηψλ (ιηπάζκαηα) είηε κε ηελ θαηάπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ θαη ησλ ερζξψλ ησλ
δηάθνξσλ θαιιηεξγεηψλ. Δπνκέλσο, ε ηερλνινγία
απηή εμνηθνλνκεί γε, δηφηη κε ηελ εηζαγσγή απφ ηελ
ίδηα έθηαζε παξάγεηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα
πξντφληνο.
____________________
*Τβξίδην: θπηφ ή δψν πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαζηαχξσ-

ζε γελεηηθψο αλφκνησλ αηφκσλ. Έηζη, απφ ηε δηαζηαχξσζε δηαθνξεηηθψλ πνηθηιηψλ αξαβφζηηνπ παξήρζε-ζαλ
πβξίδηα αξαβφζηηνπ κε θαιχηεξεο ηδηφηεηεο απφ ηνπο
γνλείο ηνπο, π.ρ. απμεκέλεο απνδφζεηο, αληνρή ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, πξψηκε ζπγθνκηδή θ.ιπ.
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Δηθόλα 5.8 Ζ εηζαγσγή πβξηδίσλ ζηελ θαιιηέξγεηα

αχμεζε ηηο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο.

Πνιινί ζεσξνχλ ηελ άξδεπζε ησλ εδαθψλ ζαλ κία
λέα κνξθή ηερλνινγίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο.
κσο απφ θαζαξά νηθνλνκηθή πιεπξά, ε παξνρή
αξδεπηηθνχ λεξνχ γίλεηαη κε ηελ επέλδπζε ζε αξδεπηηθά
έξγα πξνζαγσγήο ή άληιεζεο ηνπ λεξνχ θαη επνκέλσο
αθνξά θπξίσο ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ. κσο, ιεηηνπξγηθά, ε άξδεπζε απμάλεη ην ζπληειεζηή γε, δηφηη απφ
ηελ ίδηα έθηαζε γεο παξάγεηαη κε ηελ άξδεπζε
πνιιαπιάζηα πνζφηεηα πξντφληνο. Βέβαηα, ε παξνρή
αξδεπηηθνχ λεξνχ ππνθηλεί ηελ απνδνρή ηερλνινγίαο
κε ηελ εηζαγσγή λέσλ πνηθηιηψλ, ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ,
θ.ιπ. πνπ έρνπλ έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζηνλ φγθν
παξαγσγήο.
Δπνκέλσο, ε κεραληθή ηερλνινγία εμνηθνλνκεί
εξγαζία, ελψ ε ρεκηθή θαη ε βηνινγηθή ηερλνινγία θαη νη
αξδεχζεηο εμνηθνλνκνχλ γε. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε
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εηζαγσγή ηεο ρεκηθήο θαη βηνινγηθήο ηερλνινγίαο είλαη
αλεμάξηεηε απφ ην κέγεζνο ηεο αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο, δειαδή, ηφζν νη κηθξέο φζν θαη νη κεγάιεο
εθκεηαιιεχζεηο κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Αληίζεηα, ε κεραληθή ηερλνινγία πξνυπνζέηεη είηε κεγάιν κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο, είηε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ
κεζφδσλ, φπσο ε ελνηθίαζε κεραλεκάησλ.
5.5 Καηάιιειε γεσξγηθή ηερλνινγία
Σν ζέκα ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο πνπ
αλαθέξακε ζην νηθείν θεθάιαην ηζρχεη βέβαηα ζε φινπο
ηνπο ηνκείο. Η εθαξκνγή ηερλνινγίαο πνπ αγλνεί ην
"πεξηβάιινλ" ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί δελ είλαη
επηηπρήο θαη πνιιέο θνξέο απνβαίλεη επηδήκηα. Γηα
παξάδεηγκα, νη πεξηζζφηεξεο γεσξγηθέο εθαξκνγέο
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πξνεγκέλα βηνκεραληθά
θξάηε, φ-πνπ θπξηαξρνχλ νη ζρεηηθά πςειέο ακνηβέο
εξγαζίαο. Έηζη πνιιέο δηαζέζηκεο κνξθέο αγξνηηθνχ
θεθαιαίνπ ηείλνπλ λα θάλνπλ νηθνλνκία ζηελ εξγαζία
φηαλ ζρεδηάδνληαη, ψζηε λα θάλνπλ νηθνλνκία ζηα
εξγαηηθά πνπ είλαη πςειά. ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο
ρψξεο ε εξγαζία ηείλεη λα είλαη ζρεηηθά άθζνλε ζε
ζρέζε κε ην θεθάιαην. Έηζη ε εξγαζία είλαη ζρεηηθά
θζελφηεξε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ηέιεηνο ζπλδπαζκφο
εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ ζηελ παξαγσγή ζηηο ιηγφηεξν
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα ρξεζηκνπνηνχζε πεξηζζφηεξε εξγαζία ζρεηηθά κε ην θεθάιαην απφ φ,ηη ζπκβαίλεη
ζηηο ηερληθέο παξαγσγήο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.
Σν ζέκα ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο ζηε γεσξγία,
δειαδή θαηάιιειεο σο πξνο ην ζπλδπαζκφ εξγαζίαο
θαη θεθαιαίνπ, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κπνξεί λα
είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. Δίλαη δειαδή θξίζηκν λα
βξεζνχλ εθείλνη νη ζπλδπαζκνί θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο
νη νπνίνη ζα κπνξέζνπλ λα πξνσζήζνπλ πεξηζζφηεξε
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ζρεηηθά απαζρφιεζε, ψζηε λα ππάξμεη φθεινο απφ ηε
ζρεηηθά θζελή εξγαζία, ε νπνία είλαη ηφζν άθζνλε ζε
ηέηνηεο νηθνλνκίεο. Αθφκα, νη ηερλνινγίεο πξέπεη λα
είλαη "θαηάιιειεο" θαη κε ηελ έλλνηα ηεο ρξήζεο,
δειαδή νη κεραληθέο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη
ζρεηηθά εχθνιεο ζην ρεηξηζκφ θαη επίζεο εχθνιεο ζηελ
επηδηφξζσζε, ελψ ηαπηφρξνλα ε δηάξθεηα δσήο ηνπο λα
είλαη κεγάιε.
Γηα παξάδεηγκα, αληηκεησπίδνληαο ην ζέκα ηεο
άξδεπζεο ππάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη
γεσξγνί κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ην δήηεκα. Γηα λα
πάξνπκε κηα απιή θαη ίζσο παξαηξαβεγκέλε πεξίπησζε,
αο θαληαζηνχκε φηη νη επηινγέο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο είλαη δχν: λα δηαιέμνπκε κηα πςειή ηερλνινγία ή
λα δηαιέμνπκε κηα ελδηάκεζε ηερλνινγία. Αλ πάξνπκε
ην ζελάξην ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, ζα έπξεπε λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αξδεπηηθέο κεραλέο πνπ νδεγνχληαη
απφ ιέηδεξ θαη είλαη ελζσκαησκέλεο ζε θνκπηνχηεξ. Η
ελδηάκεζε ηερλνινγία ζηεξίδεηαη ζε ζσιελψζεηο πνπ
κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ηνπηθά θαη λα επηζθεπαζηνχλ
εχθνια ρσξίο λα ζηεξίδνληαη ζε μέλνπο ηερληθνχο θαη
εηζαγφκελα αληαιιαθηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχηεξα ζε κηα αλαπηπζζφκελε
θνηλσλία. ηελ πεξίπησζε απηή βιέπνπκε φηη
ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο ζε ρξήζε θαη
βέβαηα ζα πξέπεη λα επηιεγεί ε πιένλ θαηάιιειε.
Δμεηάδνληαο ζε άιιν παξάδεηγκα ηελ επηινγή λα
νξγψζνπκε έλα ρσξάθη, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε
φηη πνιιέο θνξέο δελ είλαη δηαζέζηκε ε θαηάιιειε
ηερλνινγία. Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα φπνπ ε επηινγή
είλαη κεηαμχ ελφο κνληέξλνπ ηξαθηέξ θαη αγειάδσλ πνπ
ζέξλνπλ έλα μχιηλν πλί. Απηφ φκσο πνπ έρνπλ αλάγθε
νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο ίζσο λα είλαη έλαο
ηδηαίηεξνο ηχπνο ηξαθηέξ ν νπνίνο είλαη πην παξαγσγηθφο ζηα ζπγθεθξηκέλα εδάθε θαη ν νπνίνο λα έρεη
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ιηγφηεξε αλάγθε γηα επηζθεπή απφ ηα κεραλήκαηα πνπ
ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ελφο αλαπηπγκέλνπ
θξάηνπο. Αιιά δελ είλαη δηαζέζηκνο ν ηχπνο ηνπ
ηξαθηέξ πνπ ρξεηάδεηαη. πλεπψο ε δεκηνπξγία ηνπ
ελαιιαθηηθνχ ηξαθηέξ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Η δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο ρξήζηκεο ελαιιαθηηθήο
ηερλνινγίαο ζπλεπάγεηαη ππνρξέσζε ηεο γεσξγηθήο
έξεπλαο, θαη θπξίσο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ζηηο
ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο. Δλαιιαθηηθέο
ηερλνινγίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη κε αθξίβεηα πνιχ
ζπάληα αλαπηχζζνληαη εμαηηίαο ηεο κηθξήο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, εμαηηίαο ησλ κηθξψλ
αγνξψλ θαη επεηδή νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ
έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ απαηηνχκελε θξίζηκε κάδα ησλ
επηζηεκφλσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ηερλνινγίεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρσξψλ ηνπο.

Δηθόλα 5.9 Ζ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο δελ πξέπεη λα

αγλνεί ην "πεξηβάιινλ" ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
Ήδε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 είρε γίλεη
θαλεξφ φηη ε απιή κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο (κεραλέο,
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πνηθηιίεο, ρεκηθή ηερλνινγία) απφ ηηο αλαπηπγκέλεο
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κπνξνχζε λα είλαη αθφκα
θαη επηδήκηα.
5.6 Γεσξγηθή ηερλνινγία θαη έξεπλα
Η αλακθηζβήηεηα κεγάιε θαη ξαγδαία αχμεζε ηεο
γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα σο
απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο
είλαη πξντφλ ηεο γεσξγηθήο έξεπλαο.
Η επηζηεκνληθή έξεπλα νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζε
κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πην βαζηθψλ πφξσλ ηνπ
εδάθνπο, ηνπ λεξνχ, ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ. Η εμεξεχλεζε θαζεκηάο απφ απηέο ηηο πεγέο επηηξέπεη ζηνπο
εξεπλεηέο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο απηέο νη πεγέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο.
Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο αλαπηχζζνληαη ράξε ζηε
βαζηθή έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
επηζηήκεο γηα ηε ιχζε ησλ αγξνηηθψλ πξνβιεκάησλ.
Πεηξάκαηα θαη έξεπλεο δηεμάγνληαη ζπλέρεηα ζε
παγθφζκηα θιίκαθα κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαιχηεξεο
πνηφηεηαο πξντφλησλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο.
Η έξεπλα πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε ζε πνιιά
βαζηθά εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο αλζξψπνπο
γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο
δσήο ηνπο. Παξάιιεια ιχλεη πνιιά ζεκαληηθά ζέκαηα,
φπσο αλάπηπμεο θπηψλ ρσξίο έδαθνο, ηαρχηεξεο
αλάπηπμεο ησλ δψσλ, ηερλνινγίαο ηξνθίκσλ θ.ά.
Αλ ιάβεη ινηπφλ θαλείο ππφςε ην ζχλζεην ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ
απφ ηε κηα θαη ηε ζεκαζία ηεο γεσξγίαο ζε παγθφζκην
επίπεδν απφ ηελ άιιε, αληηιακβάλεηαη φηη ε πξφνδνο
πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζηνλ ηνκέα απηφ ηα ηειεπηαία
ρξφληα ήηαλ απφξξνηα επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη
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πεηξακάησλ πνπ νδήγεζαλ ζε έλα γεσξγηθφ ηερλνινγηθφ ζαχκα ε εμέιημε ηνπ νπνίνπ ζπλερίδεηαη.

Δηθόλα 5.10 Ζ έξεπλα αλνίγεη λένπο νξίδνληεο ζηε

γεσξγία
Η γεσξγηθή ηερλνινγία είλαη εθαξκνζκέλε επηζηήκε.
Υξεζηκνπνηεί ηε γλψζε απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα
γηα ηε δεκηνπξγία κεραλψλ, επεμεξγαζηψλ θαη λέσλ
εηδψλ θπηψλ θαη δψσλ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ
παξαγσγήο ζηνλ αγξφ, φπσο επίζεο θαη γηα ηε
βειηίσζε ησλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο κεηαθνξάο θαη
δηάζεζεο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
Η έξεπλα είλαη ν ζπλεηαίξνο ηεο ηερλνινγίαο. Μέζσ
ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο κειεηάκε ηα πξνβιήκαηα
ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Η γεσξγηθή έξεπλα κειεηά
ην γηαηί θαη ην πψο ηα θπηά θαη ηα δψα αληηδξνχλ ζηα
δηάθνξα εξεζίζκαηα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε
δηεξεχλεζε επηζηεκνληθψλ αξρψλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο.
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Η παξνπζία ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην
γεσξγηθφ ηνκέα είλαη πηα θαλεξή παληνχ: ζηα αγξνθηήκαηα, ζηνπο δξφκνπο, ζηα εξγνζηάζηα θαη ζηα
εξγαζηήξηα. Η πην πεηζηηθή απφδεημε ηεο πξνφδνπ ζην
γεσξγηθφ ηνκέα γίλεηαη θαλεξή κε ηελ παξαηήξεζε ησλ
πνιπάξηζκσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ βξίζθνληαη
ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ δηαηξνθήο θαη έλδπζεο.
Ο πην ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα είλαη
ε παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη ηλψλ γηα αλζξψπηλε ρξήζε.
Η ιέμε ηξφθηκν πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν πιήζνο πξντφλησλ δηαηξνθήο πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ φιν ηνλ
αλζξψπηλν πιεζπζκφ. ηηο ίλεο πεξηιακβάλνληαη
πξντφληα πνπ κεηαηξέπνληαη ζε χθαζκα φπσο βακβάθη,
ιηλάξη θαη κεηάμη. Χζηφζν ε επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο
ζηε γεσξγηθή παξαγσγή δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πθαζκάησλ. Η ελζσκάησζε ησλ
λέσλ κεζφδσλ ζηε γεσξγία ππνινγίδεηαη φηη έρεη επηηχρεη ηελ παξαγσγή κφλν απφ έλα παξαγσγφ ηξνθίκσλ
θαη ηλψλ αξθεηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ γηα 70
αλζξψπνπο. Ο άλζξσπνο έπαςε λα είλαη ππεξέηεο ηεο
γεο. Η γεσξγηθή ηερλνινγία επέηξεςε ζε πνιινχο
αλζξψπνπο λα αθήζνπλ ηα αγξνθηήκαηα θαη λα αλαδεηήζνπλ άιια ελδηαθέξνληα. Σν βηνηηθφ επίπεδν θαη νη
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (ςπραγσγία αζιεηηζκφο θ.ιπ.) πνπ απνιακβάλεη ν ζχγρξνλνο
άλζξσπνο δελ ζα ππήξρε ρσξίο γεσξγηθή ηερλνινγία.
Η αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο άξρηζε απφ
ηφηε πνπ ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνίεζε ηνπο εδαθηθνχο
πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηνπ, απφ ηφηε δειαδή πνπ ν άλζξσπνο άξρηζε λα
θαιιηεξγεί ηε γε. Σφζν ζηνλ αηγππηηαθφ πνιηηηζκφ, φζν
θαη ζηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ ππάξρνπλ απηά
παξαδείγκαηα αλάπηπμεο ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο.
Η αξρή ηεο ζχγρξνλεο γεσξγηθήο έξεπλαο ηνπνζεηείηαη γχξσ ζηα 1800 ζηελ Αγγιία θαη Γεξκαλία θαη
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αθνξά θπξίσο ηελ εθαξκνγή ρεκηθψλ πξντφλησλ ζηε
γεσξγηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απηή κπνξεί λα
ζεσξεζεί σο ε πξψηε εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ
γηα ηελ αλάπηπμε γεσξγηθήο ηερλνινγίαο. ηε ζπλέρεηα
ηα ζθήπηξα ζηε γεσξγηθή έξεπλα πήξαλ νη ΗΠΑ, φπνπ
ζε θάζε έλα απφ ηα πάκπνιια παλεπηζηήκηα
αλαπηχρζεθε ε γεσξγηθή έξεπλα κε ηα πνιχ ζπνπδαία
απνηειέζκαηα πνπ γλσξίδνπκε.

Δηθόλα 5.11

Ζ έξεπλα νδήγεζε ζε λέεο κεζφδνπο ζπληήξεζεο
ηξνθίκσλ π.ρ. αθηηλνβφιεζε
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα έρνπλ γίλεη
πνιιέο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο,
φπσο ε κεηάβαζε απφ ηελ επνρή ηνπ νξγψκαηνο κε ην
άξνηξν ζηελ επνρή ηεο κεραλνπνηεκέλεο γεσξγίαο.
Διθπζηήξεο κε κεγάιε ηζρχ αληηθαηέζηεζαλ ηα δψα
πνπ κέρξη ηφηε πξνζέθεξαλ ζεκαληηθφηαηε βνήζεηα
ζηνλ αγξφηε. Δμεηδηθεπκέλεο κεραλέο πήξαλ ηε ζέζε
ησλ εξγαιείσλ πνπ παιηά έζεξλαλ ηα αγξνηηθά δψα.
Σαπηφρξνλα νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην αγξφθηεκα γηα ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ, δηαηήξεζε αξρείσλ, ππνινγηζκφ θφζηνπο θαη ππνινγηζκφ δσηθνχ θεθαιαίνπ, ηελ εκπνξία
ησλ πξντφλησλ θαη ηε ζπλνιηθή νξγάλσζε ηεο αγξνηηθήο κνλάδαο. Η γεσξγηθή ηερλνινγία πεξηιακβάλεη
φια ηα εξγαιεία θαη ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξντφλησλ απηψλ γηα
ρξήζε απφ ηνλ θαηαλαισηή.
Η έξεπλα πάλησο είρε έλα κεγαιχηεξν αληίθηππν
ζηε γεσξγία ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο. Η αλάπηπμε θαηλνχξγησλ πνηθηιηψλ θπηψλ θαηάιιεισλ γηα ην
πεξηβάιινλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ έθεξε ηέηνηα
αχμεζε ζηελ παξαγσγή, ψζηε άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Πξάζηλε Δπαλάζηαζε.
Πξσηνπφξν ζηελ Πξάζηλε Δπαλάζηαζε ήηαλ ην
Γηεζλέο Ιλζηηηνχην γηα ηελ Έξεπλα ζην Ρχδη (IRRI), πνπ
ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1960 απφ ηα ηδξχκαηα Ρνθθέιεξ
θαη Φφξλη ζην Παλεπηζηήκην ησλ Φηιηππίλσλ ζην Λνο
Βάλνο, θνληά ζηε Μαλίια. Σν ηλζηηηνχην απηφ άξρηζε
ηελ έξεπλα γηα ην ξχδη πςειήο απφδνζεο. Απνηέιεζκα
ησλ εξεπλψλ ήηαλ ε δεκηνπξγία ζεηξάο λέσλ πνηθηιηψλ
ξπδηνχ πνπ έδσζαλ κεγαιχηεξεο απνδφζεηο αλά ζνδεηά
θαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζνδεηέο ην ρξφλν.
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Δηθόλα 5.12 Αλάπηπμε θπηψλ ζην ζεξκνθήπην.
Η επίδξαζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο εμαγσγέο
ήηαλ γξήγνξε. Απφ ην 1967 κέρξη ην 1992 ε παγθφζκηα
παξαγσγή ξπδηνχ δηπιαζηάζηεθε. Η Σατιάλδε έγηλε ε
πξψηε ρψξα ζηηο εμαγσγέο. Σν Βηεηλάκ απφ εθεί πνπ
είρε ειιείςεηο έγηλε ε ηξίηε ρψξα ζηηο εμαγσγέο θαη ε
Ιλδνλεζία έγηλε απηάξθεο ζηελ παξαγσγή ην 1984,
απμάλνληαο ηελ παξαγσγή ηεο πεξηζζφηεξν απφ 3
θνξέο ζε 25 ρξφληα. Πνιιά κέξε ηεο Ιλδίαο θαη ηεο ξη
Λάλθα επίζεο θαηέγξαςαλ απμήζεηο ζηελ παξαγσγή
απφ 3 κέρξη 4 θνξέο κεγαιχηεξεο. Οη Φηιηππίλεο έγηλαλ
έλαο κεγάινο εμαγσγέαο θαη ην 1967 έθαλαλ εμαγσγή
ηηο πξψηεο πνζφηεηεο ξπδηνχ, πξάγκα πνπ είρε λα
ζπκβεί απφ ην 1903. Η Κίλα απφ εθεί πνπ ήηαλ έλαο
κεγάινο εηζαγσγέαο παξήγαγε πιεφλαζκα θαηά ηελ
δεθαεηία ηνπ 1980, κε κηα πνηθηιία ξπδηνχ πςειήο
απφδνζεο πνπ θαιιηεξγήζεθε ζην 80% ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο. Οη απνδφζεηο ππεξδηπιαζηάζηεθαλ. Η
πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ ξπδηνχ ζηελ Αζία έρεη πέζεη ζην
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κηζφ. Απηέο νη εμειίμεηο αληηπξνζσπεχνπλ κία πνιχ
κεγάιε αληαπφδνζε ζην εηήζην κηθξφ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ Ιλζηηηνχηνπ ησλ 15 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ.
Σν δεχηεξν Κέληξν Γεσξγηθήο Έξεπλαο κεηά ην
IRRI πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα
Σξάπεδα κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ηερλνινγίαο γηα ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ήηαλ ην Γηεζλέο Κέληξν
Βειηίσζεο Καιακπνθηνχ θαη ηαξηνχ πνπ βξίζθεηαη
ζην Δι Βαηάλ ηνπ Μεμηθνχ.
5.7 Γεσξγηθή ηερλνινγία θαη εθπαίδεπζε
Η ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη εμεηαζζεί δηεμνδηθά ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Δθείλν ην νπνίν ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ηδηαίηεξα σο πξνο ηε γεσξγηθή ηερλνινγία είλαη
ν ξπζκφο πηνζέηεζεο θαη δηάδνζεο ησλ ηερλνινγηθψλ
κεηαβνιψλ. Αλ θαη νη δχν έλλνηεο ζπρλά ζεσξνχληαη
ηαπηφζεκεο ελ ηνχηνηο ε δηάδνζε αλαθέξεηαη ζην αλ
ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερλνινγηθή κεηαβνιή ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή ή ζε έλα παξαγσγηθφ θιάδν, ελψ ε
πηνζέηεζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ θάζε έλα παξαγσγφ,
δειαδή έρεη λα θάλεη κε ην πψο θαη αλ ν παξαγσγφο
πείζεηαη, απνθαζίδεη θαη ηειηθά εθαξκφδεη ηε λέα ηερλνινγία. Δίλαη θαλεξφ φηη ν ξπζκφο πηνζέηεζεο επεξεάδεη
ην ξπζκφ δηάδνζεο ησλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ.
Η ηαρχηεηα πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ
επεξεάδεη, κέζσ ηνπ ξπζκνχ δηάδνζεο, ην ξπζκφ ηεο
ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη θαη' επέθηαζε ην ξπζκφ
κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ππάξρεη κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηαρχηεηα
πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηνπ ξπζκνχ
κεηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε βειηίσζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ ξπζκνχ πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ
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κεηαβνιψλ ζπλδέεηαη έκκεζα κε ηε βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δηαθνξέο
ζηνπο ξπζκνχο πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ
αληηθαηνπηξίδνληαη ζε δηαθνξέο ζην επίπεδν
παξαγσγηθφηεηαο αλάκεζα ζε παξαγσγνχο ηνπ ίδηνπ
θιάδνπ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Γίλεηαη θαλεξφ φηη φπνπ ην επίπεδν θαη ε πνηφηεηα
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επηηξέπεη ηε γξήγνξε
πηνζέηεζε θαη δηάδνζε ησλ ηερλνινγηθψλ κεηαβνιψλ,
εθεί έρνπκε ηαρχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη
επνκέλσο γεσξγηθή αλάπηπμε. Σειηθά έλαο απφ ηνπο
ζνβαξφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ρψξεο
δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην βαζκφ αλάπηπμεο
ηνπο είλαη ν ξπζκφο πηνζέηεζεο ησλ ηερλνινγηθψλ
αιιαγψλ θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα έρνπκε αλζξψπηλν δπλακηθφ
ηέηνην πνπ λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί, λα πηνζεηεί θαη
λα εθαξκφδεη ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ζηε γεσξγία.
ηηο ΗΠΑ ζεσξνχλ ηε γεσξγηθή αλάπηπμε πνπ
πέηπραλ ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη σο ην ζεκαληηθφηεξν
επίηεπγκα ζηελ ηζηνξία ηνπ πιαλήηε, αθνχ φπσο ιέλε
πνηέ άιινηε ηφζνη ιίγνη παξαγσγνί δελ παξήγαγαλ
ηφζν πνιχ ηξνθή θαη ίλεο γηα ηφζν πνιινχο αλζξψπνπο.
Καη ζπλερίδνπλ ιέγνληαο φηη δελ ζα είραλ πεξπαηήζεη
ζηελ επηθάλεηα ηνπ θεγγαξηνχ θαη δελ ζα είραλ ζηείιεη
δηαζηεκφπινηα αλ δελ είραλ εμαζθαιίζεη ηα επφκελα
γεχκαηά ηνπο. Οη εηδηθνί ησλ ΗΠΑ πνπ είλαη ηφζν
πεξήθαλνη γηα ηε γεσξγηθή πξφνδν πνπ πέηπραλ,
ζεσξνχλ φηη ηξεηο είλαη νη θχξηνη ζπληειεζηέο πνπ ηνπο
επέηξεςαλ απηή ηε κεγάιε αλάπηπμε:
 ε επηζηεκνληθή γεσξγηθή έξεπλα
 ε γεσξγηθή ηερλνινγία θαη
 ε γεσξγηθή εθπαίδεπζε.
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Η γεσξγηθή εθπαίδεπζε είλαη απηή πνπ επηηπγράλεη
ηε κεηάδνζε ηεο λέαο γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο απφ
ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηα παλεπηζηήκηα ζηνπο ρψξνπο
άζθεζεο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.

ζηελ νπνία κπνξνχλ λα πξνζβιέπνπλ νη λένη.
ηελ Διιάδα, νη παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπ γεσξγηθνχ
ηνκέα (γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο) είλαη πνιπάξηζκεο,
κηθξέο θαη πνιπηεκαρηζκέλεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη απμεκέλε κέζε ειηθία θαη ρακειφ κέζν επίπεδν
εθπαίδεπζεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε. Ο αξηζκφο ησλ
λέσλ πνπ εηζέξρνληαη ζην γεσξγηθφ επάγγεικα είλαη
πνιχ πεξηνξηζκέλνο, νπφηε κε ηνλ θπζηνινγηθφ ξπζκφ
εμφδνπ ειηθησκέλσλ, αλακέλεηαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηε γεσξγία. Η θπζηνινγηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε
βάζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ έρεη αλάγθε ε ειιεληθή γεσξγία, ελφςεη ησλ πνιχπιεπξσλ κεηαβνιψλ. Η
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ λέσλ πνπ ζα επηιέμνπλ
ην γεσξγηθφ επάγγεικα, κπνξεί λα απνηειέζεη ην
ζεκέιην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ.

Δηθόλα 5.13 Ζ επαγγεικαηηθή γεσξγηθή εθπαίδεπζε

κπνξεί λα απνηειέζεη ην ζεκέιην ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ
ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο
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Σν ελδηαθέξνλ γηα απαζρφιεζε ζηνλ ειιεληθφ γεσξγηθφ ηνκέα αλακέλεηαη λα πξνθιεζεί απφ δπν θαηεπζχλζεηο. Πξψηνλ απφ ηελ αδπλακία ηνπ δεπηεξνγελή
θαη ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα λα απνξξνθήζνπλ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. ήκεξα ε αλεξγία
ζεκεηψλεη κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηνπο λένπο, αθφκε θαη
ζε εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά ηππηθά πξνζφληα. Γεχηεξνλ, απφ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ
γεσξγηθνχ ηνκέα, ν νπνίνο κπνξεί λα απνδίδεη ζεκαληηθά εηζνδήκαηα, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα πνηφηεηα δσήο αλψηεξε απφ
εθείλε ησλ κεγαινππφιεσλ. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα έλα πνζνζηφ λέσλ
κε απμεκέλα ηππηθά πξνζφληα.
Ο γεσξγηθφο ηνκέαο ηεο Διιάδνο δηαζέηεη ζεκαληηθέο
δπλαηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε πνιχ
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη σο ζήκεξα. Η Διιάδα δηαζέηεη
επξεία πνηθηιία θιηκαηηθψλ θαη εδαθηθψλ ζπλζεθψλ, νη
νπνίεο ελ πνιινίο επλννχλ ηε γεσξγηθή παξαγσγή,
αθνχ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ελφο επξέσο
θάζκαηνο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, πνιχ επξχηεξνπ απφ
εθείλνλ ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο.
Δμεηδηθεχεηαη ζε Μεζνγεηαθά πξντφληα, ζε νξηζκέλα
απφ ηα νπνία θχξηνη αληαγσληζηέο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε είλαη ε Ιηαιία θαη ε Ιζπαλία, ρψξεο νη νπνίεο
δηαζέηνπλ επλντθφηεξεο δνκέο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο
θαη εκπνξίαο θαη επηπιένλ επξίζθνληαη πιεζηέζηεξα
πξνο ηα θχξηα θαηαλαισηηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο.
Έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο απηψλ, ε Διιάδα
πιενλεθηεί απφ απφςεσο θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ θαη
έρεη δπλαηφηεηεο λα πιενλεθηεί θαη απφ απφςεσο
πνηθηιίαο, πνηφηεηαο θαη θφζηνπο παξαγσγήο. Γηαζέηεη
δειαδή ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ην
δεηνχκελν είλαη λα απνθηήζεη θαη αληαγσληζηηθφ
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πιενλέθηεκα πνπ κφλν κε θαιά θαηαξηηζκέλν
αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη δπλαηφ.

Δηθόλα 5.14 Ζ ζχγρξνλε γεσξγία έρεη φια ηα ραξα-

θηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο
νηθνλνκίαο.
Η ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή άζθεζε ηεο γεσξγίαο
δελ έρεη θακία νκνηφηεηα κε ηελ παξαδνζηαθή, εθείλε
πνπ απνηππψλεηαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη ζηηο
βνπθνιηθέο παξαζηάζεηο. Ο γεσξγφο κε ηελ ηζάπα ζηνλ
ψκν ή κε ην αιέηξη πνπ ην ζέξλνπλ βφδηα θαη ν θηελνηξφθνο κε ηε θινγέξα, εηθφλεο πνπ έρνπλ απνηππσζεί
ζηε κλήκε ησλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο αζηψλ πξψηεο
θαη δεχηεξεο γελεάο, έρνπλ ζέζε κφλν ζε ιανγξαθηθά
θείκελα θαη φπνπ έρνπλ επηβηψζεη απνηεινχλ ηνπξηζηηθά
αμηνπεξίεξγα. Η ζχγρξνλε γεσξγία, ή αθξηβέζηεξα ην
κέξνο εθείλν ηεο γεσξγίαο πνπ απαξηίδεηαη απφ επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
επηρεηξήζεσλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Οη
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επηρεηξεκαηηθέο γεσξγηθέο κνλάδεο έρνπλ ππνθαηαζηήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εξγαζία κε θεθάιαην
(κεραλήκαηα), επηιέγνπλ κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα ηνπο
θιάδνπο παξαγσγήο κεηαμχ εθείλσλ πνπ ηνπο επηηξέπνπλ νη εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
επηζηεκνληθή γλψζε (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή), νξγαλψλνπλ κε ζρνιαζηηθφηεηα ηηο παξαγσγηθέο επεκβάζεηο
ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο, έρνπλ ζπλαιιαγέο
κε ηξάπεδεο, αλαιακβάλνπλ εκπνξηθνχο θίλδπλνπο,
ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο γηα ζπιινγηθή δξάζε ή κε ηνπο
αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξαθνινπζνχλ ηηο
εμειίμεηο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο, αμηνινγνχλ πξνζεθηηθά ηηο ελδερφκελεο επελδχζεηο, παίξλνπλ κεηξα
ειαρηζηνπνίεζεο ησλ θηλδχλσλ ηεο παξαγσγήο, θ.ιπ.
ια απηά θαζηζηνχλ ηε γεσξγηθή επηρείξεζε κηα
ζχλζεηε επηρείξεζε θαη ηνλ αζρνινχκελν κε απηήλ έλα
επηρεηξεκαηία.
ηελ πξνεηνηκαζία αηφκσλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ
ηέηνηνπ είδνπο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο νθείιεη λα
ζηξέςεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα
θαη ην ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.
5.8 Δμέιημε ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο
Η εκθάληζε ησλ γεσξγηθψλ ηερλνινγηψλ ζπκπίπηεη
κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ πξψησλ αλζξψπσλ λα θηηάμνπλ
εξγαιεία κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο.
Κάπνηνη πνιηηηζκνί εμεκέξσζαλ άγξηα δψα παξέρνληαο
κε απηφ ηνλ ηξφπν κηα αμηφπηζηε πξνκήζεηα ηξνθήο,
αιιά θαη δέξκαηνο γηα ξνχρα. Άιινη αξρηθνί πνιηηηζκνί
έκαζαλ λα ζπιιέγνπλ ζπφξνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα
θαιιηεξγνχλ θπηά πνπ παξάγνπλ ζπφξνπο. Σα πξψηα
εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα αλαδήηεζε ηξνθήο θαη ξνπρηζκνχ ήηαλ πνιχ απιά φπσο κηα ξάβδνο
γηα θχηεπζε ζπφξσλ θαη κπηεξέο πέηξεο γηα θνπή ή
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ειάρηζηα πην εμεηδηθεπκέλα. Αξγφηεξα ηα πέηξηλα εξγαιεία αληηθαηαζηάζεθαλ απφ νξεηράιθηλα θαη κεηά ηελ
πάξνδν αξθεηψλ αηψλσλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ εξγαιείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζίδεξνο.
Η ρξήζε ησλ δψσλ ζηηο κεηαθνξέο αλζξψπσλ θαη
αγαζψλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθψλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ πξψησλ πνιηηηζκψλ. εκαληηθή εμέιημε ζηε
γεσξγηθή ηερλνινγία απνηέιεζε ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο
κε εξγαιεία πνπ θηλνχληαλ κε ηε βνήζεηα αγξνηηθψλ
δψσλ, γηαηί αχμεζε ζεκαληηθά ηελ θαιιηεξγνχκελε εδαθηθή επηθάλεηα (ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ θαιιηεξγνχζε
ν άλζξσπνο κε ηα ρέξηα ηνπ). Σν ζηδεξέλην αιέηξη απνηέιεζε επίζεο ζεκαληηθφ βήκα ζηελ εμέιημε ηεο γεσξγίαο, φηαλ αληηθαηέζηεζε ην μχιηλν πνπ πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ζηε Μεζνπνηακία θαη ηελ Αίγππην ην 3000
π.Υ.
Η εθεχξεζε ηνπ ηξνρνχ θαη ε ρξήζε ηνπ ζηε κεηαθνξά ήηαλ έλαο άιινο ζεκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ
ηερλνινγία πνπ επέηξεςε ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
ηεο θπηηθήο παξαγσγήο θαη ησλ εκπνξεπκάησλ κε
θάξα θαη άκαμεο.
Οη ηξνρνί πνπ θηλνχληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ λεξνχ
απνηέιεζαλ κηα απφ ηηο πξψηεο πεγέο κεραληθήο
ελέξγεηαο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηε δχλακε ηεο θίλεζεο
ηνπ λεξνχ πάλσ ζε άμνλεο ή νδνλησηνχο ηξνρνχο γηα
θίλεζε κεραληζκψλ. Η κεραληθή ελέξγεηα ήξζε λα
ζπκπιεξψζεη ηελ κέρξη εθείλε ηελ επνρή κνλαδηθή
πεγή ελέξγεηαο, ηελ πξνεξρφκελε απφ ηε κπτθή δχλακε
αλζξψπσλ θαη δψσλ. Οη αλεκφκπινη έδσζαλ κηα άιιε
δηάζηαζε ζ' απηήλ ηελ ηερλνινγία. Η αλαθάιπςε ηεο
αηκνκεραλήο απφ ηνλ Saveiy θαη ε βειηίσζή ηεο απφ
ηνλ Watt ην 1769 ζεκαηνδφηεζε ην μεθίλεκα κηαο
επνρήο αλάπηπμεο ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, γλσζηήο σο
Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. Η δχλακε ηνπ αηκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεραλέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε πνι40 / 178-179

ινχο ηνκείο. Πνιιέο βηνκεραλίεο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη σο απνηέιεζκα ηεο κεραλνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηε βνήζεηα ηεο ελέξγεηαο ηνπ
αηκνχ. Μηα απφ απηέο ηηο βηνκεραλίεο ήηαλ ε πθαληνπξγία, φπνπ ζπλδπάζηεθαλ κε επηηπρία ε ηερλνινγία ζηελ
παξαγσγή λεκάησλ θαη ζηελ χθαλζε κε ηηο λέεο αληηιήςεηο ηεο καδηθήο παξαγσγήο πξντφλησλ. αλ απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ηεο πθαληνπξγηθήο βηνκεραλίαο.
Σν 1829, κε ηελ εθεχξεζε ηεο αηκάκαμαο, ε δχλακε
ηνπ αηκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κεηαθνξά πξντφλησλ.
Μέρξη ηφηε ηηο αλάγθεο ηεο καδηθήο κεηαθνξάο εμππεξεηνχζαλ απνθιεηζηηθά ηα πισηά κέζα θαηά κήθνο ησλ
αθηψλ θαη ζηα πνηάκηα.
Ο ράιπβαο απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ θαηαζθεπαζηηθφ πιηθφ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηελ θαηάζθεπή θηηξίσλ θαη κεραλεκάησλ. Ο γεσξγηθφο ηνκέαο
σο εθ ηνχηνπ ζηεξίρζεθε ζε κεγάιν πνζνζηφ ζε απηφ
ην ζθιεξφ αλαιινίσην ζην ρξφλν πιηθφ, ηφζν ζηνλ
ηνκέα ηεο γεσξγηθήο κεραληθήο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα
ησλ γεσξγηθψλ βηνκεραληψλ.
Μεγάιε ψζεζε γηα ηε γεσξγηθή έξεπλα θαη
ηερλνινγία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΗΠΑ, φηαλ ην 1862
θαζηεξψζεθε ην "landgrantuniversity" ζχζηεκα πνπ
ήηαλ έλα πξφγξακκα γηα ίδξπζε θνιιεγίσλ θαη
παλεπηζηεκίσλ. Δηθνζηπέληε ρξφληα αξγφηεξα
ηδξχζεθαλ επηζήκσο γεσξγηθνί πεηξακαηηθνί ζηαζκνί.
Σν αηζάιηλν αιέηξη (ηξαθηέξ) πνπ αλαθάιπςε ν
Deere θαη ε ζεξηζηηθή κεραλή ηνπ Mc Cormick έπαημαλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αξρηθή εθκεράληζε ηεο γεσξγίαο.
εκαληηθφηεξε φισλ φκσο ζεσξείηαη ε εθεχξεζε ηεο
κεραλήο εζσηεξηθήο θαχζεο. Η αλαθάιπςε ηεο βελδηλνκεραλήο ηνπ Otto πξνεγήζεθε ηεο πεηξειαηνκεραλήο
ηνπ Diesel ην 1893. Οη γεσξγηθνί ειθπζηήξεο πνπ
δνχιεπαλ κε αηκφ θαη πεηξέιαην ζηαδηαθά επηθξάηεζαλ
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ζηνπο αγξνχο ζηα ρξφληα πνπ πξνεγήζεθαλ ηνπ Β'
παγθφζκηνπ πφιεκνπ.
Η ειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ζην γεσξγηθφ ρψξν ην 1930 θαη είρε άκεζε ζεηηθή επίδξαζε,
ηφζν ζηελ πνηφηεηα δσήο, φζν θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ γεσξγψλ.
Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζπλζεηηθά ιηπάζκαηα
παξαζθεπάζηεθαλ απφ αλφξγαλεο νπζίεο θαη δηαηέζεθαλ,
αληηθαζηζηψληαο ή ζπκπιεξψλνληαο ηα θπζηθά
ιηπάζκαηα φπσο ηα πξνεξρφκελα απφ ηα δψα. ε
ζπλδπαζκφ κε ηηο εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο νη αγξφηεο
πξνρψξεζαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζξεπηηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο θαη ζηε ξχζκηζε απηψλ πνπ
βξίζθνληαη ζε αλεπάξθεηα.
Οη ζπφξνη πβξηδίσλ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δηαζηαχξσζε θαζαξψλ πνηθηιηψλ θπηψλ. Σα θπηά πνπ
αλαπηχζζνληαη απφ πβξίδηα έρνπλ ζπλήζσο
κεγαιχηεξε αμία απφ απηή ησλ αξρηθψλ θπηψλ.
Η ηθαλφηεηα γηα έιεγρν ηεο εδαθηθήο γνληκφηεηαο
θαη γηα ξχζκηζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείνπ νδήγεζε ζηε
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ. ηαλ ζ'
απηέο ηηο ηερλνινγίεο πξνζηέζεθε ε ρξήζε πβξηδίσλ
απμήζεθαλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη απνδφζεηο.
5.9 ύγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο
Απφ ην μεθίλεκά ηεο ε γεσξγηθή ηερλνινγία
αλαπηχζζεηαη κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ, αιιά ζηε
ζεκεξηλή επνρή νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη
πξσηφγλσξεο. Πνιινί απφ ηνπο ζεκεξηλνχο ζπληαμηνχρνπο αγξφηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ζην μεθίλεκά ηνπο
αγξνηηθά δψα θαη ζήκεξα νη ζχγρξνλνη αγξφηεο
δηαζέηνπλ ηξαθηέξ κε θιηκαηηζκφ θάλνληαο ζε ιίγεο
ψξεο ηε δνπιεηά πνπ νη παηεξάδεο ηνπο έθαλαλ ζε κηα
βδνκάδα.
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Σν πβξηδηθφ ζθξίγνο ε εηέξσζε*, πνπ νδεγεί ζηελ
αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε ηε δεκηνπξγία πβξηδίσλ ζε δψα, πηελά θαη θπηά, είλαη απνηέιεζκα πνιχρξνλεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.
Η αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ζηε θπηηθή θαη δσηθή
παξαγσγή, πνπ πξνήιζε απφ ηελ πηνζέηεζε απηψλ
ησλ ηερλνινγηψλ, εμαζθάιηζε ηελ αθζνλία ζηα είδε
δηαηξνθήο θαη έλδπζεο γηα ην πξνβιέςηκν κέιινλ.
Η παξαγσγηθή ηθαλφηεηα απνηειεί ζήκεξα ην
βαζηθφ παξάγνληα ηεο επηβίσζεο ζην γεσξγηθφ ρψξν.

Δηθόλα 5.15 Οη απνδφζεηο απμήζεθαλ κε ηελ πηνζέηεζε

ηερλνινγηψλ βειηίσζεο θπηψλ θαη δψσλ
_____________________
*Δηέξσζε: αχμεζε ηνπ γελεηηθνχ ζθξίγνπο, πνπ παξα-

ηεξείηαη ζηα πβξίδηα (πβξηδηθφ ζθξίγνο). Δθδειψλεηαη
σο απμεκέλε ηαρχηεηα αλάπηπμεο, κεγαιχηεξν κέγεζνο, θαιχηεξε απφδνζε, απμεκέλε αληίζηαζε ζηηο
ινηκψμεηο θαη ηα παξάζηηα, θ.ιπ.
43 / 180-181

Ο ζεκεξηλφο γεσξγφο δελ έρεη λα αληαγσληζηεί κφλν
ηνπο γείηνλέο ηνπ αιιά ζπρλά θαη ηνπο γεσξγνχο απφ
άιιεο ρψξεο. Η εμαγσγή ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο ζε
άιιεο ρψξεο, θαηέζηεζε κεξηθέο απφ απηέο δπλαηνχο
αληαγσληζηέο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Πνιιέο ρψξεο,
πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε, θάπνηε εηζήγαγαλ κεγάιεο
πνζφηεηεο ηξνθίκσλ έρνπλ γίλεη ζήκεξα εμαγσγείο.
5.9.1 Γεσξγηθή βηνηερλνινγία
Βηνηερλνινγία είλαη ν ζπλδπαζκφο θαη ε εθαξκνγή
επηζηεκνληθψλ αξρψλ θαη ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ζηελ
επεμεξγαζία πιψλ (νξγαληθψλ θαη αλφξγαλσλ πιψλ) κε
ηε βνήζεηα βηνινγηθψλ παξαγφλησλ θαη ξπζκηζηψλ
(κηθξννξγαληζκψλ, ελδχκσλ, δσηθψλ θπηηάξσλ, θπηηθψλ θπηηάξσλ θ.ά.), κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή αγαζψλ
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ.
Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη νη
κνξηαθέο θαη γελεηηθέο ηερληθέο, ε κηθξνβηαθή ηερλνινγία θαη ε ηερλνινγία ησλ δπκψζεσλ επεξεάδνπλ
πνιινχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο φπσο είλαη ε γεσξγία, ε
παξαγσγή ηξνθίκσλ, ε ρεκηθή θαη θαξκαθεπηηθή
βηνκεραλία, ε ελέξγεηα θ.ιπ.
Η βηνηερλνινγία είλαη ε ρξήζε κεραληθψλ ηερληθψλ
γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
δψληεο νξγαληζκνχο. Σα πην γλσζηά πξντφληα ηεο
βηνηερλνινγίαο είλαη ηα αληηβηνηηθά, ηα έλδπκα θαη ηα
ακηλνμέα πνπ ε πξνζθνξά ηνπο ζηνλ ηαηξηθφ ηνκέα
είλαη ηεξάζηηα ηφζν γηα ηνπο αλζξψπνπο, φζν θαη ηα
δψα. Η έξεπλα ζηε βηνηερλνινγία έρεη νδεγήζεη ζηελ
αλάπηπμε ηερληθψλ φπσο ε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε, ε
πνιιαπιή σνζπιαθηνξξεμία, ε κεηαθνξά εκβξχσλ θαη ν
πβξηδηζκφο θπηψλ θαη δψσλ. Η επίδξαζε απηψλ ησλ
ηερλνινγηψλ ζηε γεσξγία, πνπ είλαη ηεξάζηηα, απνηειεί
πξφθιεζε γηα ηελ αλζξψπηλε θαληαζία θαη
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ακθηιεγφκελν δήηεκα, θπξίσο γηα ηηο κειινληηθέο
δπλαηφηεηεο εθαξκνγψλ ηεο.
Ο θιψλνο πνπ γηα πνιινχο ζεσξείηαη πιάζκα ηεο
αλζξψπηλεο θαληαζίαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε
δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή
λέσλ θπηψλ απφ κεκνλσκέλα θπηηθά θχηηαξα.
Αλαπηχρζεθε επίζεο κηα ρεηξνπξγηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο δσηθήο αλαπαξαγσγήο
κε δηρνηφκεζε εκβξχσλ ζε ηκήκαηα γηα παξαγσγή
πνιιαπιψλ αηφκσλ κε ηαπηφζεκν γνλφηππν.
Σν γνλίδην είλαη εθείλν ην ηκήκα ηνπ θπηηάξνπ πνπ
ειέγρεη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα. Διέγρεη ην κέγεζνο, ην
θχιν θαη άιια νξαηά ή αφξαηα ραξαθηεξηζηηθά. Σα
γνλίδηα βξίζθνληαη πάλσ ζηα ρξσκνζψκαηα θαη νη
ζχγρξνλεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο γελεηηθήο έδσζαλ ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αιιάδνπλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ή ην γελεηηθφ κεραληζκφ ησλ νξγαληζκψλ.
Έρνπλ αλαθαιπθζεί κέζνδνη θνπήο ηεο θιεξνλνκηθήο
νπζίαο. Δπίζεο ζήκεξα είλαη εθηθηή ε δφκεζε ηνπ
ρξσκνζψκαηνο ελφο νξγαληζκνχ ζηελ επηζπκεηή κνξθή.
Νέα γνλίδηα κπνξνχλ αθφκα λα κεηαθέξνληαη αλάκεζα
ζε δψληεο νξγαληζκνχο γηα λα δεκηνπξγνχλ λέεο κνξθέο
δσήο. Απηέο νη γελεηηθέο επεκβάζεηο είλαη κέξνο κηαο
λέαο ηερλνινγίαο γλσζηήο σο Γελεηηθή Κεραληθή.
Μεξηθέο απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ σζηφζν
επηζχξεη αλεζπρία ζε ζέκαηα δενληνινγίαο θαη εζηθήο.
Η δπλαηφηεηα ησλ αιιαγψλ ζην γελεηηθφ θψδηθα ησλ
δψλησλ νξγαληζκψλ ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο αλήζηθε
δηαδηθαζία. Οκάδεο θαηαλαισηψλ πνπ πξναζπίδνληαη
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζπρλά αληηηίζεληαη ζηε
δεκηνπξγία θαη απειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, είηε απφ ην θφβν ηεο
δηαηάξαμεο ηεο θπζηθήο ηζνξξνπίαο, είηε απφ ην θφβν
λα απνδεηρζεί επηβιαβήο έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο.
Άιινη πάιη πηζηεχνπλ φηη είλαη ιάζνο απφ εζηθή άπνςε
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ε επέκβαζε ζην γελεηηθφ θψδηθα ησλ δψλησλ
νξγαληζκψλ. Απηέο είλαη θάπνηεο θνηλσληθέο πηπρέο
ηνπ ζέκαηνο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξηλ γίλεη
απνδεθηή ε γελεηηθή κεραληθή.

Δηθόλα 5.16

Ζ πιήξεο
απνθσδηθνπνίεζε
ηνπ DNA
είλαη ζέκα ρξφλνπ.
ζν ε επηζηήκε πξνρσξεί θαη μεθιεηδψλεη ηα
κπζηηθά ηεο γελεηηθήο, ηα θπηά θαη ηα δψα κπνξεί λα
απμήζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζήκεξα είλαη
πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηά
ηνπο. Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο γελεηηθήο κεραληθήο
ζηελ έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία
αλζεθηηθψλ ζηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο θπηψλ. Κάπνηεο
απφ απηέο ηηο λέεο πνηθηιίεο θπηψλ παξάγνπλ νη ίδηεο
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παξαζηηνθηφλεο θαη εληνκνθηφλεο νπζίεο. Γελεηηθά
ηξνπνπνηεκέλνη κηθξννξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ πξνζηαζία θαιιηεξγεηψλ απφ ηνλ παγεηφ.
5.9.1.1 Γελεηηθή κεραληθή
Οη επηζηήκνλεο έρνπλ αλαπηχμεη ηνλ θιάδν ηεο
επηζηήκεο πνπ είλαη γλσζηή ζηε Γεσπνλία σο
Βειηίσζε ησλ Φπηψλ θαη Βειηίσζε ησλ Εψσλ. Έρνπλ
βειηηψζεη ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ησλ θπηψλ θαη ησλ
δψσλ, φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αμία. Σν
επέηπραλ κε ηελ επηινγή ζπφξσλ θαιιηεξγνχκελσλ
θπηψλ θαη εθηξεθφκελσλ δψσλ κεηαμχ εθείλσλ πνπ
ήζαλ πεξηζζφηεξν παξαγσγηθά ζηηο πεξηβαιινληηθέο
ζπλζήθεο ζηηο νπνί-εο ήζαλ εθηεζεηκέλα θαη κε απηφ ηνλ
ηξφπν θαηέζηε δπλαηφ λα αλαπηχμνπλ πνηθηιίεο θπηψλ
θαη θπιέο δψσλ νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαλ θαιά ζην
πεξηβάιινλ θαη γηα ηε ρξήζε πνπ ζα πξννξίδνληαλ.
5.9.2 Δθαξκνγέο ηεο βηνηερλνινγίαο ζηα θπηά
Έρνπλ ζπληειεζηεί κεγάιεο βηνηερλνινγηθέο
πξφνδνη κε απνηειέζκαηα λα βξίζθνπλ πνιιέο θαη
ζπνπδαίεο εθαξκνγέο θαη ηερληθέο ζηελ αλάπηπμε, ηελ
παξαγσγή θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ
θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ.
Σέηνηεο ζα κπνξνύζαλ κεηαμύ άιισλ λα
αλαθεξζνύλ:
 ε αλαθάιπςε ελφο ελδχκνπ πνπ παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο, κε
απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε παξαγσγή, φηαλ απηφ
ππάξρεη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο,
 ε αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θπηψλ απφ ηνλ παγεηφ (άξδεπζε, πξνζηαηεπηηθφο
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αθξφο, βαθηήξηα φπσο ηα ice-minus bacteria πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ κεξψλ ηνπ
θπηνχ),
 ε αληίζηαζε ζηα έληνκα, κε ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ
πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ησλ βιαβεξψλ
εληφκσλ, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ θάπνηα
πξνζηαζία ζηα ρξήζηκα έληνκα,
 ε αλζεθηηθφηεηα ζηηο αζζέλεηεο, κε ηε δεκηνπξγία
πνηθηιηψλ αλζεθηηθψλ ζ' απηέο θαη
 ε αλάπηπμε πνιιψλ ηερληθψλ πνιιαπιαζηαζκνχ
ησλ θπηψλ θ.ά.

Δηθόλα 5.17 Τερλνινγία πνιιαπιαζηαζκνχ θπηψλ κε

ηζηνθαιιηέξγεηα.
Παξάιιεια έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ρξήζηκεο γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ θπηψλ ηερλνινγίεο,
φπσο: κε ηε ρξήζε ηεο ππέξπζξεο θσηνγξαθίαο
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ππέξπζξσλ αθηίλσλ (I.R) γίλεηαη δπλαηή ε θαηαγξαθή
ηνπ πνζνχ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ αληαλαθιάηαη απφ ηηο
επηθάλεηεο ηνπ θπηνχ ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο αθηηλνβνιίαο. Απηή ε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ
εληνπηζκφ θαιιηεξγεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε
stress. Οη ζπλζήθεο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο κπνξεί λα
ξπζκηζηνχλ κε έλα πιήζνο νξγάλσλ. Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πξνβιέπνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ
ζε λεξφ θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ρξεζηκνπνηψληαο
πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα απφ δηάθνξεο πεγέο.
Η αλάιπζε ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ θπηνχ δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία,
παξέρνληαο έηζη έλα αμηφπηζην ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ
ηνπ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν ην θπηφ δηαζέηεη ηα αλαγθαία ζξεπηηθά ζηνηρεία ζε επάξθεηα.
5.9.3 Σερλνινγίεο δηαρείξηζεο θαη αλαπαξαγσγήο ησλ
δώσλ
Η δσηθή παξαγσγή έρεη επίζεο σθειεζεί απφ ηε
ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Κάπνηνη κνλνθχηηαξνη
νξγαληζκνί, φπσο ηα βαθηήξηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηελ παξαγσγή εκβνιίσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ζαλαηεθφξσλ αζζελεηψλ. Η ρξήζε εηδηθψλ νξκνλψλ πνπ
επηδξνχλ ζην κεηαβνιηζκφ ησλ δψσλ απνδείρζεθε φηη
πξνθαιεί αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ζε δσηθά πξντφληα,
φπσο γάια θαη θξέαο (ζέκα γηα ην νπνίν ππάξρνπλ
πνιιέο δηρνγλσκίεο). Σα έλδπκα είλαη νπζίεο πνπ
ελεξγνπνηνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο. Κάπνηα απφ
απηά ηα έλδπκα δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε
ηεο πέςεο ησλ δψσλ ζηα ρνξεγνχκελα ζηηεξέζηα.
Άιιεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο δσηθήο παξαγσγήο
νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία βειηησκέλσλ θχισλ αλζεθηηθψλ
ζε έληνκα, παξάζηηα θαη αζζέλεηεο.
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Η εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επηηξέπεη ζηνλ
παξαγσγφ ηνλ έιεγρν θαη εληνπηζκφ ησλ αζζελψλ
δψσλ. Αζπλήζεηο ζεξκνθξαζίεο ζην ζψκα ησλ δψσλ
αληρλεχνληαη κέζσ νξγάλσλ θαη ν εηδηθφο εληνπίδεη ην
δψν πνπ έρεη αλάγθε ζεξαπείαο. Σα ζηνηρεία ηεο αηνκηθφηεηαο ηνπ θάζε δψνπ θαηαγξάθνληαη ζε Η/Τ κε ηε
ρξήζε εηδηθψλ πνκπψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα
ηνπ δψνπ. Σν θάζε δψν έρεη ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηε
κνλάδα εθ-ηξνθήο θαη ην ρνξεγνχκελν ζηηεξέζην έρεη
ππνινγηζζεί λα ηαηξηάδεη ζηηο αηνκηθέο ηνπ αλάγθεο,
φζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε θαη ηελ πνζφηεηα. ζηε γελεηηθή βειηίσζε ησλ δψσλ. ηηο ρψξεο κε αλαπηπγκέλε
δσηθή παξαγσγή πάλσ απφ ην 90% ησλ αγειάδσλ
γνληκνπνηείηαη κε θαηεςπγκέλν ζπέξκα κέζσ ηεο
ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δχν
δεθαεηίεο αλαπηχρζεθαλ θη άιιεο βηνηερλνινγηθέο
κέζνδνη ζηνλ ηνκέα ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ
δψσλ. Η ζπνπδαηφηεξε απφ ηηο κεζφδνπο απηέο είλαη ε
κεηαθνξά εκβξχσλ, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζήκεξα
επξέσο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ αλαπαξαγσγήο ζην
ζειπθφ θχιν. Η απφθηεζε σνθπηηάξσλ θαη εκβξχσλ
εμειίρζε-θε ζχληνκα ζε κηα ζρεηηθά απιή δηαδηθαζία,
γεγνλφο ην νπνίν επέηξεςε ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ
βηνηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ζε ζρέζε κε ην
γνληκνπνηεκέλν ή κε σνθχηηαξν. Απηέο νη ζπλδεδεκέλεο κε ηε κεηαθνξά εκβξχσλ ηερληθέο είλαη:
α) ε θαηάςπμε εκβξχσλ,
β) ε δηρνηφκεζε εκβξχσλ,
γ) ε δηαπίζησζε ηνπ θχινπ ησλ εκβξχσλ,
δ) ε in vitro (ζην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα) παξαγσγή
εκβξχσλ θαη
ε) ε θισληθή παξαγσγή εκβξχσλ,
νη νπνίεο έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ηνπ ζηαδίνπ ηεο
πξαθηηθήο εθαξκνγήο κφλν ζηελ αγειάδα.
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Δηθόλα 5.18 Ζ δεκηνπξγία ηεο Dolly ζεσξείηαη

επαλάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο γελεηηθήο βειηίσζεο
5.9.4 Δθκεράληζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο
Η εθκεράληζε ηεο παξαγσγήο απνηειεί κηα κφλν
κνξθή ηνπ ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ πνπ έρεη
φκσο ηδηαίηεξε ζεκαζία, επεηδή ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο παξαγσγήο θαη ζπλεπάγεηαη
κηα ππνθαηάζηαζε ηεο δσληαλήο αλζξψπηλεο εξγαζίαο
κε εξγαζία ελζσκαησκέλε ζε δηάθνξα κεραληθά κέζα,
ε νπνία έρεη ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα
ηεο εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο παξαγσγήο.
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5.9.5 Σερλνινγίεο ηξνθίκσλ
Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο
θαη δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ζηε
δεκηνπξγία θηιηθψλ πξνο ηνλ θαηαλαισηή πξντφλησλ.
Σα έλδπκα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ηξπθεξφηεηαο ηνπ θξέαηνο θαη ην δηαρσξηζκφ ησλ ζηεξεψλ
ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο απφ ηνλ νξφ θαηά ηελ
ηπξνθφκεζε. Σα έλδπκα είλαη ζπζηαηηθά πνπ παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαζθεπή πνηψλ ρακειήο
ζεξκηδηθήο αμίαο θαη ζηξνπηψλ γιπθφδεο κε πξψηε χιε
ην θαιακπφθη. Οη δπκψζεηο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε
ζηήξημε κηαο νιφθιεξεο βηνκεραλίαο κε έλα επξχ
θάζκα παξαγφκελσλ πξντφλησλ, φπσο γηανχξηη,
θξαζί, κπχξα, ινπθάληθα, ςσκί θαη άιια. Ο θισληζκφο
ησλ επηζπκεηψλ γνληδίσλ ησλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ
πξνθαινχλ ηηο δπκψζεηο νδεγεί ζηε βειηίσζε ησλ
κεζφδσλ παξαγσγήο πνιιψλ ηξνθίκσλ θαη επηηξέπεη
ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ.
Η αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ηφζν ζηε γεσξγία θαη
ηα ηξφθηκα, φζν θαη ζηνλ επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ
ζρεδηαζκφ, δελ είλαη κία ηπραία ελέξγεηα. Η εηθφλα ηνπ
εθεπξέηε πνπ ζπκπησκαηηθά αλαθαιχπηεη λέεο
δηαζηάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο
αλήθεη ζην παξειζφλ. ήκεξα, απαηηνχληαη νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε
λέσλ πξντφλησλ, πνπ βαζίδνληαη ζηε ζσξεπκέλε
ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία.
5.9.6 Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο - ελεξγεηαθή
γεσξγία
Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο
ζηνλ πιαλήηε καο απμάλεη θαζεκεξηλά, φπσο είλαη επί52 / 187-188

ζεο γλσζηφ φηη νη ζεκεξηλέο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ην
θάξβνπλν, ην πεηξέιαην, ην θπζηθφ αέξην θαη ηα ππξεληθά θαχζηκα, επεηδή είλαη κε αλαλεψζηκεο, πξνβιέπεηαη λα εμαληιεζνχλ ζε νξαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Η αλζξσπφηεηα αληηκεησπίδεη δχν ζνβαξφηαηεο ζε
εμέιημε θξίζεηο, ε κία είλαη ηεο εμάληιεζεο ησλ κε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε άιιε ηνπ θηλδχλνπ
λα ελζθήςνπλ ηεξάζηηεο νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο απφ
ηε θξελήξε θαηαλάισζε ησλ ξππνγφλσλ, θαη σο εθ
ηνχηνπ, επηβιαβψλ, ζπκβαηηθψλ θαη ππξεληθψλ θαπζίκσλ.
Οη παξαπάλσ θίλδπλνη αχμεζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα
ηελ εθαξκνγή ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο νη νπνίεο είλαη
σο επί ην πιείζηνλ αλεμάληιεηεο. Οη πεγέο απηέο είλαη
ε βηνκάδα*, ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε ειηαθή ελέξγεηα, ε
γεσζεξκία, ε πδξαπιηθή ελέξγεηα θ.ά.
Οη εθαξκνγέο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
ζηε γεσξγία ζήκεξα είλαη πνιιέο, αιιά θαη ε πξννπηηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ζε κεγαιχηεξε
θιίκαθα ρξεζηκνπνίεζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγσγή
ελέξγεηαο θαίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πην θνληά. Η
αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο θαίλεηαη
απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζηε
ρψξα καο, είλαη εθηθηή.
_____________________

*Βηνκάδα: είλαη φ,ηη άκεζα ή έκκεζα πξνέξρεηαη απφ ην
θπηηθφ θφζκν. Δηδηθφηεξα βηνκάδα είλαη πιηθά, ππνπξντφληα θαη θαηάινηπα ηεο θπηηθήο, δσηθήο, δαζηθήο θαη αιηεπηηθήο παξαγσγήο, ηα ππνπξντφληα απφ ηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία απηψλ, ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ζθνππίδηα, θαζψο θαη νη θπζηθέο χιεο απφ νηθνζπζηήκαηα ή ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο, φπσο απηνθπή θπηά, ζφξγν,
επθάιππην θ.α.
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5.9.7 Γεσξγία θαη πεξηβάιινλ
Η ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζπρλά αλαθέξεηαη
σο κηα αξλεηηθή επίπησζε ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο.
Μεηαμχ ησλ ξππαληψλ ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ
πδάησλ είλαη ηα άιαηα, ηα παξαζηηνθηφλα θαη ηα ληηξηθά.
Μεξηθά απφ απηά ηα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ γεσξγηθψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ. Κάπνηνη απφ
απηνχο ηνπο επηκνιπληέο κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ
απφ εηδηθνχο κηθξννξγαληζκνχο ηνπ εδάθνπο πνπ έρνπλ
γελεηηθά ηξνπνπνηεζεί θαη παξάγνπλ εμεηδηθεπκέλα
έλδπκα. Έηζη ε γελεηηθή κεραληθή κπνξεί λα βνεζήζεη
θαη ζην δήηεκα ηεο κείσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο
ξχπαλζεο πνπ έρεη εμαπισζεί ζην ζχγρξνλν θφζκν.
5.9.8 Νέεο ηερλνινγίεο θαη πξννπηηθέο
Η ηερλνινγία ζηε γεσξγία έρεη παίμεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θφζκνπ πνπ δνχκε,
εξγαδφκαζηε θαη παίδνπκε. Μέζσ ησλ λέσλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηψλ κπφξεζε λα εμηζνξξνπεζεί
ε αλάγθε γηα θάιπςε ησλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ κε ηε
ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε. Η
πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο βειηίσζε ηελ
πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ηξνθήο. Η
αλζξσπφηεηα ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη εμαξηεκέλε
απφ ηε γεσξγηθή ηερλνινγία, φζν πξνρσξνχκε ζην λέν
αηψλα.
Η ηερλνινγία καδί κε ηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο πξνβάιινληαη σο λέεο πεγέο ησλ επαλαζηαηηθψλ αιιαγψλ
ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγηθήο βηνκεραλίαο. Δμίζνπ δπλακηθφ παξάγνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε βηνηερλνινγηθή
επαλάζηαζε απνηειεί ε λέα γεληά ησλ Η/Τ. Ο ζπλδπαζκφο
απηψλ ησλ δχν ξαγδαία αλαπηπζζφκελσλ ηερλνινγηψλ
κπνξεί λα επηθέξεη κεγάιεο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηελ
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παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ
πξντφλησλ, φζν πνηέ πξηλ ζην παξειζφλ.
Η δσνηερληθή επηζηήκε κπνξεί λα σθειεζεί απφ ηε
δπλαηφηεηα ησλ εηδηθψλ ζήκεξα λα επηιέγνπλ ην θχιν
ησλ απνγφλσλ, κέζσ ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο,
ρξεζηκνπνηψληαο ειεγρφκελν ζπέξκα. Οη έξεπλεο
ζπλερίδνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Άιινη εξεπλεηέο θαη ηερληθνί εξεπλνχλ ηξφπνπο
ειέγρνπ αζζελεηψλ θαη παξαζίησλ, κέζσ ηερληθψλ
γνληδηαθήο ηερλνινγίαο κε κεηαθνξά γνληδίσλ. Με απηή
ηελ ηερληθή κπνξνχλ λα γίλνπλ δηνξζψζεηο ζε θάπνηεο
θιεξνλνκηθέο αλσκαιίεο.
Η δπλαηφηεηα παξαγσγήο εκβνιίσλ, νξκνλψλ θαη
άιισλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
βαθηεξίσλ σο μεληζηψλ ζηε ζέζε θπηηθψλ θαη δσηθψλ
νξγαληζκψλ ζα επεθηαζεί ζην κέιινλ πέξα απφ ηηο
ζεκεξηλέο εθαξκνγέο ηεο. Ο θισληζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ θπηψλ κπνξεί λα
επεθηαζεί θαη ζηε δσηθή αλαπαξαγσγή.
ην κέιινλ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ πνηθηιίεο
θπηηθψλ εηδψλ πνπ λα παξάγνπλ ην αλαγθαίν ληηξηθφ
ιίπαζκα κέζσ βαθηεξίσλ πνπ λα βξίζθνληαη ζηηο ξίδεο
ηνπο, φπσο θάλνπλ ηα ςπραλζή. Η πεξηεθηηθφηεηα ζε
νξγαλνιεπηηθά θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία θάπνησλ θπηηθψλ
εηδψλ θαιιηεξγνχκελσλ γηα αλζξψπηλε δηαηξνθή,
κπνξεί ζην κέιινλ λα ηξνπνπνηεζεί έηζη, ψζηε λα
θαιχπηεη αλαιφγσο ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο θαη πγείαο
ζε νκάδεο πιεζπζκψλ.
Μέζα απφ ηηο γεληθέο ππνζέζεηο γηα ηε κειινληηθή
πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην
γεσξγηθφ ηνκέα κηα πξφβιεςε ζα βγεη αιεζηλή: φηη ε
αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο ζα μεπεξάζεη
θάζε πξνζδνθία.
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Δηθόλα 5.19 Ζ κειινληηθή αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο

ηερλνινγίαο ίζσο μεπεξάζεη θάζε πξφβιεςε.
5.10 Αεηθόξνο γεσξγία
5.10.1 Σν πξόβιεκα

Η ξχπαλζε θαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ήηαλ
κέρξη πξφζθαηα ηαπηφζεκεο κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ
αζηπθηιία. Αληίζεηα, ε γεσξγία ζεσξνχληαλ ν πξνζηάηεο
ηεο θχζεο θαη αθφκα πην ζπρλά ην ζχκα ησλ επεκβάζεσλ θαη ξππάλζεσλ πνπ πξνθαινχζαλ ε βηνκεραλία
θαη νη ελ γέλεη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ήκεξα νη
ξππνγφλεο νπζίεο πνπ έρνπλ γεσξγηθή πξνέιεπζε
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη θπξίσο λα ζπγθαηαιέγνληαη
ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε
ζρέζε θπξίσο κε ην λεξφ θαη ην έδαθνο. Η δηάβξσζε
ηνπ εδάθνπο, ε ξχπαλζε ηεο ηξνθήο θαη ηνπ λεξνχ, ε
δειεηεξίαζε απφ ηα εληνκνθηφλα, ε δεκηνπξγία
αλζεθηηθψλ βαθηεξίσλ θαη δηδαλίσλ, ε κείσζε θαη ε
πθαικχξπλζε ησλ ππφγεησλ πδάησλ, ε εμάξηεζε απφ
κε αλαλεψζηκα θαχζηκα θαη ε απψιεηα αλαπαξαγσ56 / 190-191

γηθήο ηθαλφηεηαο είλαη κεξηθέο απφ ηηο δπζκελείο
επηπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεσξγία.
5.10.2 Ση είλαη αεηθόξνο γεσξγία
Αθξηβείο θαη απφιπηνη νξηζκνί ηεο αεηθνξίαο θαη
επνκέλσο ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο είλαη αδχλαηνη. Γηα
θάπνηνπο ζεκαίλεη ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ (πξάγκαηνο)
λα παξάγεη γηα πνιχ θαηξφ. Γηα άιινπο ππνλνεί ηε κε
θαηαζηξνθή ή ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.
ε θάζε ζπδήηεζε γηα αεηθνξία, είλαη ζεκαληηθφ λα
δηεπθξηληζζεί ην ηη γίλεηαη αεηθφξν, γηα πφζν ρξνληθφ
δηάζηεκα, γηα ηίλνο ην φθεινο θαη εηο βάξνο ηίλνο, ζε
πνηα πεξηνρή θαη κε πνηα θξηηήξηα κεηξάηαη. Η
απάληεζε ζ' απηήλ ηελ εξψηεζε είλαη δχζθνιε.

Δηθόλα 5.20

Ζ αεηθφξνο γεσξγία
παξάγνληαο ζπλέρηζεο
ηεο δσήο.
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Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ, ην φηη ε αεηθφξνο γεσξγία δελ
θαηαγξάθεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ηερλνινγηψλ,
πξαθηηθψλ ή πνιηηηθψλ. Απηή ε πνιηηηθή ζα ρξεζίκεπε
κφλν ζην λα πεξηνξίζεη ηηο κειινληηθέο δπλαηφηεηεο
ησλ γεσξγψλ. πσο αιιάδνπλ νη ζπλζήθεο θαη ε
γλψζε, έηζη ζα πξέπεη θαη νη γεσξγνί θαη νη θνηλφηεηεο
λα ελζαξξχλνληαη θαη λα ηνπο επηηξέπεηαη λα αιιάδνπλ
θαη λα πξνζαξκφδνληαη. Η αεηθφξνο γεσξγία δελ είλαη
έλα απιφ κνληέιν ή παθέην γηα λα επηβιεζεί. Δίλαη
πεξηζζφηεξν κία πνξεία κάζεζεο.
Ο φξνο αεηθόξνο γεσξγία ππνλνεί αλαγελλήζηκεο
πξαθηηθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπηθά δηαζέζηκνπο
πφξνπο θαη θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε αλαθχθισζε
ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ζηήξημε ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ε αλαγέλλεζε θαη αλάπηπμε θπζηθψλ πφξσλ θαη
ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ αγξνρεκηθψλ θαη ηεο κε
αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Η αλαγελλήζηκε γεσξγία
απαηηεί, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία (αγξνρεκηθά θαη κε αλαλεψζηκε ελέξγεηα), λα ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά ηξφπν ψζηε νη εθπνκπέο λα κπνξνχλ λα αλαθπθιψλνληαη θαη λα απνξξνθνχληαη, νη αλαλεψζηκνη
πφξνη λα αλαγελληφληαη θαη ε ρξήζε ησλ κε
αλαλεψζηκσλ πφξσλ λα δεκηνπξγεί ηελ άξηζηε
παξαγσγηθφηεηα.
Οξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αεηθφξν γεσξγία
ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή ηείλεη λα είλαη ειαθξψο
ιηγφηεξν παξαγσγηθή απφ ηελ πςειήο εληάζεσο
γεσξγία ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο θαη ζρεδφλ ηφζν
παξαγσγηθή, φζν είλαη ε γεσξγία ζηηο πεξηνρέο ηεο
"Πξάζηλεο Δπαλάζηαζεο". Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα,
νη αεηθφξεο πξαθηηθέο ζα αχμαλαλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ζε πνιιέο θησρέο ζε πφξνπο πεξηνρέο ζηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη νπνίεο κέρξη ηψξα δελ έρνπλ
σθειεζεί απφ πςειέο εμσηεξηθέο εηζξνέο ηεο ηερλνινγίαο
θαη είλαη ζπλήζσο έληνλα ππνβαζκηζκέλεο. Σν εξψηεκα
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πνπ πξνθχπηεη είλαη, εάλ ε αλαγελλήζηκε γεσξγία
κπνξεί λα δψζεη ην πξντφλ πνπ απαηηείηαη, ψζηε λα
ηθαλνπνηεζνχλ νη ζπλνιηθέο θαη απμαλφκελεο αλάγθεο.
5.10.3 ηόρνη ηεο αεηθόξνπ γεσξγίαο
Η βαζηθή πξφθιεζε γηα αεηθφξν γεσξγία είλαη λα
γίλεη θαιχηεξε ε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ θαη
αλζξψπηλσλ πφξσλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κεηψλνληαο
ηε ρξήζε εμσηεξηθψλ εηζξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο
εζσηεξηθνχο πφξνπο πην απνηειεζκαηηθά ή κε ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Απηφ εμαζθαιίδεη ηελ θαιή θαη
απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη
επίζεο εμαζθαιίδεη φηη, φπνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα
απαιιάμνπκε ηε γεσξγία εληειψο απφ ηα εμσηεξηθά
ζπζηήκαηα, απηά ζα πξέπεη λα θξαηεζνχλ ζ' έλα ινγηθφ
ειάρηζην επίπεδν.
Μία αεηθόξνο γεσξγία ινηπόλ, είλαη νπνηνδήπνηε
ζύζηεκα παξαγσγήο ηξνθήο ή ηλώλ πνπ επηδηώθεη
ηνπο παξαθάησ γεσξγηθνύο ζηόρνπο ζπζηεκαηηθά:
 κηα πιήξε ελζσκάησζε θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο είλαη ν δηαηξνθηθφο θχθινο, ν θχθινο ηνπ
αδψηνπ ζηε γεσξγηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία,
ψζηε λα εμαζθαιηζζεί επηθεξδήο θαη θαηάιιειε
παξαγσγή ηξνθήο,
 κηα κείσζε ζηε ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη κε
αλαλεψζηκσλ πφξσλ νη νπνίνη πξνθαινχλ βιάβε
ζην πεξηβάιινλ ή ζηελ πγεία ησλ γεσξγψλ θαη ησλ
θαηαλαισηψλ θαη κηα πην ζηνρνζεηεκέλε ρξήζε
ησλ ινηπψλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα
κεησζεί ην θφζηνο,
 ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ γεσξγψλ ζε φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο ηεο αλάιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη
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ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, ηεο πξνζαξκνγήο
ηεο θαη ηεο επέθηαζήο ηεο,
κηα πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλε πξφζβαζε ζε
παξαγσγηθνχο πφξνπο θαη επθαηξίεο,
κηα κεγαιχηεξε παξαγσγηθή ρξήζε ηνπηθήο γλψζεο
θαη πξαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηλνηφκσλ
πξνζεγγίζεσλ πνπ δελ είλαη αθφκε πιήξσο θαηαλνεηέο απφ ηνπο επηζηήκνλεο ή επξέσο πηνζεηεκέλεο απφ ηνπο γεσξγνχο,
κηα απμεκέλε ζηήξημε ηεο γεσξγίαο ζε
ηδηνπαξαγφκελνπο πφξνπο θαη
κηα βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ εηδψλ
παξαγσγήο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ
θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ
θιίκαηνο θαη ηνπ ηνπίνπ γηα λα εμαζθαιηζζεί ε
καθξνπξφζεζκε αεηθνξία ησλ πθηζηάκελσλ
επηπέδσλ παξαγσγήο.

Δηθόλα 5.21 Ζ

αεηθφξνο γεσξγία
ζηνρεχεη ζηελ
θαιχηεξε ρξήζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ θαη
ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
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5.10.4 Αεηθόξνο ηερλνινγία
Η αεηθφξνο ηερλνινγία κπνξεί:
 λα εληζρχζεη ηε θέξνπζα ρσξεηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε πεξηβαιινληηθά απνδεθηνχο
ηξφπνπο,
 λα ππνθαηαζηήζεη ηηο κεζφδνπο απφθηεζεο ησλ
κέζσλ δηαβίσζεο κε ελαιιαθηηθέο, ζηε ζέζε εθείλσλ πνπ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ ην νπνίν ήδε
βξίζθεηαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε,
 λα θαηεπζχλεη ηελ παξαγσγή παίξλνληαο ππφςε
ηνπο ήδε ππνβαζκηζκέλνπο ή κεησκέλνπο
πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο,
 λα πξνσζήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
θαηεζηξακκέλσλ νηθνζπζηεκάησλ,
 λα θαηαζηείιεη, λα ειέγμεη ή λα κεηψζεη ηηο αληίμνεο
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη
 λα βειηηψζεη έκκεζα ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ, κεηψλνληαο ηα επίπεδα
θηψρεηαο, βειηηψλνληαο ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη
ζηαζεξνπνηψληαο ηελ πιεζπζκηαθή αχμεζε.
(Romanoff, 1990).
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σν δηαηξνθηθφ πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα είλαη ην
κεγαιχηεξν, αθνχ απαζρνιεί ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο.
Έηζη ν άλζξσπνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδηψθεη ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ
αιιά θαη πξψησλ πιψλ απφ ηηο πεπεξαζκέλεο πιένλ
εθηάζεηο πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ. Πξέπεη κε άιια
ιφγηα λα επηηπγράλεη ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηέο
απνδφζεηο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηεο γεο.
Η γεσξγηθή αλάπηπμε επνκέλσο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα φιεο ηηο νηθνλνκίεο θαη γη' απηφ δελ ππάξρεη
ακθηζβήηεζε. Δίλαη γλσζηφ επίζεο φηη ε νηθνλνκηθή
κεγέζπλζε δελ κπνξεί λα μερσξίζεη απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή.
Η γεσξγηθή ηερλνινγία είλαη θαηά θχξην βαζκφ ελζσκαησκέλε ζηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο θπζηθνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, πάγηνπο ή αλαιψζηκνπο, ή θαη ζε
γλψζεηο ησλ παξαγσγψλ. Δπνκέλσο, ε εηζαγσγή ηεο
ζηε γεσξγηθή παξαγσγή γίλεηαη κε ηε κνξθή ρξεζηκνπνίεζεο λέσλ ζπληειεζηψλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο
κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιν λα δηαρσξίζεη θαλείο
ηελ ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο απφ ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο ζπληειεζηέο.
Η πιένλ γλσζηή αλάιπζε ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο
θάλεη δηάθξηζε ζε:
 κεραληθή ηερλνινγία πνπ πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο
κεραλήκαηα,
 βηνινγηθή ηερλνινγία ε νπνία εηζάγεηαη ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα κε ηε ρξήζε βειηησκέλσλ ζπφξσλ,
πνηθηιηψλ, θπιψλ δψσλ θαη
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 ρεκηθή ηερλνινγία πνπ εηζάγεηαη κε ηε ρξήζε πξντφλησλ ηεο ρεκηθήο θπξίσο βηνκεραλίαο, φπσο ιηπάζκαηα, εληνκνθηφλα, δηδαληνθηφλα, θπηνθάξκαθα.
Η αλακθηζβήηεηα κεγάιε θαη ξαγδαία αχμεζε ηεο
γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, σο
απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο,
είλαη πξντφλ ηεο γεσξγηθήο έξεπλαο. Η γεσξγηθή ηερλνινγία είλαη εθαξκνζκέλε επηζηήκε. Υξεζηκνπνηεί ηε
γλψζε απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηε δεκηνπξγία
κεραλψλ, επεμεξγαζηψλ θαη λέσλ εηδψλ θπηψλ θαη
δψσλ. Η έξεπλα πάλησο είρε κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηε
γεσξγία ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα απφ φηη ζε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο. Η αλάπηπμε
θαηλνχξγησλ πνηθηιηψλ θπηψλ θαηάιιεισλ γηα ην
πεξηβάιινλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ έθεξε ηέηνηα
αχμεζε ζηελ παξαγσγή, ψζηε άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο Πξάζηλε Δπαλάζηαζε.
ήκεξα ν ζπλδπαζκφο ησλ ηερλνινγηψλ, φπσο είλαη
νη κνξηαθέο θαη γελεηηθέο ηερληθέο, ε κηθξνβηαθή ηερλνινγία θαη ε ηερλνινγία ησλ δπκψζεσλ έρνπλ κεγάιε
εθαξκνγή ζηε γεσξγία. Η έξεπλα ζηε βηνηερλνινγία
έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηερληθψλ, φπσο ε ηερλεηή
ζπεξκαηέγρπζε, ε πνιιαπιή σνζπιαθηνξξεμία, ε κεηαθνξά εκβξχσλ θαη ν πβξηδηζκφο θπηψλ θαη δψσλ. Η
επίδξαζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζηε γεσξγία, πνπ
είλαη ηεξάζηηα, απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ αλζξψπηλε
θαληαζία θαη ακθηιεγφκελν δήηεκα, θπξίσο γηα ηηο
κειινληηθέο δπλαηφηεηεο εθαξκνγψλ ηεο.
ζν ε επηζηήκε πξνρσξεί θαη μεθιεηδψλεη ηα
κπζηηθά ηεο γελεηηθήο, ηα θπηά θαη ηα δψα κπνξεί λα
απμήζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηηο δηάθνξεο
αζζέλεηεο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ
ζήκεξα είλαη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ
παξαγσγηθφηεηά ηνπο.
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Οη επηζηήκνλεο έρνπλ αλαπηχμεη ηνλ θιάδν ηεο επηζηήκεο πνπ είλαη γλσζηή ζηε Γεσπνλία σο Βειηίσζε
ησλ Φπηψλ θαη Βειηίσζε ησλ Εψσλ. Έρνπλ βειηηψζεη
ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ, φζνλ
αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αμία.
Η εθκεράληζε ηεο παξαγσγήο απνηειεί κηα κφλν
κνξθή ηνπ ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ πνπ έρεη
φκσο ηδηαίηεξε ζεκαζία, επεηδή ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ
πιηθνηερληθή ππνδνκή ηεο παξαγσγήο θαη ζπλεπάγεηαη
κηα ππνθαηάζηαζε ηεο δσληαλήο αλζξψπηλεο εξγαζίαο.
Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο θαη
δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ζηε
δεκηνπξγία θηιηθψλ πξνο ηνλ θαηαλαισηή πξντφλησλ.
Η ηερλνινγία καδί κε ηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο πξνβάιινληαη σο νη λένη ηνκείο πεγέο ησλ επαλαζηαηηθψλ
αιιαγψλ ζηε γεσξγηθή βηνκεραλία. Δμίζνπ δπλακηθφ
παξάγνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε βηνηερλνινγηθή
επαλάζηαζε απνηειεί θαη ε λέα γεληά ησλ Η/Τ. Ο
ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ξαγδαία αλαπηπζζφκελσλ
ηερλνινγηψλ κπνξεί λα επηθέξεη κεγάιεο θαη ξαγδαίεο
αιιαγέο ζηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη δηαρείξηζε
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, φζν πνηέ πξηλ ζην
παξειζφλ.
Η αεηθφξνο γεσξγία πνπ πξνσζεί αλαγελλήζηκεο
πξαθηηθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπηθά δηαζέζηκνπο
πφξνπο θαη θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε αλαθχθισζε
ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ε ζηήξημε ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ε αλαγέλλεζε θαη αλάπηπμε θπζηθψλ πφξσλ
θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ησλ αγξνρεκηθψλ θαη
ηεο κε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, έρεη αλάγθε ζηήξημεο
απφ εηδηθή ηερλνινγία.
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ΔΡΧΣΗΔΙ
1. Γηα πνηνπο ιφγνπο παγθνζκίσο ε γεσξγία έρεη
ηφζν κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία θαη ηη ελλννχκε
κε ηνλ φξν γεσξγηθφο εθζπγρξνληζκφο;
2. ε ηη ζπλίζηαηαη ν δηαξζξσηηθφο εθζπγρξνληζκφο
ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα πνπ πξνσζείηαη ζήκεξα
ζηνλ επξσπατθφ ρψξν;
3. Πνηα ζηνηρεία ππνδειψλνπλ ηελ απμεκέλε
ζεκαζία ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα γηα ηε ρψξα καο;
4. Πνχ νθείιεηαη ε πνιππινθφηεηα ηεο γεσξγηθήο
ηερλνινγίαο έλαληη ηεο ηερλνινγίαο πνπ
εθαξκφδεηαη ζε άιινπο ηνκείο παξαγσγήο;
5. Πνηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσξγηθήο
ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία;
6. ε πνηέο θαηεγνξίεο αλαιχνπκε ηε γεσξγηθή
ηερλνινγία θαη ηη πεξηιακβάλνπλ θαηά
πεξίπησζε;
7. Πνηεο νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ γεσξγηθήο
ηερλνινγίαο πνπ ζρεδηάδεηαη ζαο πξνεγκέλεο
ρψξεο θαη ηεο "θαηάιιειεο" γηα ηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο;
8. Πνηα ε ζπκβνιή ηεο γεσξγηθήο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο
ηερλνινγίαο θαη επνκέλσο ζηελ αχμεζε ηεο
γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο;
9. Πνηνη ζεσξνχληαη νη κεγαιχηεξνη ζηαζκνί ζηελ
αλάπηπμε ηεο γεσξγηθήο ηερλνινγίαο;
10. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ζπληειεζηέο πνπ ζπληεινχλ
ζηε κεγάιε γεσξγηθή αλάπηπμε;
11. Πνηα ε ζπκβνιή ηεο γεσξγηθήο βηνηερλνινγίαο
ζηε γεσξγηθή αλάπηπμε;

65 / 199

12. Πνηεο νη θπξηφηεξεο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο
γεσξγηθήο ηερλνινγίαο:
ζηε θπηηθή παξαγσγή,
ζηε δσηθή παξαγσγή θαη
ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ;
13. Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο
θαη πνηνη νη ζηφρνη ηεο;
14. Πψο κπνξεί λα βνεζήζεη ε αεηθφξνο ηερλνινγία;
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6.1 Η δπλακηθή ησλ αιιαγώλ ζηε βηνκεραλία θαη ηηο
θαηαζθεπέο
Η ηερλνινγία ζηελ επνρή καο αιιάδεη κε γξήγνξνπο
ξπζκνχο. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία "απνζχξεηαη" κε ξπζκνχο 7% ην
ρξφλν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζε 10 ρξφληα ζα ρξεζηκνπνηνχκε απνθιεηζηηθά λέα ηερλνινγία.
Η ηερλνινγία ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο θάηη ην
θαηλνχξγην. Δίλαη φκσο παιηά, φζν ν άλζξσπνο. Λέγεηαη φηη ν θφζκνο καο έρεη δσή 5 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα.
Οη άλζξσπνη βξίζθνληαη ζηε γε γηα 2,5 εθαηνκκχξηα
ρξφληα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηαζηήκαηνο έρνπλ μερσξίζεη απφ ηα άιια είδε απφ ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία. Μφλν ν άλζξσπνο κπνξεί λα αλαπηχζζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία. Οη πξσηφγνλνη
δνχζαλ ζε πξσηφγνλεο ζπλζήθεο. Η αλάπηπμε ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα εξγαιεία ηεο
αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Οη βαζηθέο ρξνληθέο
πεξίνδνη ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο αλζξσπφηεηαο, ε ιίζηλε επνρή, ε επνρή ηνπ ραιθνχ, ε επνρή ηνπ
ζηδήξνπ, έρνπλ ηα νλφκαηά ηνπο απφ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη άλζξσπνη ηηο αληίζηνηρεο πεξηφδνπο
γηα λα θαηαζθεπάδνπλ εξγαιεία.
Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε πνπ άξρηζε πεξί ην
1750 ζηελ Αγγιία άιιαμε ξηδηθά ηνλ θφζκν πνπ
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κεηαθηλήζεθε απφ ηε γεσξγηθή ζηε βηνκεραληθή επνρή.
Υηιηάδεο εξγαδφκελνη έθπγαλ απφ ηα ρσξηά ηνπο θαη
εγθαηαζηάζεθαλ ζε κεγάιεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο.
Οη κεηαθηλνχκελεο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο ηνπ Henry
1
Ford θαη ν επηζηεκνληθφο ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ
2
Frederic Taylor εθαξκφζζεθαλ αξγφηεξα, ζηηο αξρέο
_____________________
1 Henry Ford: Ακεξηθαλφο βηνκήραλνο ν νπνίνο έθεξε

επαλάζηαζε ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή κε ηηο κεζφδνπο γξακκήο ζπλαξκνιφγεζεο πνπ εθάξκνζε (Θνκεηεία Γνπέηλ, Πνιηηεία Κίζηγθαλ, ΖΓΗΑ, 1863 – Ληήαξκπνξλ 1947). Τν 1903, καδί κε ηνπο ζπλεηαίξνπο ηνπ,
ίδξπζε ηελ Δηαηξεία Φνξλη Κφηνξ. Τν Κνληέιν Τ εκθαλίζηεθε ην 1908, θαη ην 1913 ν Φνξλη έζεζε ζε εθαξκνγή ηελ επηηπρή κέζνδν παξαγσγήο κε γξακκή ζπλαξκνιφγεζεο. Ζ επηρεηξεκαηηθή θηινζνθία ηνπ Φνξλη ζπλνςηδφηαλ ζηε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θάζε θαηαζθεπαδφκελνπ απηνθηλήηνπ θαη, κέζσ απηήο, ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ.
2 Frederic Winslow Taylor: Ακεξηθαλφο εθεπξέηεο
θαη κεραλνιφγνο, γλσζηφο σο ν παηέξαο ηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο "Τευινξηζκφο". Πνιιέο θνξέο ζεκαίλεη θαη ηελ επηζηεκνληθή
νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο. Σήκεξα, αληί ηνπ "Τευινξηζκνχ" ρξεζηκνπνηνχληαη άιινη φξνη, φπσο: "επηζηεκνληθή
νξγάλσζε" θαη "νξζνινγηθή νξγάλσζε εξγαζίαο". Τν ζχζηεκα νξζνινγηθήο βηνκεραληθήο δηαρείξηζεο πνπ αλέπηπμε, επεξέαζε πξαθηηθψο ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ
θξαηψλ πνπ απνιαχνπλ ησλ αγαζψλ ηεο ζχγρξνλεο
βηνκεραλίαο (Φηιαδέιθεηα, 1856-1915).
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ηνπ 20νπ αηψλα, θαη είραλ ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή ζηηο
ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.Ο θάζε εξγαδφκελνο
ζχκθσλα κε ηηο παξαδνζηαθέο βηνκεραληθέο πξαθηηθέο
ηνπ Ford έθαλε ζε έλα ζηαζκφ εξγαζίαο κηα απνιχησο
εμεηδηθεπκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε εξγαζία. Σα δηάθνξα πξντφληα ηα απνηεινχζαλ πνιιά ζπλαξκνινγνχκελα ηκήκαηα πνπ γίλνληαλ αληηθείκελν θαηεξγαζίαο ζηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ελφο πξντφληνο κεηαθέξνληαλ κε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο απφ ηνλ έλα ζηαζκφ εξγαζίαο ζηνλ
επφκελν, κε απνηέιεζκα ηελ ηειηθή ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Taylor θαζνξίδνληαλ ε
πνζφηεηα επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίαο ξνπηίλαο πνπ
έπξεπε λα εθηειεζζεί απφ ηνλ θάζε εξγαδφκελν ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ εξγαζίαο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ, ψζηε λα παξαρζεί ην πξντφλ ζην πιαίζην ηνπ
θφζηνπο πνπ είρε πξνυπνινγηζζεί. Η επηδίσμε κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζπλεπάγνληαλ πνιιέο θνξέο πίεζε
ζηνπο εξγαδνκέλνπο. ήκεξα, ζηε κεηαβηνκεραληθή
επνρή, ε επαλαιακβαλφκελε εξγαζία ξνπηίλαο θαη νη
επηθίλδπλεο εξγαζίεο γίλνληαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο,
ελψ νη εξγαδφκελνη "δεκηνπξγνχλ" πξνγξακκαηίδνληαο
ηνπο ππνινγηζηέο. Η κεηαβνιή απηή δεκηνπξγεί κείσζε
ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ ρακειήο ζηάζκεο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη εθηνπηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηηο παξαδνζηαθέο βηνκεραληθέο
ζέζεηο εξγαζίαο. Γεκηνπξγνχληαη φκσο, φπσο έρεη
αλαθεξζεί, άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε άιια ζεκεία ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ απαηηνχλ φκσο πςειφηεξεο ζηάζκεο γλψζεηο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο, νξγαλσηηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο.
Η αλάπηπμε ησλ θαηαζθεπψλ πξφζθεξε ηα
απαηηνχκελα θηίξηα γηα εξγνζηάζηα, γηα θαηαζηήκαηα,
γηα θαηνηθίεο, γηα λνζνθνκεία, γηα ζρνιεία θαη γηα άιια
θηίξηα πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απμαλφκελεο
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αλάγθεο γηα ζηέγαζε. ηαδηαθά ε ηερλνινγία
δεκηνχξγεζε ην ηερλεηφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε.

Δηθόλα 6.1 Ζ ηερλνινγία κεηαθηλεί πνιιέο ρψξεο

ζήκεξα ζε έλα λέν ζηάδην αλάπηπμεο πνπ νλνκάδεηαη
επνρή ηεο πιεξνθφξεζεο.
Η ηερλνινγία έρεη ήδε κεηαθηλήζεη πνιιέο ρψξεο
ζήκεξα ζε έλα λέν ζηάδην αλάπηπμεο πνπ νλνκάδεηαη
επνρή ηεο πιεξνθφξεζεο. Οη βηνκεραληθέο θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο κνλάδεο επηθεληξψλνληαη ζήκεξα ζε άιια
ζεκεία. Γίλνπλ έκθαζε ζηελ επεμεξγαζία πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη
Managers.
Οξηζκέλα από ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζύγρξνλσλ
θαηαζθεπαζηηθώλ θαη βηνκεραληθώλ κνλάδσλ είλαη:
 ε επξχηαηε ρξήζε απηνκαηηζκψλ ζηελ παξαγσγή
θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ,
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 ε έληνλε δήηεζε γηα εθπαηδεπκέλνπο ηερλίηεο θαη
κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο ρακεινχ επηπέδνπ, ε
κείσζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ Managers,
 ε ζηαζεξή αλάγθε γηα ζπλερή εθπαίδεπζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο,
 ε παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ
απεπζχλνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζπλεπψο
απαηηείηαη λα έρνπλ αλάινγε αληαγσληζηηθφηεηα,
 ε θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο,
 ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο λα πξνζθεξζεί δνπιεηά ζε
άηνκα ρακειήο εθπαίδεπζεο θαη
 νη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνληαη θαη πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο.
Η επαλάζηαζε ηεο επνρήο ηεο πιεξνθφξεζεο
άξρηζε κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηξαλδίζηνξ, πνπ κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αιιάδεη ειεθηξηθά ζήκαηα
πνιχ γξήγνξα θαη θζελά. Η ηερλνινγία πξνφδεπζε
αθφκε ηαρχηεξα κε ηε δεκηνπξγία ησλ νινθιεξσκέλσλ
θπθισκάησλ ή ησλ κηθξνηζίπ. Σα νινθιεξσκέλα
θπθιψκαηα είλαη πνιχπινθα θαη απαηηνχλ πξνζεθηηθή
ζρεδίαζε, απαηηήζεηο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε
γηα ζρεδίαζε κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ (Computer
Aided Design,CAD).
Σα νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα δεκηνχξγεζαλ ηελ
ηξνκαθηηθή αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ησλ
ππνινγηζηψλ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα.
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6.2 Η αμηνπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ ζηε
βηνκεραλία θαη ηηο θαηαζθεπέο.
Σν βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνπ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε
ηελ επνρή ηεο ηερλνινγηθήο έθξεμεο είλαη νη εξγαδφκελνη πνπ απνηεινχλ ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Οη
εξγαδφκελνη παξάγνπλ ζηε ζχγρξνλε επνρή φρη κφλν
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο κπο ηνπο, αιιά αμηνπνηψληαο
θπξίσο κηα κεγάιε πνηθηιία λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Ο
παιηφο ζπληειεζηήο ηεο παξαγσγήο, ε "εξγαζία",
αλαθέξεηαη ζηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγαδνκέλνπο, ελψ ν
φξνο "αλζξψπηλν θεθάιαην" αλαθέξεηαη ζηνπο
κνξθσκέλνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηα απνηειέζκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθπαίδεπζε.

Δηθόλα 6.2 Ζ εθπαηδεπηηθή επέλδπζε αμίαο ελφο

δνιαξίνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ,
είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ εθπαηδεπηηθή επέλδπζε αμίαο
ελφο δνιαξίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο νδνληηαηξηθήο.
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H γλψζε θαη ηδηαίηεξα ε ηερλνινγηθή είλαη πνηνηηθά
ηφζν πνιχπινθε, πνπ ζα νδεγήζεη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα, αλ ζεσξήζνπκε ην αλζξψπηλν θεθάιαην σο
πνζφηεηα. Γηα παξάδεηγκα ε επέλδπζε αμίαο ελφο
δνιαξίνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνιφγνπ κεραληθνχ
είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ αμία ηεο επέλδπζεο ελφο
δνιαξίνπ γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ νδνληηαηξηθήο.
Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ζηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα άιιε κνξθή θεθαιαίνπ.
Τπάξρεη δήηεζε γηα αλζξψπηλν θεθάιαην, φπσο γηα
κεραλήκαηα θαη θηίξηα, θαη κπνξεί λα είλαη αληηθείκελν
ππνηίκεζεο θαη νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο. Μεξηθνί
ππνζηεξίδνπλ φηη δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εθπαίδεπζε
κε ρακειή απφδνζε ηεο επέλδπζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη.
Έλα ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε απνξξφθεζε εθπαηδεπκέλσλ
αηφκσλ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Οη πςειφηεξεο
απνδνρέο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο πξνζειθχνπλ
πνιινχο εθπαηδεπκέλνπο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο πνπ ζηεξνχληαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο παξά ην
γεγνλφο φηη επηρνξήγεζαλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Έλαο
εθπαηδεπκέλνο κεηαλάζηεο ζε αλαπηπγκέλεο ρψξεο
απνιακβάλεη ηε δηαθνξά ηνπ ρακεινχ θφζηνπο πνπ
πιήξσζε ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηηο
πςειέο απνδνρέο ηνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο.
Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη
ν πεξηνξηζκφο ηεο επηρνξήγεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Μηα άιιε
άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ε απνξξφθεζε εθπαηδεπκέλσλ
απφ ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο δελ είλαη θαη ηφζν
επηβιαβήο. Η δηαθίλεζε εθπαηδεπκέλσλ αηφκσλ
πξνζθέξεη κηα νδφ αληαιιαγήο ηδεψλ πνπ κπνξεί λα
είλαη πξνο φθεινο ηφζν ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, φζν
θαη ηεο ρψξαο ππνδνρήο.
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Οξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαηηήζεσλ γηα
ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ
θαηαζθεπψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ βηνκεραληθψλ
κνλάδσλ ζηε ζεκεξηλή επνρή ηεο έθξεμεο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ην άκεζν κέιινλ είλαη:
 ε εθπαίδεπζε ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ζα
είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέιημε φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αζθάιεηα γηα δηαηήξεζε ηεο
ζέζεο εξγαζίαο πνπ θαηέρνπλ,
 πξφζζεηε εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε αλεμάξηεηα απφ
ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πνπ ζα έρεη νινθιεξψζεη
ν εθπαηδεπφκελνο,
 ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο δσήο,
 αιιαγέο ζε ζέζεηο εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εξγαζηαθήο δσήο,
 εξγαζία ζε νκάδεο θαη εμππεξέηεζε νκαδηθψλ
ζηφρσλ παξάιιεια κε πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη
 αλάιεςε επζπλψλ γηα εξγαζία πνηφηεηαο.
6.3 Η ελέξγεηα σο παξάκεηξνο αλάπηπμεο ηεο
βηνκεραλίαο θαη ησλ θαηαζθεπώλ
Σν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία είλαη κηα βαζηθή κεηαβιεηή απφ απηέο πνπ
ζπλζέηνπλ ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο κνλάδαο ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Φζελή ελέξγεηα ζεκαίλεη
ρακειφηεξεο ηηκέο ζηα παξαγφκελα αγαζά, αχμεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δπλαηφηεηα
γηα απφθηεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ απφ
πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο. Η δπλαηφηεηα γηα
πξνζθνξά θζελήο θαη άθζνλεο ελέξγεηαο ζε φιεο ηηο
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γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κηαο ρψξαο είλαη απνηέιεζκα
ηερλνινγηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Η παξαγσγή
ελέξγεηαο θνζηίδεη (ζε πξψηεο χιεο, ζε ψξεο εξγαζίαο,
ζε επελδχζεηο, ζε πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θ.ά.) θαη
γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα αμηνπνηείηαη θαηάιιεια,
ψζηε λα κελ γίλνληαη ελεξγεηαθέο ζπαηάιεο.
Η ελέξγεηα θηλεί φια ηα ζπζηήκαηα ζην ζχγρξνλν
θφζκν θαη είλαη ζεκαληηθφ λα αληηιακβάλεηαη ν κέζνο
άλζξσπνο ηε ζρέζε ηεο κε ην επίπεδν δηαβίσζεο θαη
ηελ αλάπηπμε. Υσξίο ηελ ελέξγεηα δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε
ιεηηνπξγία θακηάο κνξθήο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
Αθφκε θαη νη πξσηφγνλεο θνηλσλίεο είραλ επηλνήζεη
θάπνηαο κνξθήο ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα.
Η αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε
ρξήζε εξγαιείσλ θαη κεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ελέξγεηα θαη ππνθαζηζηνχλ ψξεο δχζθνιεο θαη επηθίλδπλεο, πνιιέο θνξέο, εξγαζίαο. Οη δηάθνξνη κειεηεηέο
θαη εθεπξέηεο βειηηψλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
ηελ ηερλνινγία κε ηελ νπνία αμηνπνηείηαη ε ελέξγεηα θαη
δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε
θάιπςε αλαγθψλ. Απηφ ζεκαίλεη ηελ επηλφεζε ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ πνπ θαιχπηνπλ θαιχηεξα πεξηζζφηεξεο
αλάγθεο γηα πνιιαπιάζηνπο αλζξψπνπο κε θζελφηεξα
κέζα. Η δηαδηθαζία απηή ησλ ηερλνινγηθνί βειηηψζεσλ
απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο
δηαδηθαζίαο ζε κηα θνηλσλία.
Η ζχλδεζε ηεο ελέξγεηαο κε ηελ αλάπηπμε ζε κηα
θνηλσλία γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή, αλ αλαινγηζζεί
θαλείο ηελ πξφνδν ηνπ αλζξψπνπ απφ ηε ρξήζε ησλ
πξψησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ (ηα πινία κε παληά,
νη αλεκφκπινη, νη αλεκνγελλήηξηεο), ζηα πεξηζζφηεξν
ζχγρξνλα κε ηηο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο ηελ
ειεθηξηθή θαη ηελ ππξεληθή ελέξγεηα θ.ά. Η ελέξγεηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη πξσηφγνλνη πνιηηηζκνί ήηαλ
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πεξηνξηζκέλε. Η ρξήζε ηεο κπτθήο δχλακεο ηνπ
αλζξψπνπ ήηαλ απαξαίηεηε ζε πνιιέο παξαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο. Οη ζχγρξνλεο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο
έρνπλ εθκεδελίζεη ηελ αλάγθε γηα ρξήζε κπτθήο
δχλακεο θαη αμηνπνηνχλ ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ
αλζξψπνπ ζην πιαίζην ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.

Δηθόλα 6.3 Ζ ηερλνινγηθή αλάπηπμε εμαζθαιίδεη θζελή

ελέξγεηα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο αθφκα θαη ζε απφκαθξα
ζεκεία.
ηφρνο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ελέξγεηα, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζε κεγάιε πνζφηεηα, λα κπνξεί λα κεηαηξέπεηαη
ζε θαηάιιειε κνξθή, λα κεηαθέξεηαη θαη λα απνζεθεχεηαη εχθνια. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί κφλν
κεξηθέο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ηθαλνπνηνχλ φιεο απηέο
ηηο απαηηήζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ην θπζηθφ
αέξην, ν άλζξαθαο, ην πεηξέιαην, ε ππξεληθή ελέξγεηα
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θαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ πδξνειεθηξηθνχο
ζηαζκνχο. Δίλαη δηαζέζηκεο θαη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο
πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο
θαη νη νπνίεο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζνχλ φζν
γίλεηαη πεξηζζφηεξν. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ε
ειηαθή ελέξγεηα, δηάθνξεο κνξθέο θηλεηηθήο ελέξγεηαο
ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ
θαη ησλ θπκάησλ ηεο ζάιαζζαο, ε ζεξκηθή ελέξγεηα απφ
ηε γε, θαζψο θαη απηή πνπ απνζεθεχεηαη ζηα λεξά ησλ
σθεαλψλ.
Βαζηθνί ηνκείο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο είλαη:
 ε βηνκεραλία ε νπνία ρξεζηκνπνηεί θαχζηκα γηα λα
παξάγεη πξντφληα φπσο ρεκηθά, θάξκαθα, ζχλζεηα
βηνκεραληθά πξντφληα, ζίδεξν,
 νη θαηαζθεπέο, ηα νξπρεία, νη αγξνηηθέο
θαιιηέξγεηεο,
 νη κεηαθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα
ηδησηηθά απηνθίλεηα, ηα θνξηεγά, ηα ηξέλα, ηα
αεξνπιάλα, ηα πινία θαη
 νη θαηνηθίεο, ηα εκπνξηθά θηίξηα θαη ηα γξαθεία,
φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ελέξγεηα γηα λα
εμαζθαιηζζεί ζέξκαλζε θαη ηζρχ γηα ηα δηάθνξα
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα.
Η ελέξγεηα ηεο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνηειεί
παγθφζκην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην εκπάξγθν εθ κέξνπο ησλ ρσξψλ
παξαγσγήο πεηξειαίνπ, επηθέληξσζε ηελ πξνζνρή
ησλ αλεπηπγκέλσλ βηνκεραληθά ρσξψλ θαη ησλ πνιηηψλ
ηνπο ζην γεγνλφο φηη ήηαλ εμαξηψκελεο απφ ηε Μέζε
Αλαηνιή (φπνπ ππάξρνπλ ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα
πεηξειαίνπ) θαη φκεξνη "εμσηεξηθψλ απνθάζεσλ" πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ελέξγεηεο γηα λα ηθαλνπνηή78 / 210-211

ζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα ζπληεξήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Γηα πξψηε θνξά ν αλεπηπγκέλνο θφζκνο άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηεί ζηελ πξάμε
πφζν επεξεάδεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ην βηνηηθφ
επίπεδν απφ κηα πνηθηιία παξακέηξσλ, πνπ είλαη
ηδηαίηεξα ζχλζεηεο ζην δηεζλνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ.
Απφ ην 1973 κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ
πεηξειαίνπ θαη ηελ ελεξγεηαθή θξίζε πνπ πξνθιήζεθε
ν θφζκνο άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ
πξνζθνξά θαπζίκσλ πνπ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ
θαζεκεξηλή δσή, αθνχ ζ' απηά ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία
ζρεδφλ φισλ ησλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ
ζπζηεκάησλ, άξα θαη ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη
βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Παξάιιεια άξρηζε
λα εθδειψλεηαη ελ-δηαθέξνλ γηα ηηο επηδξάζεηο ζην
πεξηβάιινλ απφ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε κεγάιεο
πνζφηεηεο, θαζψο θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εμάξηεζε ησλ βηνκεραληθψλ
ρσξψλ απφ ηηο ρψξεο πνπ απνηεινχλ ηνπο πξνκεζεπηέο
θαπζίκσλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη
ζήκεξα επηδηψθεηαη λα είλαη "θαζαξέο" ηερλνινγίεο θαη
θηιηθέο κε ην πεξηβάιινλ, ελψ παξάιιεια πξνζπαζνχλ
λα δψζνπλ απαληήζεηο ζην πξφβιεκα ηεο ελεξγεηαθήο
απεμάξηεζεο απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξαγσγνχο κε
κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο.
Δπηπιένλ, εθαξκφδνληαη θαη κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο
θαηαλάισζεο.
Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο
επνρήο είλαη ε "ζνθή" ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ. Παξάιιεια απαηηείηαη ζπλεξγαζία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο
ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Βαζηθή δπζκελήο επίδξαζε απφ
ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ γίλεηαη θπξίσο
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απφ ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ είλαη ην θαηλόκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ*.Γελ έρνπλ αθφκε εθηηκεζεί κε βεβαηφηεηα θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα
πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
ζηνλ πιαλήηε σο απνηέιεζκα ηνπ θαηλνκέλνπ
ζεξκνθεπίνπ.
Οη αλαπηπγκέλεο βηνκεραληθέο ρψξεο είλαη
ππεχζπλεο, ζην κεγαιχηεξν βαζκφ, γηα ην δηνμείδην θαη
ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ δηνρεηεχεηαη ζηελ
αηκφζθαηξα. κσο θαη ε θνπή δέλδξσλ απφ ηα δάζε
γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαχζηκα ή γηα λα
δεκηνπξγεζνχλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο είλαη ελέξγεηεο
πνπ ζπλεηζθέξνπλ επίζεο ζηε δεκηνπξγία ηνπ
θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Παγθφζκηα επηδηψθνληαη αιιαγέο σο πξνο ηε
ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Με ηε βνήζεηα ή φρη ησλ θπβεξλήζεσλ γίλνληαη ζπλερψο έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ
ελεξγεηαθψλ πεγψλ πνπ είλαη νηθνλνκηθέο ζηε ρξήζε
θαη δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, απαηηνχληαη
_____________________
*Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Greenhouse Effect):

πξφθεηηαη γηα ζνβαξή ζπλέπεηα ηεο ξχπαλζεο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ
θιίκαηνο ηεο γεο. Αέξηα πξνεξρφκελα απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (βηνκεραλία, θαχζεηο, απνδαζψζεηο θ.ιπ.) δεκηνπξγνχλ ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα ηεο
αηκφζθαηξαο έλα ππθλφ ζηξψκα. Τν ζηξψκα απηφ ησλ
αεξίσλ επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ
(ππεξηψδεηο) ζηε γήηλε αηκφζθαηξα, αιιά εκπνδίδεη ηελ
έμνδν ηεο ζεξκφηεηαο (ππέξπζξεο αθηίλεο), κε απνηέιεζκα λα επηθξαηνχλ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο ζπλζήθεο
"ζεξκνθεπίνπ " λα απμάλεηαη δειαδή ε ζεξκνθξαζία ηεο
αηκφζθαηξαο.
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λνκνζεηηθά θίλεηξα γηα ηνπο παξαγσγνχο, ηνπο κειεηεηέο θαη ηνπο απινχο πνιίηεο πνπ είλαη ρξήζηεο ηεο
ελέξγεηαο, ψζηε λα "ελεξγνχλ" θαηά ηξφπν πνπ λα
κεηψλεηαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα
πξνζηαηεχνληαη ηα απνζέκαηα ελεξγεηαθψλ πεγψλ πνπ
εμαληινχληαη.

Δηθόλα 6.4 Έξεπλεο πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ

πεγέο ελέξγεηαο πνπ είλαη νηθνλνκηθέο ζηε ρξήζε θαη
δελ ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ.
Απφ πιεπξάο απαζρφιεζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ
πνηθίισλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε εθπφλεζε
εξεπλψλ θαη ε αλάπηπμε λέσλ, απαηηεί ηελ απαζρφιεζε
πνιιψλ αλζξψπσλ κε ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε θαη ηθαλφηεηεο. Καζψο ηειεηψλεη ν 20νο αηψλαο θαη νη άλζξσπνη
ζηνλ θφζκν απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζπλείδεζε ηεο
αλάγθεο γηα πξνζηαζία ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ αιιά
θαη γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξφζζεηνη
εξγαδφκελνη βξίζθνπλ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο
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πξνζηαζίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο. Η ειηαθή ελέξγεηα ζπλερίδεη λα
ππφζρεηαη θαη λα δείρλεη ζεκαληηθά ζεκεία αλάπηπμεο
θαη ην ίδην ζπκβαίλεη κε ηε βηνκάδα.
6.4 Σν ηερλεηό πεξηβάιινλ ησλ θαηαζθεπώλ θαη ηεο
βηνκεραλίαο
Οη αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζήκεξα έρνπλ δεκηνπξγήζεη
έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ γηα ηνπο πνιίηεο ηνπο. Σν
πεξηβάιινλ απηφ ην απνηεινχλ νη δηάθνξεο θαηαζθεπέο
(θηίξηα, δξφκνη, γέθπξεο, θξάγκαηα, εξγνζηάζηα,
κεραλήκαηα, νρήκαηα, πξντφληα, ζπζηήκαηα
επηθνηλσλίαο θ.ά.).
Καζψο αλαπηχζζνληαλ ε βηνκεραλία θαη νη θαηαζθεπέο άιιαμαλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ θαηά ηηο επηινγέο
ησλ αλζξψπσλ. Γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη απνθάζεηο
δηακφξθσζεο ηνπ ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ επξχηεξνπ δπλαηνχ κέξνπο ηνπ
πιεζπζκνχ, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηηο ζρεηηθέο
δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο
αξηζκφο πνιηηψλ, θάηη πνπ εμαζθαιίδεηαη ζηηο
δεκνθξαηηθέο ρψξεο. Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη νη
πνιίηεο λα είλαη ζε ζέζε λα εμεηάδνπλ ελαιιαθηηθέο
ηερλνινγηθέο ιχζεηο, ψζηε λα είλαη νπζηαζηηθή ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
ην ζχγρξνλν θφζκν ε αιιειεμάξηεζε ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαη ζα
πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί αξκνλία θαη ηζνξξνπία γηα λα
επηηεπρζεί αλάπηπμε. ηαλ αλαπηχρζεθε ην πξψην
απηνθίλεην, πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, έπξεπε λα
θαηαζθεπαζζνχλ θαιχηεξνη δξφκνη. Οη δξφκνη απηνί
έπξεπε λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ ηε βηνκεραλία ησλ
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θαηαζθεπψλ. Με ηνπο θαιχηεξνπο δξφκνπο άιιαμε ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη νη κεηαθνξέο έγηλαλ ηαρχηεξεο
θαη αζθαιέζηεξεο. Η δσή ησλ αλζξψπσλ άξρηζε λα
εμαξηάηαη απφ ηα απηνθίλεηα θαη ηνπο απηνθηλεηνδξφκνπο.
Γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε απμαλφκελε δήηεζε γηα
απηνθίλεηα νη βηνκεραλίεο έπξεπε λα αλνίμνπλ λέα
εξγνζηάζηα θαη γξαθεία.

Δηθόλα 6.5 Σην ζχγρξνλν θφζκν είλαη έληνλε ε

αιιειεμάξηεζε ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ.
Οη θαηαζθεπέο επεξεάδνπλ θάζε θιάδν ηεο βηνκεραλίαο θαη, αληίζηξνθα, θάζε βηνκεραληθφο θιάδνο επεξεάδεη ηηο θαηαζθεπέο. ια ηα βηνκεραληθά αγαζά παξάγνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζε εξγνζηάζηα πνπ θηίδνληαη
απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηηο θαηαζθεπέο. Αληίζηνηρα ηα
θαηαζθεπαζηηθά πιηθά κεηαθέξνληαη κε κέζα πνπ
θαηαζθεπάδνληαη απφ δηάθνξεο βηνκεραληθέο κνλάδεο.
ηαλ φιεο νη βηνκεραλίεο έρνπλ δηαζέζηκνπο ηνπο
απαηηνχκελνπο πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο γηα λέα
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παξαγσγηθά πξνγξάκκαηα, ηφηε ε αληίζηνηρε ρψξα
αλαπηχζζεηαη θαη πξννδεχεη. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ην
παξαγφκελν απνηέιεζκα είλαη κεγαιχηεξεο αμίαο απφ
ην θφζηνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηζξνψλ θαη φηαλ
νη εξγαδφκελνη απαζρνινχληαη ζε αιεζηλέο θαη φρη πιαζκαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο.
ε θνηλσλίεο πνπ είλαη ζηάζηκεο θαη ζηηο νπνίεο δελ
γίλεηαη αλάπηπμε, έρνπλ πξνβιήκαηα φινη νη παξαγσγηθνί ηνκείο. ηαλ έλαο ηνκέαο θζίλεη θαη έρεη θησρή
απφδνζε επεξεάδεη ζρεδφλ φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο.
Υσξίο ρξήκαηα γηα λα θαηαζθεπαζζνχλ δξφκνη δελ
ππάξρεη ιφγνο λα παξαρζνχλ πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα
ή λα επηλνεζνχλ λένη ηξφπνη κεηαθνξάο πιηθψλ. ηαλ
κηα θνηλσλία αλαπηχζζεηαη είλαη δηαζέζηκνη πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη γηα θάζε ηνκέα. Έηζη ε αλάπηπμε δηεπξχλεηαη θαη επηηαρχλεηαη.
Η αλάπηπμε είλαη απνηέιεζκα ηεο πίεζεο γηα ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ. Γηα παξάδεηγκα ε παξαγσγή ησλ
πξντφλησλ απφ κεκνλσκέλνπο ηερλίηεο πνπ ίζρπε σο
δηαδηθαζία πξηλ απφ ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε είρε
σο απνηέιεζκα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αγαζψλ. πρλά ε
δήηεζε ήηαλ κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνζθνξά θαη απηφ
ήηαλ έλα θχξην πξφβιεκα. Ο πιεζπζκφο απμάλνληαλ
θαη νη άλζξσπνη ήζειαλ πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα
πξντφληα. Η δήηεζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζε ζην βηνκεραληθφ
ζχζηεκα παξαγσγήο.
Οη άλζξσπνη άξρηζαλ λα εγθαηαιείπνπλ ηηο κηθξέο
θαη λα παξάγνπλ ζε κεγάιεο παξαγσγηθέο κνλάδεο.
Κηίζζεθαλ εξγνζηάζηα θαη νη κηθξέο πφιεηο κεγάισζαλ.
ηαδηαθά ρξεηάδνληαλ θαιχηεξνη δξφκνη, απηνθηλεηφδξνκνη θαη ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα, ελψ θαηαζθεπάζζεθαλ θαη ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο κε ειεθηξηζκφ
θαη θπζηθφ αέξην, θαζψο θαη δίθηπα χδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο. Αλαπηχρζεθαλ λέεο ηερλνινγίεο ζηα
84 / 214-215

κεραλήκαηα θαη εξγαιεία. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ,
ηδηαίηεξα ζηηο πφιεηο, άιιαμε σο απνηέιεζκα ηεο
εμέιημεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγήζεθε έλα λέν ηερλεηφ πεξηβάιινλ. ην λέν ζχζηεκα
παξαγσγήο νη απαζρνινχκελνη αξρηθά εξγάδνληαλ
θάησ απφ άζρεκεο ζπλζήθεο, γηα πνιιέο ψξεο, κε
ρακειέο ακνηβέο θαη ε δνπιεηά ήηαλ ζθιεξή. Ο
θσηηζκφο ήηαλ θαθφο. Αξγφηεξα, νη ελψζεηο ησλ
εξγαδνκέλσλ πίεζαλ ηηο εηαηξείεο λα βειηηψζνπλ ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο.
ήκεξα θηλνχκαζηε ζηελ επνρή ηεο πιεξνθφξεζεο
πνπ άξρηζε κε ηελ αλαθάιπςε ησλ ππνινγηζηψλ θαη
ησλ κηθξνηζίπ. Ο ππνινγηζηήο επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε
ελφο λένπ ηχπνπ παξαγσγήο. Ο ηχπνο απηφο παξαγσγήο
είλαη ειαζηηθφο θαη κπνξεί γξήγνξα θαη ρσξίο κεγάιν
θφζηνο λα αληηδξά ζηηο αιιαγέο. ηηο παξαγσγηθέο
κνλάδεο νη εξγαδφκελνη, ηδηαίηεξα απηνί κε ρακεινχ
επηπέδνπ ηθαλφηεηεο, αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο ππνινγηζηέο θαη απφ κεραλήκαηα πνπ ειέγρνληαη απφ ππνινγηζηέο.

Δηθόλα 6.6. Σήκεξα ν

θφζκνο θηλείηαη ζηελ
επνρή ηεο
πιεξνθφξεζεο πνπ
άξρηζε κε ηελ
αλαθάιπςε ησλ
ππνινγηζηψλ θαη ησλ
κηθξνηζίπ.
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Οη θαηαζθεπέο αιιάδνπλ επίζεο. Νέεο ηερληθέο
επηηξέπνπλ λα κειεηψληαη, λα ζρεδηάδνληαη θαη λα
θαηάζθεπάδνληαη θηίξηα θζελφηεξα. Δπίζεο, ζπλεζίδεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
θαηαζθεπέο ρακεινχ θφζηνπο γηα θάιπςε
ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ.
Η λέα επνρή ηεο πιεξνθφξεζεο δεκηνπξγεί λέεο
πξνθιήζεηο θαη επθαηξίεο θαη αιιάδεη θαη πάιη ην
θνηλσληθφ θαη ην ηερλεηφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ νη
άλζξσπνη. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ αλ γίλνπλ δέθηεο
λέαο πιεξνθφξεζεο απφ φιν ζρεδφλ ηνλ θφζκν
ακέζσο κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηνπο δνξπθφξνπο
επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη κε άιια κέζα. Πεξηζζφηεξν
απφ πνηέ, φινη νη άλζξσπνη εμαξηψληαη απφ ηελ
πιεξνθφξεζε.
Η παξαγσγή είλαη θαη πάιη ζεκαληηθή, φκσο είλαη
δηαθνξεηηθή. Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ παξάγνπλ
πξντφληα θαη θαηαζθεπέο γίλεηαη νινέλα θαη κηθξφηεξνο.
Οη Managers δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα λα
δηνηθνχλ άιινπο πνπ κειεηνχλ θαη ζρεδηάδνπλ θαηάζθεπέο θαη πξντφληα, γηα λα επηβιέπνπλ ηηο
παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ειέγρνπλ ηα
παξαγφκελα απνηειέζκαηα.
Οη Managers θαη νη εξγαδφκελνη πνπ εκπιέθνληαη
άκεζα ζηελ παξαγσγή ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία γηα
λα εθηειέζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. Η
εηζαγσγή δηαξθψο πεξηζζφηεξν απνδνηηθήο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε είλαη κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. ήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ν φξνο
λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζεκαίλεη ηε ρξήζε πνιχπινθσλ
κεραλεκάησλ πξνο αληηθαηάζηαζε αλζξψπηλεο εξγαζίαο. Η "πςειή ηερλνινγία" ζπλαληάηαη ζε φινπο ηνπο
ηνκείο ηεο παξαγσγήο:
 ζηε κειέηε θαη ηε ζρεδίαζε πξντφλησλ θαη ηερληθψλ
έξγσλ,
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 ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε
εξγαζίαο,
 ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θαηαζθεπψλ θαη
 ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξαγνκέλσλ
πξντφλησλ.





Οη λέεο ηερλνινγίεο:
βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ
πξντφλησλ,
εμνηθνλνκνχλ πξψηεο χιεο θαη πιηθά,
πεξηνξίδνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη
απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα.

Νέεο ηερλνινγίεο παξάγνληαη θαζεκεξηλά. Πνιιέο
απφ απηέο αλαθέξνληαη ζε ππνινγηζηέο, ζε απηφκαηα
κεραλήκαηα θαη ζε ξνκπφη. Τπνινγίδεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην άκεζν κέιινλ ζηα ζπζηήκαηα
παξαγσγήο ππνινγηζηέο πνπ ζα ζθέπηνληαη. Οη
ππνινγηζηέο απηνί ζα είλαη ηθαλνί λα εθηεινχλ
δξαζηεξηφηεηεο αλάινγεο κε απηέο πνπ εθηεινχλ νη
άλζξσπνη. Θα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπνπλ, λα
αθνχλ, λα αηζζάλνληαη, αθφκε θαη λα θάλνπλ ινγηθέο
επηινγέο. Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα κεηαθηλεζεί
πέξα απφ ηα παξαδνζηαθά ηεο ζχλνξα. Πνιινί
ππνζηεξίδνπλ φηη αξθεηέο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζα
είλαη νηθνλνκηθφηεξεο ζην δηάζηεκα ιφγσ ηεο έιιεηςεο
βαξχηεηαο. Η λέα πξαγκαηηθφηεηα ζα απαηηεί ιηγφηεξν
ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη πεξηζζφηεξν λνεηηθέο
ηθαλφηεηεο. Ιδηαίηεξα ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζζνχλ
αλάινγα νη λένη.
Η αλάπηπμε ηεο λέαο κνξθήο θαη ε παξαγσγή κε
απηνκαηηζκνχο δεκηνπξγεί αληίζηξνθεο ζπλζήθεο απφ
απηέο πνπ δεκηνχξγεζε ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε κε
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ηα κεγάια βηνκεραληθά θέληξα θαη ηε ζπγθέληξσζε
ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ ζε απηά. Γειαδή δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πνπ πηέδνπλ γηα απνθέληξσζε ηεο
θνηλσλίαο. Η επαλάζηαζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε
απνθέληξσζε είλαη νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ ειεθηξνληθνχ
λνκίζκαηνο θαηά ηνλ Alvin Toffler. Αλάινγα ζα
επεξεαζζεί θαη ζα δηακνξθσζεί ην ηερλνινγηθφ
πεξηβάιινλ, ηφζν ζηα παξαγσγηθά θέληξα φζν θαη
ζηελ αλαπηπζζφκελε πεξηθέξεηα.

Δηθόλα 6.7 Οη λέεο ηερλνινγίεο δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο

γηα απνθέληξσζε θαη "απνκαδηθνπνίεζε" ηεο θνηλσλίαο.
6.5 Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσληώλ θαη ε αλάπηπμε
Αθφκε θαη νη πξσηφγνλνη άλζξσπνη είραλ κάζεη λα
επηθνηλσλνχλ γηα λα επηβηψλνπλ. Γηα παξάδεηγκα
δνχζαλ θαηά νκάδεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζθνηψλνπλ
κεγάια δψα γηα ηξνθή θαη γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ
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απηά. Δπίζεο, κε ηελ επηθνηλσλία πξνεηδνπνηνχζαλ
ηνπο άιινπο γηα ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν. ήκεξα ην
ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλεηαη ζην λα έρνπκε άκεζε
πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε.
Η επηθνηλσλία έρεη πέληε βαζηθνύο ζηόρνπο:
 λα πιεξνθνξεί,
 λα εθπαηδεχεη,
 λα πείζεη,
 λα δηαζθεδάδεη θαη
 λα ειέγρεη.
ιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά
ζηελ αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο.
Η ηερλνινγία πξνζθέξεη ζήκεξα δπλαηφηεηεο γηα
άκεζε πιεξνθφξεζε απφ φιν ηνλ θφζκν κέζσ ησλ
δνξπθφξσλ. Βηβιία, ππνινγηζηέο, ηαηλίεο video βνεζνχλ
ηνπο θαζεγεηέο λα εθπαηδεχνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα
ηνπο καζεηέο. Οη δηαθεκίζεηο ζηνλ ηχπν, ηελ ηειεφξαζε,
ην ξαδηφθσλν θαη ζηηο αθίζεο, πξνζπαζνχλ λα
πείζνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα αγνξάζεη ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Γεληθά φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πιήζνο
ησλ αλζξψπσλ κε ην νπνίν επηδηψθεη έλα άηνκν λα
επηθνηλσλήζεη, ηφζν πεξηζζφηεξν έρεη ηελ αλάγθε γηα
ρξήζε ηερλνινγηθψλ επηθνηλσληαθψλ κέζσλ.
Η επηθνηλσλία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλεη αμίεο θαη αλάινγν ηξφπν δσήο. Σν γεγνλφο φηη
πσινχληαη νξηζκέλα θαη φρη άιια πξντφληα θαη θαηά
πξνέθηαζε επλννχληαη νη παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ ηα
παξάγνπλ, είλαη απνηέιεζκα πιεξνθφξεζεο – δηαθήκηζεο. Οη εξγαδφκελνη ζε απηέο ηηο κνλάδεο, νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ επελδχζεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθέο κνλάδεο, ε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο
νη επηρεηξήζεηο απηέο, ζπλδένληαη ζεκαληηθά κε ηελ
επηθνηλσλία. Οη άλζξσπνη ζρεκαηίδνπλ δηάθνξεο
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αληηιήςεηο θαη παξαζηάζεηο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο
επηθνηλσλίαο.
Η ηερληθή ζρεδίαζε ζπλδέεηαη κε ηνλ ηνκέα ησλ
επηθνηλσληψλ. Η αλάπηπμε ζηελ ηερληθή ζρεδίαζε δίλεη
ηε δπλαηφηεηα γηα ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην ηερληθφ
ζρέδην πνπ απνηειεί κηα δηεζλή γιψζζα επηθνηλσλίαο.
Η ζρεδίαζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ είλαη κηα
δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ
θαη έλα ζχζηεκα ππνινγηζηψλ γηα λα παξάγεη ηερληθά
ζρέδηα. Η ζρεδίαζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ (CAD)
έρεη κηα πνηθηιία εθαξκνγψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε
βηνκεραλία θαη απινπνηεί ηε ζρεδίαζε εμαζθαιίδνληαο
ηαπηφρξνλα πνηφηεηα.

Δηθόλα 6.8 Ζ επηθνηλσλία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ

δηακνξθψλεη αμίεο θαη αλάινγν ηξφπν δσήο.
Η επηθνηλσλία θαη ε κεηάδνζε κελπκάησλ ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ηηο εηθφλεο, ηε θσηνγξαθία θαη ηελ
επεμεξγαζία ηνπο. Η ζχγρξνλε ηερλνινγία έρεη δεκηνπξγήζεη κηα κεγάιε βηνκεραλία γχξσ απφ ηνλ θσηνγξαθηθφ εμνπιηζκφ, ηα θηικ (θαη πην πξφζθαηα ηελ
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ςεθηαθή θσηνγξαθία) θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ελψ απαηηνχληαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε εθηφο απφ ην ράξηζκα γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο ρξήζε. Αθφκε, ε αλάπηπμε
ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε ηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηηο ηερληθέο θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ
ρξσκάησλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα λέν θφζκν ζην
ρψξν ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηε κεηάδνζε κελπκάησλ.
Οη ηξνκαθηηθέο απηέο δπλαηφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ
επηθνηλσληψλ, δεκηνπξγνχλ αθφκε κεγαιχηεξε
επηηάρπλζε ησλ εμειίμεσλ θαη έλα λέν θφζκν.
Η ηερλνινγία ησλ επηθνηλσληψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε
φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθέο θαη λα εμαζθαιηζζεί ε αλάπηπμε. ηελ έξεπλα γηα
ηε ζρεδίαζε πξντφλησλ, ζηελ παξαγσγή, ηηο εθεκεξίδεο, ηηο ηαηλίεο video. ηνλ ηνκέα ηνπ marketing ε
δηαθήκηζε πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζε δηάθνξνπο
ρψξνπο (πεξηνδηθά, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν, ζέζεηο γηα
αθίζεο) κε δηαθνξεηηθά κέζα. Απηνί είλαη νξηζκέλνη
κφλν απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη
επηρεηξήζεηο επηθνηλσλνχλ γηα λα κπνξνχλ λα
δηαθεκίδνληαη, λα απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο θαη λα
αλαπηχζζνληαη.
Οη επηδξάζεηο ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ
είλαη πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη
πξνζσπηθέο. Η ηερλνινγία ησλ επηθνηλσληψλ έρεη
πνιιέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη
άλζξσπνη έρνπλ βαζχηεξε θαη επξχηεξε γλψζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ σο απνηέιεζκα ηεο
πιεξνθφξεζεο. Απηφ νδεγεί ζε απνθάζεηο πνπ έρνπλ
σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ.
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη δνπλ, εξγάδνληαη θαη δηαζθεδάδνπλ είλαη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαη
απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ.
Τπνζηεξίδεηαη φηη ε ηειεφξαζε αληηθαζηζηά ηε δσληαλή
επηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα θαη απνδπλακψλεη ηελ
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νηθνγελεηαθή ζπλνρή. Αθφκε φηη ηα εγθιήκαηα θαη ε βία
ζηελ ηειεφξαζε δεκηνπξγνχλ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο
θαη επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε.
Παξάιιεια φκσο ππάξρνπλ θαη ζεηηθά θνηλσληθά απφηειέζκαηα. Οη άλζξσπνη γλσξίδνπλ άιιεο θνηλσλίεο θαη
ν θφζκνο γίλεηαη "ειεθηξνληθά" κηα νηθνγέλεηα. Η απμαλφκελε γλψζε ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισλ
θνηλσληψλ θαη άιισλ πνιηηηζκψλ κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ εηξήλε ζηνλ θφζκν θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Αθφκε ε ηειεφξαζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εθπαηδεπηηθφ κέζν.
Η ηερλνινγία ησλ επηθνηλσληψλ επεξεάδεη ηελ νηθνλνκία θαη ηελ παξαγσγή. Οη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηε ζεηηθή "ςήθν" ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηα πξντφληα ηνπο. Οη θαηαλαισηέο
είλαη εθηεζεηκέλνη θαζεκεξηλά ζε εθαηνληάδεο δηαθεκίζεηο θαη κεγάιε πνζφηεηα πιεξνθφξεζεο. Οη απνηειεζκαηηθνί θαηαλαισηέο ζα πξέπεη λα παίξλνπλ ηηο
θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα
μνδέςνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο.
Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε γεληθά δεκηνπξγεί αιιαγέο
ξαγδαίεο θαη ζπλερείο. Πνιιά απφ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα είλαη απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη άλζξσπνη
δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε ππεξβνιηθή θφξηηζε κε πιεξνθφξεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε
ζχγρξνλε επνρή νδεγεί ζε ςπρνινγηθή απνζηαζεξνπνίεζε θαη ζε αηζζήκαηα απνμέλσζεο. Καζψο φκσο
ζπκβαίλνπλ νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο καζαίλνπκε θαη
πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχλ λα
βνεζεζνχλ νη άλζξσπνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ κε
επηηπρία ηηο αιιαγέο απηέο.
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6.6 Η ζεκαζία ησλ εηζξνώλ ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηε
βηνκεραλία
ια ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ
εηζξνέο, επεμεξγαζίεο, εθξνέο θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ.
Οη εηζξνέο ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηε βηνκεραλία θαη
γεληθά ζηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα
εληαρζνύλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
 εξγαδφκελνη,
 κεραλήκαηα θαη εξγαιεία,
 πιηθά,
 πιεξνθφξεζε,
 ελέξγεηα,
 ρξεκαηνδφηεζε θαη
 ρξφλνο
Οη πινπηνπαξαγσγηθνί απηνί πφξνη είλαη νη εηζξνέο
πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγεί θάζε βηνκεραλία,
θάζε ζχζηεκα θαηαζθεπψλ θαη θάζε άιιν ηερλνινγηθφ
ζχζηεκα.

Δηθόλα 6.9 Ζ ππνδνκή κηαο

ρψξαο αιιάδεη κε ηελ
ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη
ζπλεηζθέξεη ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο
νηθνλνκίαο θαη ηεο
παξαγσγήο.
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Οη εηζξνέο αιιάδνπλ κνξθή ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο. Οη εξγαδφκελνη ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ε
πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή εηζξνή ζηα ηερλνινγηθά
ζπζηήκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ηερλνινγηθά
ζπζηήκαηα είλαη πξντφληα ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ νη
άλζξσπνη πξνζθέξνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαζψο
εξγάδνληαη εληαζζφκελνη ζηα δηάθνξα ηερλνινγηθά
ζπζηήκαηα.
ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο απηέο ηθαλόηεηεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη:
 Γεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηε κειέηε θαη ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ. Οη ζρεδηαζηέο
αλαπηχζζνπλ ηδέεο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα
πξντφληα θαη απνθαζίδνπλ γηα ην κέγεζνο, ην
ζρήκα θαη ην ρξψκα πνπ ζα έρεη ην θάζε πξντφλ.
 Οη επηζηεκνληθέο ηθαλφηεηεο. Μηα άιιε νκάδα
εξγαδνκέλσλ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθή εηζξνή
ζηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη νη επηζηήκνλεο,
νη κεραληθνί θαη νη ηερλίηεο πνπ κειεηνχλ, ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ πξντφληα θαη ζηνηρεία
ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη επηζηήκνλεο παξάγνπλ ηε βαζηθή γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα λα
αλαπηπρζνχλ πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο. Η δνπιεηά
ησλ επηζηεκφλσλ αμηνπνηείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο εηδηθψλ, ηνπο κεραληθνχο θαη ηνπο ηερλίηεο
νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηα
ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα.
 Οη ηθαλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ παξαγσγή
θαη ηηο θαηαζθεπέο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη
γεληθά σο αλεηδίθεπηνη, εκη-εηδηθεπκέλνη ή εηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη. Οη αλεθπαίδεπηνη εξγαδφκελνη
εθηεινχλ εξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη ειάρηζηε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (γηα παξάδεηγκα παθεηάξνπλ πξντφληα). Οη εξγαζίεο απηέο πνπ απαηηνχλ
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ρακεινχ επηπέδνπ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο κεηψλνληαη κε κεγάιε ηαρχηεηα φζν αλαπηχζζεηαη κηα
θνηλσλία. Οη εκη-εηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη εθηεινχλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχλ ειάρηζηε εθπαίδεπζε
(γηα παξάδεηγκα ζπληεξνχλ κεραλήκαηα, ζπλαξκνινγνχλ πξντφληα θαη ζπληεξνχλ εμνπιηζκφ). Οη
εξγαδφκελνη απηνί γεληθά θαηαξηίδνληαη ελψ εξγάδνληαη. Οη εηδηθεπκέλνη εξγαδφκελνη έρνπλ καθξφρξνλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη εξγαζηαθή
εκπεηξία. Οη εξγαδφκελνη απηνί ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ,
ζπλζέηνπλ κεραλήκαηα, θαηαζθεπάδνπλ πξντφληα
πνπ αληαπνθξίλνληαη πξνο ηηο επηζπκίεο νκάδσλ
θαηαλαισηψλ, ζπληεξνχλ πνιχπινθα κεραλήκαηα
θαη ζπζηήκαηα, εθπνλνχλ κειέηεο θαη θάλνπλ
ζρέδηα γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ηελ
πξαγκαηνπνίεζε θαηαζθεπψλ.
Μηα άιιε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ ηδξχεη θαη δηαρεηξίδεηαη επηρεηξήζεηο. Οη εξγαδφκελνη απηνί είλαη νη
Managers θαη νη επηρεηξεκαηίεο. Οη Managers νξγαλψλνπλ
θαη θαηεπζχλνπλ ηε δνπιεηά ησλ άιισλ. Θέηνπλ ζηφρνπο,
δηακνξθψλνπλ πξνγξάκκαηα εξγαζίαο, αλαζέηνπλ
εξγαζία ζηηο δηάθνξεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαη
παξαθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.
Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη νη άλζξσπνη πνπ
δεκηνπξγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο. Έρνπλ ηδέεο θαη ηε
ζέιεζε λα αλαιάβνπλ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν γηα
λα πξαγκαηνπνηεζνχλ.
πρλά, έλαο επηρεηξεκαηίαο δηακνξθψλεη κηα
εηαηξεία θαη ηελ δηεπζχλεη ζηα πξψηα ηεο βήκαηα. Καζψο
ε επηρείξεζε κεγαιψλεη, ζπλήζσο πξνζιακβάλεη
εθπαηδεπκέλνπο Managers γηα λα δηεπζχλνπλ ηα
δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.
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Δηθόλα 6.10

Κηα άιιε θαηεγνξία
εξγαδνκέλσλ ηδξχεη θαη
ιεηηνπξγεί επηρεηξήζεηο.
Οη ηθαλφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηία δελ είλαη νη ίδηεο κε
ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ Manager. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη
επηρεηξεκαηίεο δελ είλαη θαινί Managers ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ.
Η ηειεπηαία νκάδα ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθεηαη ζε
ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα είλαη νη "θαηαλαισηέο". Οη
θαηαλαισηέο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ
ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα λα ιεηηνπξγεί ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά θαη λα
παξάγνληαη θαιχηεξα πξντφληα, είλαη ε χπαξμε
κνξθσκέλσλ θαηαλαισηψλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ
ζπγθξίζεηο νκνεηδψλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ (σο
πξνο ηελ ηηκή, πνηφηεηα, δηάξθεηα δσήο, θφζηνο
ζπληήξεζεο θ.ά.)
Σα κεραλήκαηα θαη ηα εξγαιεία είλαη κηα βαζηθή εηζξνή ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη άλζξσπνη είλαη
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ηα κνλαδηθά είδε δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζηε γε πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θαη ρξεζηκνπνηήζεη εξγαιεία. ζν
πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε είλαη κηα θνηλσλία, ηφζν
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά εξγαιεία θαη κεραλήκαηα
ρξεζηκνπνηεί. ηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο είλαη
ζήκεξα δηαζέζηκα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα ζρεδφλ γηα
θάζε αλάγθε.

Δηθόλα 6.11 Όζν πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε είλαη κηα

θνηλσλία, ηφζν πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά εξγαιεία
θαη κεραλήκαηα ρξεζηκνπνηεί.
Σα πιηθά πνπ απνηεινχλ κηα άιιε εηζξνή ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ππάξρνπλ παληνχ ζε δηαθνξεηηθά
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κεγέζε, ζρήκαηα θαη κνξθέο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο
ηδηφηεηεο. Σα πιηθά γίλνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα
απφ ηα 96 ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε θαη πνπ
ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια. ια ηα πιηθά έρνπλ έλα
ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ηδηνηήησλ φπσο θπζηθέο, ρεκηθέο, κεραληθέο, ζεξκηθέο, ειεθηξηθέο, καγλεηηθέο, αθνπζηηθέο, νπηηθέο. Οη αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο έρνπλ ηελ
ηερλνινγία θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηάθνξσλ
πιηθψλ.
ηηο εηζξνέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πιεξνθφξεζε.
Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (data) είλαη φια ηα γεγνλφηα θαη
ηα κεγέζε πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη
απφ αλζξψπνπο θαη κεραλήκαηα. Σα ζηνηρεία είλαη ε
"πξψηε χιε" ηεο πιεξνθφξεζεο. Βάζε δεδνκέλσλ
είλαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ απνζεθεπζεί θαη ηαμηλνκεζεί ζε θαηεγνξίεο γηα αλζξψπηλε ρξήζε. Η επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ (ε ζπιινγή, ε έληαμε ζε
θαηεγνξίεο θαη ε παξνπζίαζε) ψζηε λα κπνξνχλ λα
γίλνπλ θαηαλνεηά απφ ηνπο αλζξψπνπο, γίλεηαη
ζήκεξα κε κεγάιε ηαρχηεηα απφ ηνπο ππνινγηζηέο. Οη
αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο αλαπηχζζνπλ πνιχπινθα θαη
κεγάια ζπζηήκαηα γηα παξαγσγή θαη "θπθινθνξία" ηεο
πιεξνθφξεζεο. ζν πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε είλαη
κηα θνηλσλία, ηφζν πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε
ρξεηάδεηαη λα αληαιιάζζεηαη γηα λα κπνξεί ην ζχζηεκα
λα ιεηηνπξγεί θαη λα παξακέλεη εληαίν σο ζχλνιν.
Ζ ελέξγεηα σο εηζξνή ζην ηερλνινγηθφ ζχζηεκα. Η
χπαξμε δσήο βαζίδεηαη ζηε κεηαηξνπή κηαο κνξθήο
ελέξγεηαο ζε άιιε. Η ελέξγεηα δίλεη θίλεζε ζηα
εξγνζηάζηα, θσηίδεη θαη ζεξκαίλεη ηα ζπίηηα καο, δίλεη
θίλεζε ζηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, θηλεί ηα
ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ πνπ δηαζέηνπκε, ππνζηεξίδεη
ηηο θαηάζθεπαζηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο. Η εμαζθάιηζε
θζελήο θαη άθζνλεο ελέξγεηαο ζπλδέεηαη κε ην θπζηθφ
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πινχην κηαο ρψξαο, ζπλδέεηαη φκσο θαη κε ηελ ηερλνινγηθή θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμή ηεο πνπ ηεο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεί ην θπζηθφ πινχην πνπ δηαζέηεη.
Αθξηβή ελέξγεηα ζεκαίλεη επηβάξπλζε ηνπ θφζηνπο
παξαγσγήο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε κηα
θνηλσλία θαη θαηά πξνέθηαζε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ επηπέδνπ
δηαβίσζεο.

Ζ ρξεκαηνδφηεζε σο εηζξνή ηνλ ηερλνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο. Σα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα απαηηνχλ σο
εηζξνέο εξγαδνκέλνπο, κεραλήκαηα, πιηθά θαη ελέξγεηα.
Οη εηζξνέο απηέο αγνξάδνληαη. ιεο απηέο νη αγνξέο
απαηηνχλ ρξήκαηα. Σα ρξήκαηα εμαζθαιίδνληαη είηε
απφ έλα ηδηνθηήηε, είηε απφ πνιινχο επελδπηέο πνπ
αγνξάδνπλ κεηνρέο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο. Η
αλάπηπμε έρεη σο απνηέιεζκα θεξδνθφξεο επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο επελδπηέο,
λέα θέξδε, λέεο επηρεηξήζεηο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο
αχμεζε κηζζψλ, κεγαιχηεξα θνηλσληθά έζνδα,
βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
,

Ο ρξφλνο σο εηζξνή ηνπ ηερλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.
Οη άλζξσπνη γλψξηδαλ πάληνηε ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο. Αθφκε θαη ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ήμεξαλ
φηη είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηξνθή. ηε ζχγρξνλε
επνρή ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρεη σο απνηέιεζκα ηε
ζπλερή κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εμαζθάιηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο παξαγσγήο.
Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε πξνβιέπεηαη ζην άκεζν
κέιινλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη'
αλάινγν ηξφπν πνπ ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο
κείσζε ην ρξφλν εξγαζίαο θαηά ηνλ 20νπ αηψλα.
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6.7 Η εμέιημε ησλ βηνκεραληθώλ θαη
θαηαζθεπαζηηθώλ ζπζηεκάησλ
Καζψο ν ηερλνινγηθφο πνιηηηζκφο αλαπηχζζεηαη,
αλαπηχζζνληαη παξάιιεια βειηησκέλεο θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχληαη απηφκαηα, ειεθηξνληθά πξνγξακκαηηδφκελα κεραλήκαηα πνπ παξάγνπλ πξντφληα
γηα ηηο αλάγθεο θάζε νκάδαο πιεζπζκνχ θαη φρη νκνηφκνξθα πξντφληα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, φπσο ζηα
πξψηα ζηάδηα ηεο βηνκεραληθήο επνρήο.
Η αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξαγσγήο κε
ππνινγηζηέο, άιιαμε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Σα
πξντφληα κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ, λα ζρεδηαζζνχλ, λα
δνθηκαζζνχλ, λα βειηησζνχλ θαη λα παξαρζνχλ κε ηε
ρξήζε ππνινγηζηή. Η ζρεδίαζε ελφο πξντφληνο κπνξεί
λα εθθξαζζεί ζε γιψζζα ππνινγηζηή. Η γιψζζα απηή
κπνξεί θαηφπηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ειέγρεηαη ε
ιεηηνπξγία ησλ απηνκαηηζκψλ θαη ησλ κεραλεκάησλ
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.
Η εμέιημε ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη
απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ αληηδξνχλ θαηάιιεια ζε
πξνβιήκαηα θαη επθαηξίεο. Η βάζε φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε ζαθήο νξηνζέηεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ν θαζνξηζκφο ελφο ζπλφινπ θξηηεξίσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο επίιπζεο. Η
βειηίσζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δελ ηειεηψλεη πνηέ.
Η παξαγσγηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη έλα αξηζκφ
"ζηαδίσλ". Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζε
θάζε ζηάδην βειηηψλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο
αλάπηπμεο. ηφρνο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη
λα απαηηνχληαη ιηγφηεξεο ψξεο εξγαζίαο, λα εμαζθαιίδεηαη κεγαιχηεξε άλεζε θαη αζθάιεηα ζηε δνπιεηά, λα
θαηαλαιψλνληαη κηθξφηεξνπ θφζηνπο ελέξγεηα θαη
100 / 226-227

πξψηεο χιεο, λα παξάγνληαη πξντφληα θαιχηεξεο
πνηφηεηαο θαη κηθξφηεξνπ θφζηνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα
αγνξαζζνχλ απφ πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο θαη λα
κελ επηβαξχλεηαη ην πεξηβάιινλ κε απφβιεηα.
Η βηνκεραλία είλαη έλαο ηνκέαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί πινπηνπαξαγσγηθνχο
πφξνπο θαη ζπζηήκαηα γηα λα παξάγεη πξντφληα, θαηάζθεπέο θαη ππεξεζίεο κε ζηφρν ηα θέξδε. ε θάζε βηνκεραλία πξαγκαηνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηε
ζχιιεςε δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ θαη ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη πξνψζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ πνπ είλαη
απνηέιεζκα ησλ δεκηνπξγηθψλ απηψλ ηδεψλ. Οη ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένπλ ηνλ εξεπλεηή κε ηνλ
θαηαλαισηή.

Δηθόλα 6.12 Ζ βηνκεραλία ησλ θαηαζθεπψλ δηακνξθψ-

λεη πεξηνρέο θαηνηθίαο πνπ εμαζθαιίδνπλ πνηφηεηα δσήο
Γηα λα πξνθχςεη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία πξαγκαηνπνηνχληαη ρηιηάδεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο
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απηέο ζηηο νπνίεο ε επίδξαζε ηεο αλάπηπμεο είλαη
θαζνξηζηηθή κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε κηα απφ
ηηο παξαθάησ 5 θαηεγνξίεο:
 Έξεπλα θαη αλάπηπμε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο
έρνπλ σο απνηέιεζκα λέα ή βειηησκέλα πξντφληα
θαη ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο θαη λέεο ή
βειηησκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. Αθφκε,
βειηίσζε ησλ ηερληθψλ πξνψζεζεο ησλ
πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά.
 Παξαγσγή. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο
απηήο αλαθέξνληαη ζηηο θαζηεξσκέλεο κεζφδνπο
παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ
λα πξνθχςνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (εθξνέο).
 Πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ
ζηελ αγνξά (Marketing). Πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο
δηνρέηεπζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηνπο θαηαλαισηέο.
 Βηνκεραληθέο ζρέζεηο. Πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ κηα απνηειεζκαηηθή
εξγαηηθή δχλακε θαη ζπληεξνχλ έλα θαιφ θιίκα
κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ
επξχηεξνπ θνηλνχ.
 Οηθνλνκηθά ζέκαηα. Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα εμαζθάιηζε ρξεκάησλ, ηελ αμηνπνίεζε θαη ην ινγηζηηθφ ηνπο έιεγρν, θαζψο θαη ηηο
εηζπξάμεηο.
Ο ηνκέαο ηεο έξεπλαο επεμεξγάδεηαη ηηο "πξψηεο χιεο" ηεο ηερλνινγίαο πνπ είλαη νη αλζξψπηλεο ηδέεο.
"Μεηαηξέπεη" ηηο ηδέεο ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ ζε
θπζηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Η αλάπηπμε
ρξεζηκνπνηεί γλψζε πνπ απνθηάηαη απφ ηελ έξεπλα
γηα λα πξνζθέξεη απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα.
102 / 227-228

Η αλάπηπμε έρεη σο απνηέιεζκα θέξδε γηα ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηνπο νπνίνπο
δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο
εξγαζίαο θαη πςειφηεξεο ακνηβέο.
Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη θαηάιιεινη γηα ηηο ζέζεηο
εξγαζίαο κε ηηο πνιπζχλζεηεο απαηηήζεηο ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο, δελ πξνθχπηνπλ θαηά καγηθφ
ηξφπν. Δίλαη ην απνηέιεζκα εθαξκνγήο θαηάιιειεο
πνιηηηθήο πνπ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη
πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ζπλερή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε, αιιά θαη ηθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο ησλ
αλζξψπσλ πνπ επηλννχλ θαη παξάγνπλ ηα πξντφληα
θαη εθηεινχλ ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο.
6.8 Η εμέιημε ησλ θαηαζθεπώλ θαη ε αλάπηπμε
Γηαθξίλνπκε δχν είδε θαηαζθεπψλ, ηα θηίξηα θαη ηηο
θαηαζθεπέο βαξηάο κνξθήο. Σα θηίξηα είλαη θιεηζηνί
ρψξνη γηα λα πξνζηαηεχνπλ αλζξψπνπο, πιηθά θαη
εμνπιηζκφ. Σα θηίξηα πξνζθέξνπλ επίζεο αζθάιεηα
ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηελ θηλεηή ηνπο πεξηνπζία. Οη
θαηαζθεπέο βαξηάο κνξθήο βνεζνχλ ηελ νηθνλνκία λα
ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.
Σα θηίξηα δηαθξίλνληαη ζε θαηνηθίεο, ζε εκπνξηθά θαη
ζε βηνκεραληθά θηίξηα θ.ά. Σα εκπνξηθά θηίξηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζηεγάζνπλ επηρεηξήζεηο ή θπβεξλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξεί λα αλήθνπλ είηε ζην
δεκφζην, είηε ζε ηδηψηεο. Σα βηνκεραληθά θηίξηα
ζηεγάδνπλ κεραλήκαηα θαη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πνιιά βηνκεραληθά θηίξηα
ζρεδηάδνληαη θαη θηίδνληαη εηδηθά γηα λα ζηεγάζνπλ κηα
ζπγθεθξηκέλε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα.
Οη θαηαζθεπέο βαξηάο κνξθήο ππνζηεξίδνπλ ηα
ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ θαη ππνβνεζνχλ ηελ νηθνλνκία λα ιεηηνπξγεί. ηηο θαηαζθεπέο
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απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απηνθηλεηφδξνκνη, νη
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, νη δηψξπγεο, νη πχξγνη
κεηαθνξάο ελέξγεηαο, νη πχξγνη επηθνηλσληψλ, ηα
πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα, ηα αεξνδξφκηα, ηα ιηκάληα, νη
γέθπξεο θ.ά. Οη βαξηέο απηέο θαηαζθεπέο πξνζθέξνπλ
δηεμφδνπο γηα ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ, ησλ αλζξψπσλ,
ησλ αγαζψλ, ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.

Δηθόλα 6.13 Οη θαηαζθεπέο βαξηάο κνξθήο ππνζηεξί-

δνπλ ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ θαη
ππνβνεζνχλ ηελ νηθνλνκία λα ιεηηνπξγεί.
Η πξαγκαηνπνίεζε θαη ε ζπληήξεζε θαηαζθεπψλ
φισλ ησλ κνξθψλ ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε. ε κηα
θνηλσλία πνπ αλζεί, ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη
θαηαζθεπέο θαη φιεο βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Γειαδή ζηελ πεξίπησζε απηή, νη θαηαζθεπέο
ζπληεξνχληαη, βξίζθνληαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη
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εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο έγηλαλ,
θαζψο επίζεο δηαηεξνχλ ηελ αμία ηνπο.
ηηο θνηλσλίεο πνπ δελ παξαηεξείηαη αλάπηπμε, δελ
ππάξρεη ε απαηηνχκελε αγνξά θαη νη απαηηνχκελεο
νηθνλνκηθέο δπλάκεηο γηα λα ζηεξίμνπλ ηε ζπληήξεζε
θαη ηελ επηδηφξζσζε ησλ θαηαζθεπψλ. Υσξίο ηηο θαηάζθεπέο δελ ππάξρεη νηθνλνκία θαη ρσξίο ηελ νηθνλνκία
δελ είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ή λα
επηδηνξζσζνχλ θαηαζθεπέο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη
πεξηνρέο ή θαη θνηλσλίεο ππνβαζκηζκέλεο.

Δηθόλα 6.14 Σηηο θνηλσλίεο πνπ δελ παξαηεξείηαη

αλάπηπμε, δελ ππάξρεη ε απαηηνπκέλε αγνξά θαη νη
απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο γηα λα ζηεξίμνπλ ηε
ζπληήξεζε θαη ηελ επηδηφξζσζε ησλ θαηαζθεπψλ.
Αλ ζε κηα πεξηνρή ππνβαζκίδνληαη ζπλερψο νη
νηθνλνκηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, δελ ππάξρεη ηξφπνο
λα εηζπξαρζεί ην θφζηνο ηεο επηδηφξζσζεο ησλ
θαηάζθεπψλ. ηηο πεξηνρέο απηέο δελ ζπκθέξεη ηνπο
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επελδπηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα ζπληεξήζνπλ
θαηαζθεπέο. Οη θνηλσλίεο ζπλεπψο ζα πξέπεη λα είλαη
νηθνλνκηθά ηζρπξέο γηα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ
ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο.
Η αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη νη κεηαθνξέο ζπλδένληαη ζηελά. Υσξίο ηηο κεηαθνξέο νη άλζξσπνη ζα
ήηαλ πεξηνξηζκέλνη ζε κηα πεξηνρή ε νπνία ζα
νξίδνληαλ απφ ηελ απφζηαζε πνπ ζα κπνξνχζε λα
πεξπαηήζεη έλα άηνκν ζε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα.
Γηα παξάδεηγκα ζηηο πξσηφγνλεο θνηλσλίεο νη
άλζξσπνη έπξεπε λα θάλνπλ "ην ηαμίδη ηεο εκέξαο"
απφ ην κέξνο πνπ δνχζαλ ζηηο πεξηνρέο ζπγθνκηδήο
ηξνθίκσλ θαη λα επηζηξέςνπλ πίζσ ηελ ίδηα εκέξα.
Η αλάπηπμε έδσζε ζηνπο αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ δξφκνπο,
ζηδεξνδξφκνπο, πινία, αεξνπιάλα, αεξνδξφκηα,
ιηκάληα, ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο. Σα ηαμίδηα ζήκεξα
απφ ηε κηα άθξε ηνπ θφζκνπ ζηελ άιιε είλαη δπλαηφ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ φρη κφλν απφ ηνπο πινχζηνπο
αλζξψπνπο.
Οη κεηαθνξέο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη είλαη ηφζν ζεκαληηθέο
ψζηε έρνπλ γίλεη κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Η
δσή ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη αδχλαηε ρσξίο αλεπηπγκέλα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ. Οη κεηαθνξέο είλαη
δσηηθέο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ νη απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ φπσο
είλαη ε ηξνθή, ε ζηέγαζε θαη ν ξνπρηζκφο. Σα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ επηηξέπνπλ ζ' εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο
λα κεηαθηλνχληαη πξνο ηα ζεκεία πνπ εξγάδνληαη, πξνο
ηηο πεξηνρέο δηαζθέδαζεο θαη αγνξψλ, θαη βνεζνχλ
επίζεο λα δηαηεξνχληαη νη νηθνγέλεηεο ζε επαθή.
Μεγάιν κέξνο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ ζπλδέεηαη ζήκεξα κε ηηο κεηαθνξέο.
106 / 230-231

Δηθόλα 6.15 Οη κεηαθνξέο δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπν-

ζέζεηο γηα επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη είλαη ηφζν
ζεκαληηθέο ψζηε λα απνηεινχλ κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ
πνιηηηζκνχ.
Οη κεηαθνξέο πξνζθέξνπλ θηλεηηθφηεηα ζε αλζξψπνπο θαη αγαζά θαη έρνπλ επηδξάζεηο ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν κέζσ ηεο απαζρφιεζεο πνπ πξνζθέξνπλ,
αιιά θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η αλάπηπμε
ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεηαθνξψλ επηδηψθεηαη λα γίλεη κε
κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία ν θάζε άλζξσπνο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέγεη απφ κηα πνηθηιία κεηαθνξηθψλ
ζπζηεκάησλ ην θαηαιιειφηεξν αλάινγα κε ην ρξνληθφ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ, ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο
θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Η δπλαηφηεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηε ζχγρξνλε νηθνλνκία θαη είλαη
απνηέιεζκα αλάπηπμεο.
107 / 231-232

ια ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ ρξεζηκνπνηνχλ
νρήκαηα γηα λα κεηαθηλνχλ αλζξψπνπο θαη θνξηία. Σα
νρήκαηα εμειίζζνληαη κε ζηφρν λα εμαζθαιίδνπλ
νηθνλνκία, άλεζε θαη αζθάιεηα ζηνπο κεηαθηλνχκελνπο
επηβάηεο. Η αλάπηπμε έρεη βειηηψζεη ηα νρήκαηα θαη
έρεη απμήζεη ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κεηαθηλνχληαη νη
άλζξσπνη θαη ηα θνξηία. ηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο
νη άλζξσπνη ηαμηδεχνπλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη
ζπλήζσο έρεη κεγάιε ζεκαζία ν ρξφλνο άθημεο. Οη
ηαμηδηψηεο επηιέγνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κέζν κεηαθνξάο
αλάινγα θαη κε ην ρξφλν πνπ δηαξθεί ην ηαμίδη ζε
ζπλάξηεζε θαη κε ην θφζηνο ηνπ εηζηηεξίνπ.
ζν πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλε είλαη κηα θνηλσλία,
ηφζν κεγαιχηεξε αθξίβεηα εμαζθαιίδεηαη ζηα κέζα
κεηαθίλεζεο ησλ επηβαηψλ. Η αθξίβεηα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη απαίηεζε ηνπ γεληθφηεξνπ εξγαζηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο
πνπ ρσξίο ηαρχηεηα θαη αθξίβεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο δελ
είλαη δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη αληαγσληζηηθά.
6.9 Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη κεηξήζεηο ζηελ
αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.
Η εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ εθθξάδεηαη κε κεηξήζεηο θαη κε ηε βειηίσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνδηαγξαθψλ. Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη κεηξήζεηο αλαθέξνληαη ζε απνζηάζεηο, ζε πνζφηεηεο, ζε
βάξνο, ζε ζεξκνθξαζία, ζε ρξφλν, ζε αθξίβεηα ζπλαξκνγήο επηκέξνπο εμαξηεκάησλ πξντφλησλ αιιά θαη ζηε
ζχλζεζε ελφο πξντφληνο απφ επηκέξνπο πιηθά.
Γηα λα πεξηγξάςνπκε θάηη ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θνηλφ ζχζηεκα
αλαθνξάο πνπ ην απνηεινχλ νη πξνδηαγξαθέο. Οη
πξνδηαγξαθέο νξηνζεηνχλ ηα παξαδεθηά ραξαθηεξηζηηθά
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ηνπ πξντφληνο. Μέηξεζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία
είλαη ε ζχγθξηζε ελφο πξντφληνο κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
Γηα λα πεξηγξάςνπκε πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο
κεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα έρνπκε γηα ζχγθξηζε έλα
ζχζηεκα πξν-δηαγξαθψλ. Με βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα δηάθνξα κεγέζε, ε κέηξεζε
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπγθξηζεί ε ππάξρνπζα κε ηελ
επηζπκεηή θαηάζηαζε. Πνιιά ζχγρξνλα εξγαιεία
κέηξεζεο δηαζέηνπλ αηζζεηήξηα φξγαλα θαη ππνινγηζηέο
θαη θάλνπλ απηφκαηεο κεηξήζεηο. Η εμέιημε θαη ε αλάπηπμε παξέρνπλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά εξγαιεία
κέηξεζεο σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη ηε ρξήζε ηνπο.
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο
εκπεξηέρεη ηε κέηξεζε θαη ζπγθξίλεη ην παξαγφκελν
απνηέιεζκα κε ηηο επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο. Ο
πνηνηηθφο έιεγρνο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ
ζρεδηάδεηαη ζε πξνεγκέλα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα γηα
λα εμαζθαιηζζεί φηη νη πινπηνπαξαγσγηθνί πφξνη
ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά θαη φηη νη θαηαλαισηέο ηξνθνδνηνχληαη κε ιεηηνπξγηθά πξντφληα.
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηξήζεηο
επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ θαη λα
αληαιιάζζνπλ ηδέεο ζρεηηθά κε ηηο κειέηεο, ηηο παξαγγειίεο πιηθψλ, ηηο θαηαζθεπέο κεραλεκάησλ θαη ηελ
παξαγσγή πξντφλησλ ειέγρνληαο βήκα πξνο βήκα
ηδηφηεηέο ηνπο θαη εμαζθαιίδνληαο φηη πιεξνχλ ηηο
επηζπκεηέο πξνδηαγξαθέο.
Οη αλαπηπγκέλεο ρψξεο δηαζέηνπλ ζχζηεκα πξνδηαγξαθψλ γηα φιεο ηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
θαζψο θαη αλάινγα ζπζηήκαηα ειέγρνπ. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ βειηηψλνληαη
ζπλερψο κε ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ πνηφηεηα,
αζθάιεηα, νηθνλνκία, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αηζζεηηθή ζην
κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ. Η ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο
ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα, πιελ
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άιισλ, θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζπζηήκαηα ειέγρνπ πνπ ζπληεινχλ ζηελ
επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο.
Η χπαξμε πξνδηαγξαθψλ θαη ζπζηεκάησλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πςεινχ επηπέδνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη ζπληειεί ζηελ πεξαηηέξσ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ εχξπζκε θνηλσληθή
ιεηηνπξγία.
6.10 Ο αληαγσληζκόο ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηε
βηνκεραλία σο ζηνηρείν αλάπηπμεο
Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ δηάθνξσλ παξαγσγηθψλ
κνλάδσλ πνπ παξάγνπλ νκνεηδή πξντφληα ζπκβάιιεη
ζηε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη
θαηαζθεπψλ ζε ρακειά επίπεδα θαη ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηάο ηνπο, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ησλ
επηρεηξήζεσλ λα πξνζειθχζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
θαηαλαισηψλ.
Η ηερλνινγία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκία.
Σφζν νη ηερλνινγηθέο, φζν θαη νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηδηψθεηαη λα ζρεδηαζηνχλ θαηά ηξφπν ψζηε
ην παξαγφκελν απνηέιεζκα λα είλαη κεγαιχηεξεο αμίαο
απφ ηελ αληίζηνηρε αμία ησλ "εηζξνψλ" πνπ ζα έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί ζην νηθνλνκηθφ ή ην ηερλνινγηθφ
ζχζηεκα.
Οη παξαγσγηθέο κνλάδεο πξνζπαζνχλ κέζσ ηεο
αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ,
ησλ θαηαζθεπψλ, θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνπλ θαη λα κεηψζνπλ θαη ην θφζηνο παξαγσγήο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά
ηνπο θαη εμαζθαιίδνπλ κηα πεξηζζφηεξν αζθαιή ζέζε
ζηελ αγνξά. Οη εξγαδφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο
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έρνπλ θάζε θίλεηξν λα βνεζήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο
απηέο, δηφηη έηζη εμαζθαιίδνπλ αζθάιεηα απαζρφιεζεο,
κεγαιχηεξνπο κηζζνχο θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Οη δηεξγαζίεο απηέο γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ είλαη κηα ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζην ζεκεξηλφ δηεζλνπνηεκέλν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Η αληαγσληζηηθφηεηα ησλ
δηάθνξσλ επηρεηξήζεσλ γηα παξάδεηγκα ζηε ρψξα καο,
ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ησλ αληαγσληζηηθψλ ηνπο
ζηα δηάθνξα επξσπατθά θξάηε πνπ αλήθνπλ ζηελ
εληαία επξσπατθή αγνξά αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο ζηνλ
θφζκν. Η πξαγκαηηθφηεηα απηή ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγεί πηέζεηο γηα
βειηηψζεηο θαη αλάπηπμε πεξηζζφηεξν ηψξα απφ
νπνηαδήπνηε άιιε ρξνληθή πεξίνδν ζην παξειζφλ.
Ο πνηνηηθφο έιεγρνο εμαζθαιίδεη φηη ηα παξαγφκελα
απνηειέζκαηα (πξντφληα, θαηαζθεπέο, ππεξεζίεο)
ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη
ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζην κέγηζην δπλαηφ
βαζκφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη αληαγσληζηηθφηεηα.
Οη θαηαλαισηέο, εθηφο απφ ηελ πνηφηεηα, ζπγθξίλνπλ
θαη ηηο ηηκέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, θαηάζθεπψλ θαη ππεξεζηψλ. Η ηηκή πψιεζεο θαη ε πξαγκαηηθή αμία είλαη δχν ηειείσο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα.
Η ηηκή πψιεζεο είλαη ην πνζφλ πνπ πξέπεη θαλείο
λα πιεξψζεη πξνθείκελνπ λα αγνξάζεη ή λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Οη αξρηθέο ηηκέο
πψιεζεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά.
Πνιιέο θνξέο θαη πξνθεηκέλνπ θάπνηεο επηρεηξήζεηο λα
εηζρσξήζνπλ ζε κηα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά (λα
απνθηήζνπλ δειαδή ηελ πξνηίκεζε κηαο ζεκαληηθήο
νκάδαο αγνξαζηψλ) θαζνξίδνπλ, ρακειέο ηηκέο κε ηελ
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λνληαο ηηο ηηκέο, φηαλ ζα έρνπλ απνθηήζεη ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ.
Η αμία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη γεληθά απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Η αμία είλαη κηα
κέηξεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ δίλεη ν θαηαλαισηήο
ζε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία θαη εθθξάδεηαη κε ην
κέγεζνο ηνπ πνζνχ πνπ έρεη ηε ζέιεζε λα πιεξψζεη
γηα λα ην αγνξάζεη. Ο θαηαλαισηήο πεξηκέλεη απφ ην
πξντφλ πνπ αγνξάδεη λα ηνπ πξνζθέξεη ππεξεζία θαη
ηθαλνπνίεζε ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο απφ ην πνζφ
πνπ πιεξψλεη.
Οη ηηκέο πψιεζεο πνπ θαζνξίδνπλ νη επηρεηξήζεηο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξντφληνο, κηαο θαηάζθεπήο ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Οη κνξθσκέλνη θαηαλαισηέο ζα πξνηηκήζνπλ εθείλα πνπ είλαη
πνηνηηθά θαιχηεξα θαη θζελφηεξα. Γηα λα είλαη δειαδή
δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζεη ν αληαγσληζκφο, απαηηείηαη ε
χπαξμε κνξθσκέλσλ ηερλνινγηθά θαηαλαισηψλ.
Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη αληαγσληζηηθέο, πνπ
πξνζθέξνπλ δειαδή πξντφληα ρακειψλ πνηνηηθά πξνδηαγξαθψλ ζε δπζαλάινγα πςειέο ηηκέο πψιεζεο, δελ
είλαη δπλαηφ λα επηβηψζνπλ ζην δηεζλνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ.
Θα ππνρξεσζνχλ αξγά ή γξήγνξα λα απνζπξζνχλ απφ
ηελ αγνξά.
Η πξνζπάζεηα ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ
λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθά θαιχηεξα πξντφληα θαη
ππεξεζίεο ζε ρακειέο ηηκέο επηηπγράλνληαο παξάιιεια
θαη θέξδε ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε. Οη επηρεηξήζεηο
επελδχνπλ γηα λα ελζσκαηψζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο
κεζφδνπο θαη ηερλνινγία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο πνπ παξάγνπλ νκνεηδή πξντφληα. Οη
πξνζπάζεηεο απηέο έρνπλ φθεινο γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
Η νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη, πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη
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απνθηνχλ κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα, ηα παξαγφκελα
πξντφληα δηαηεξνχληαη ζε ρακειέο ζπγθξηηηθά ηηκέο θαη
αγνξάδνληαη απφ πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο θαη
γίλεηαη νξζνινγηθφηεξε ε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηαθνχ
πεξηβάιινληνο πνπ αλαγθάδεηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε
πεξηζζφηεξν αμηνθξαηηθά θξηηήξηα.
Η πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη
κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ, θαηαζθεπψλ,
ππεξεζηψλ έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ παξαγσγή κε
κεγάιε ηαρχηεηα λέαο γλψζεο κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ.

Δηθόλα 6.16 Οη ππνινγηζηέο έρνπλ βειηηψζεη ηηο

δπλαηφηεηεο θαη έρνπλ κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο.
Η γλψζε απηή νδεγεί ζε αθφκε απνηειεζκαηηθφηεξεο
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα
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κειέηεο θαη παξαγσγήο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ. Οη
ππνινγηζηέο έρνπλ κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο θαη
έρνπλ βειηηψζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο παξαγσγήο κε
εληππσζηαθφ ηξφπν.
πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη κφλν έρεη κηθξή αμία γηα ηηο επηρεηξήζεηο, αλ
δελ κπνξνχλ λα πσινχλ ηα πξντφληα απηά ζηνπο θαηάλαισηέο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή ζεκαληηθφ ξφιν
έρνπλ νη δηαδηθαζίεο "πξνψζεζεο" πνπ εθαξκφδνληαη,
νη δηαδηθαζίεο δειαδή πψιεζεο, δηαθήκηζεο θαη
δηαλνκήο. Γηα παξάδεηγκα ε δηαθήκηζε πξνζζέηεη
θφζηνο ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο πνπ κεηαθέξεηαη
ζηελ ηηκή πσιήζεσο, δειαδή ζηνπο θαηαλαισηέο.
Παξάιιεια φκσο πιεξνθνξεί ηνπο θαηαλαισηέο γηα ην
πξντφλ, ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηελ ηηκή
ζηελ νπνία δηαηίζεηαη. Έηζη, ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ
φγθνπ πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο θαη παξάιιεια
δεκηνπξγεί δπλαηφηεηεο αθφκε θαη γηα κείσζε ηεο ηηκήο
πψιεζεο. Αλ ην πξντφλ κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ έκελε
απνζεθεπκέλν ζηνπο ρψξνπο ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο,
δχζθνια ζα ην αλαθάιππηαλ νη θαηαλαισηέο, αθφκε θαη
αλ ηνπο ήηαλ απαξαίηεην θαη ην επηδεηνχζαλ.
Αθφκε, νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα λα
κεηαθεξζεί ην πξντφλ απφ ηα ζεκεία ηεο παξαγσγήο
ηνπ θαη λα θζάζεη ζηα θαηαζηήκαηα θαη ηα άιια ζεκεία
πψιεζεο, ψζηε λα είλαη εχθνια δηαζέζηκν ζηνλ θαηαλαισηή θαη λα ην "ςεθίζεη" επηιέγνληάο ην κεηαμχ άιισλ
αληαγσληδνκέλσλ πξντφλησλ, ζπληεινχλ επίζεο ζηελ
αλάπηπμε. Οη αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο δηαζέηνπλ
ζπζηήκαηα πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνπο θαηαλαισηέο κε
πινχην πξντφλησλ, ζε αληίζεζε κε ηηο αλαπηπζζφκελεο
θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο παξαηεξνχληαη, ζπγθξηηηθά,
ειιείςεηο, ιηγφηεξε πνηθηιία θαη δπζθακςία ζηε
ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ.
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6.11 Η Δμέιημε ησλ εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ
Η εθπαίδεπζε κε ζηφρν λα κπνξνχλ νη άλζξσπνη
λα ζρεδηάδνπλ, λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεία θαη
κεραλήκαηα, πξνζθέξεη ην ζεκέιην ηεο ηερλνινγηθήο
θαη ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο. Μέζσ ηεο ρξήζεο
εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο
πξντφληα θαη θηίξηα, δξφκνπο θαη νρήκαηα γηα ηαμίδηα,
κέζα επηθνηλσλίαο, κεραλήκαηα παξαγσγήο θαη
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.
Σα εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα κπνξνχλ λα θάλνπλ
ηε δσή καο θαιχηεξε αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Η πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο
είλαη λα ζρεδηάδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία θαη
κεραλήκαηα κε πεξίζθεςε.
ήκεξα είλαη δηαζέζηκα ρηιηάδεο εξγαιεία θαη κεραλήκαηα θαη ν κέζνο άλζξσπνο είλαη αδχλαην λα εθπαηδεπζεί ζε φια απηά, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο είλαη ξαγδαίεο κε απνηέιεζκα λα θαηαξγνχληαη θαη λα εηζάγνληαη λέα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα
κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζχγρξνλε
εθπαίδεπζε επηθεληξψλεηαη ζε δηαδηθαζίεο θαη πιαίζηα
πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε. Με
ηελ εθπαίδεπζε απηή ν κέζνο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίζεη ην θαηά πεξίπησζε πξφβιεκα επηιέγνληαο ην θαηάιιειν εξγαιείν θαη κεράλεκα θαη
αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Αληίζεηα, ηα άηνκα
πνπ είλαη εθπαηδεπκέλα θαηά "ζηελφ" εμεηδηθεπκέλν
ηξφπν ζηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κφλν εξγαιείσλ θαη
κεραλψλ, παγηδεχνληαη θαη δελ έρνπλ ηελ επξχηεηα
ζθέςεο θαη νξηδφλησλ πνπ απαηηείηαη γηα λα κπνξνχλ
λα παξαθνινπζνχλ απνηειεζκαηηθά ηηο εμειίμεηο.
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Σα εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε 3
βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία πνπ
πξαγκαηνπνηνχλ.
Μεραλήκαηα θαη εξγαιεία γηα:
 επεμεξγαζία πιηθψλ,
 ιεηηνπξγίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο
θαη
 επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ.
ηα εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο
πιηθψλ πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα θνπή πιηθψλ, γηα δηακφξθσζε ζρήκαηνο θαη νπψλ,
γηα πιάληζκα, γηα πξηφληζκα, γηα ηφξλεπζε θ.ά.
ηα εξγαιεία θαη κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο
ελέξγεηαο αλήθνπλ απηά πνπ κεηαηξέπνπλ κηα κνξθή
ελέξγεηαο ζε άιιε (γηα παξάδεηγκα ηελ ειηαθή ζε
ζεξκηθή ελέξγεηα). Υαξαθηεξηζηηθά κεραλήκαηα ηνπ
είδνπο απηνχ ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη ε
αηκνκεραλή, νη ειεθηξηθέο κεραλέο θαη νη κεραλέο
εζσηεξηθήο θαχζεο.
ηα κεραλήκαηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ
πεξηιακβάλνληαη νη ππνινγηζηέο, νη εθηππσηέο, ην
ηειέθσλν, ην ξαδηφθσλν, ε ηειεφξαζε, νη κεηαδφηεο
θαη νη δέθηεο κελπκάησλ.
Η ζπλερήο εμέιημε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ
εξγαιείσλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε. Η εμέιημή ηνπο
γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο
δπλαηφηεηεο γηα ιεηηνπξγηθή επεμεξγαζία ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, γηα αλάιπζε πξνδηαγξαθψλ, γηα
νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, γηα
αλάιπζε ηεο αγνξάο θ.ά.
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6.12 Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαη ε
αλάπηπμε
ιεο νη παξαγσγηθέο θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ρξφλν. Ο δηαζέζηκνο ρξφλνο
εξγαζίαο δηαηίζεηαη ζηνπο δηάθνξνπο ζηφρνπο πνπ ζα
πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Οη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνί
ζηφρνη έρνπλ πξνηεξαηφηεηα, ελψ νη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί ζα αλαβιεζνχλ γηα αξγφηεξα θαη κέρξηο φηνπ ζα
ππάξμεη δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη άιινη απαξαίηεηνη
νηθνλνκηθνί πφξνη.
Η εηζαγσγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηηο θαηαζθεπέο κεηψλεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν εξγαζίαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν
παξαγσγήο, πέξαλ ησλ άιισλ πιενλεθηεκάησλ φπσο
είλαη ε αληηθαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ απφ δχζθνιε θαη
επηθίλδπλε δνπιεηά.
Η κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ εξγαζίαο γηα
έλα ζπγθεθξηκέλν παξαγσγηθφ απνηέιεζκα, ιφγσ ηεο
εηζαγσγήο ζπλερψο πςειφηεξεο ζηάζκεο ηερλνινγίαο,
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξγεζε ζέζεσλ εξγαζίαο
πνπ απαηηνχλ ρεηξσλαθηηθή θαη ρακειήο ζηάζκεο απφ
πιεπξάο γλψζεσλ εξγαζία. Ο ρξφλνο ησλ εξγαδνκέλσλ
ρξεζηκνπνηείηαη νπζηαζηηθά ζε πεξηζζφηεξν παξαγσγηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, ζε άιια ζεκεία ηνπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο
Η εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο πνπ εθηνπίδεη
εξγαδνκέλνπο απφ παξαδνζηαθέο ζέζεηο εξγαζίαο έρεη
σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε
δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε άιια φκσο ζεκεία ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη λέεο απηέο ζέζεηο εξγαζίαο
απαηηνχλ πςειφηεξεο ζηάζκεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο.
Σν εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη αλ κπνξνχλ λα
θαηά-ιάβνπλ απηέο ηηο ζέζεηο νη εξγαδφκελνη πνπ ηπρφλ
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εθηνπίδνληαη, αθνχ παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα
επηκφξθσζεο θαη δηα- βίνπ εθπαίδεπζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ ζχγρξνλεο απηήο πξαγκαηηθφηεηαο
(δειαδή ηεο καδηθήο κεηαθίλεζεο κεγάινπ αξηζκνχ
εξγαδνκέλσλ απφ κηα ζέζε εξγαζίαο ζε άιιε, ηεο
αιιαγήο πεξηερνκέλνπ εξγαζίαο ζε ζπλερή βάζε γηα
φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη κε έληνλνπο ξπζκνχο) ηα
θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζα είλαη
κεγάια θαη ζνβαξά.
Παξάιιεια κε ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη θαη
νη πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο θαη αχμεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο σο απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο
πνπ ζα πξέπεη λα απνιαχζνπλ φινη κπνξεί λα είλαη έλα
απφ ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηε ζχγρξνλε απαζρφιεζε. Άιισζηε ζην
παξειζφλ, ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, ε εηζαγσγή
βηνκεραληθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο πξντφλησλ θαη
γεληθά ε ηερλνινγηθή εμέιημε είρε σο απνηέιεζκα ηε
κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ
απαιιαγή ηνπο απφ πνιιέο επηθίλδπλεο θαη επηβιαβείο
γηα ηελ πγεία ζπλζήθεο εξγαζίαο.
Οη άλζξσπνη πάληνηε γλψξηδαλ ηελ αμία ηνπ
ρξφλνπ. Η ηερλνινγηθή αλάπηπμε έρεη θάλεη ηε ρξήζε
ηνπ ρξφλνπ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ηα
ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα ν ρξφλνο θαηαλέκεηαη θαη δηαηίζεηαη κεηά απφ ππνινγηζκνχο ζηα κεραλήκαηα, ηνπο
ππνινγηζηέο, ηηο πσιήζεηο. Κάπνηε κεηξνχζαλ φινη ην
ρξφλν ζε ρξφληα, κήλεο, εκέξεο. Καηφπηλ ε θιίκαθα ηνπ
ρξφλνπ αλαθέξνληαλ ζε ψξεο θαη δεπηεξφιεπηα.
ήκεξα νη κεραληθνί παξαγσγήο ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ κηινχλ γηα ρξνληθέο
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απνθιίζεηο θιάζκαηνο ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. Ο ρξφλνο
γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ζέκα ζηα
ζχγρξνλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο.
Ο λεθξφο ρξφλνο ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηε κεηάβαζε θαη ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη απφ ην ρψξν ηεο
εξγαζίαο είλαη έλα πξφβιεκα πνπ δηνγθψλεηαη θαζψο
κεγαιψλνπλ νη πφιεηο ρσξίο αλάινγε ηερλνινγηθή
αλάπηπμε γηα ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ
κεηαθηλήζεσλ.

Δηθόλα 6.17 Ο λεθξφο ρξφλνο ησλ κεηαθηλήζεσλ γηα ηε

κεηάβαζε θαη ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη απφ ην ρψξν ηεο
εξγαζίαο είλαη έλα πξφβιεκα πνπ δηνγθψλεηαη θαζψο
κεγαιψλνπλ νη πφιεηο.
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Τπνινγίδεηαη φηη ην κέγηζην ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ
πνπ κπνξεί λα έρεη ην άηνκν ζε κηα εξγάζηκε εκέξα ζε
κηα ζρεηηθά αλαπηπγκέλε θνηλσλία είλαη 5 ψξεο. Μηζή
ψξα παξαπάλσ γηα κεηάβαζε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο
ζεκαίλεη απψιεηα (κε ηελ επηζηξνθή) 20% ηνπ κέγηζηνπ
δπλαηνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ πνπ είλαη δπλαηφ ην άηνκν
λα έρεη ζε κηα εξγάζηκε εκέξα.
Σν θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ άρξεζηεο εξγαηνψξεο πνπ θαηαλαιψλνληαη σο λεθξφο ρξφλνο θαηά ηε
κεηάβαζε ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο θαη επηζηξνθή ζην
ζπίηη γηα εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο, ζηελ πεξίπησζε
θνηλσληψλ κε αλεπαξθή ή πξνβιεκαηηθά ζπζηήκαηα
καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, είλαη κεγάιν.
ινη νη παξαπάλσ ρξνληθνί πεξηνξηζκνί δηακνξθψλνπλ έλα λέν ηξφπν δσήο θαη αθφκε ηνλ ραξαθηήξα
ησλ αλζξψπσλ. ηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο
επηθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο αμίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηε ρξήζε ηνπ
ρξφλνπ. Σα δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ελφο
ηφπνπ δπζθνιεχνπλ πνιινχο αλζξψπνπο λα δερηνχλ
ηνλ ηξφπν δσήο πνπ εηζάγεηαη κε ηε δηεζλνπνίεζε ηεο
νηθνλνκίαο πνπ δελ ηαηξηάδεη κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο
θαη ην δηθφ ηνπο ραξαθηήξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά
πνιιέο θνξέο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηε ζέιεζε
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηινγψλ
ηνπο, φηη δειαδή αλ δελ αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ην
δηεζλή αληαγσληζκφ, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη δπζάξεζηα γηα ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν.
6.13 Οη επηπηώζεηο ζηελ αλάπηπμε από ηελ άλαξρε
δόκεζε θηηξίσλ θαη βηνκεραληθώλ κνλάδσλ
Οη πξνυπνζέζεηο θαη νη θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα
ηθαλνπνηεί ε θαηαζθεπή θαηνηθηψλ θαη βηνκεραληθψλ
κνλάδσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία.
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ηαλ νη φξνη δφκεζεο θαηνηθηψλ, γηα παξάδεηγκα,
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ πνιηηεία επηηξέπνπλ ηε ζπζζψξεπζε θηηξίσλ κεγάινπ χςνπο ζε πεξηνρέο κε κηθξνχ
πιάηνπο δξφκνπο, κε ειάρηζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ή
ρψξνπο πξαζίλνπ, ην απνηέιεζκα είλαη επηβαξπληηθφ
γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. ηηο πεξηνρέο
απηέο γίλεηαη ζπγθξηηηθά ππέξκεηξε εθκεηάιιεπζε ηεο
γεο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ
θαηαζθεπψλ.
Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζε πεξηνρέο πφιεσλ πνπ
πξνβιέπνληαη κεγάινη αθάιππηνη ρν5ξνη, κηθξφ χςνο
θηηξίσλ, κεγάιν πιάηνο νδψλ θαη κηθξφ πνζνζηφ θάιπςεο νηθνπέδσλ. Η δπλαηφηεηα απηή δελ ππάξρεη σο
επηινγή ζε πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε πνπ παξαηεξείηαη
πιεζπζκηαθή έθξεμε θαη γίλνληαη κειέηεο γηα ηελ
αμηνπνίεζε αθφκε θαη ρψξσλ ππφ ην έδαθνο.
Οη φξνη δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζε κηα πεξηνρή θαη
πνπ νξίδνπλ ηελ έληαζε εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο, έρνπλ
θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ ηξφπν
δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Η ζπζζψξεπζε πιεζπζκνχ θαη
θηηξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε επαξθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δεκηνπξγεί ππνβαζκηζκέλεο
πεξηνρέο.
Η νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηα θνηλσλίαο έρεη σο
απνηέιεζκα λα κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλα ειθπζηηθφ
αηζζεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά πιαίζην θαηαζθεπψλ πνπ
ζα ζηεγάζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Σν πεξηβάιινλ απηφ
έρεη επίδξαζε ζην ραξαθηήξα θαη ηνλ ηξφπν δσήο.
Σα ζεκεία εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ κνλάδσλ
είλαη επίζεο έλα θξίζηκν ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάπηπμε. Σα παξαδνζηαθά βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα
έπξεπε λα εγθαηαζηαζνχλ ζε θαηάιιεια γεσγξαθηθά
ζεκεία ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ:
 θζελή ελέξγεηα ζε κεγάιεο πνζφηεηεο,
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Δηθόλα 6.18 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηα θνηλσλίαο έρεη

σο απνηέιεζκα λα κπνξεί λα δηακνξθψζεη έλα ειθπζηηθφ αηζζεηηθά θαη πεξηβαιινληηθά πιαίζην θαηαζθεπψλ
πνπ ζα ζηεγάζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο.
 εξγαδνκέλνπο κε θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο,
 θζελφ θφζηνο γεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο,
 πξφζβαζε ζε θαηάιιεινπο ζπγθνηλσληαθνχο
θφκβνπο (δξφκνπο, ζηδεξνδξφκνπο, ιηκάληα,
αεξνδξφκηα) ψζηε λα κπνξνχλ λα δέρνληαη
πξψηεο χιεο θαη λα δηνρεηεχνπλ ηα πξντφληα ηνπο
πξνο ηηο αγνξέο εχθνια θαη θζελά,
 άκεζε πξφζβαζε ζε κεγάιεο αγνξέο,
 άκεζε πξφζβαζε ζε θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ,
 άκεζε πξφζβαζε ζε θέληξα ηερλνινγηθήο
ππνζηήξημεο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο,
 ζπλεξγαζία κε άιιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ
παξάγνπλ πξντφληα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε
ζπγθεθξηκέλε παξαγσγή ηνπο,
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 άκεζε πξφζβαζε ζε βηνκεραληθά θαη νηθνλνκηθά
θέληξα πνπ δεκηνπξγνχλ έλα θαηάιιειν νηθνλνκηθφ θιίκα γηα φιεο ηηο παξαγσγηθέο / βηνκεραληθέο
κνλάδεο θαη
 άκεζε πξφζβαζε ζε κεγάινπο ρξεκαηνδνηηθνχο
κεραληζκνχο.
Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο νδήγεζαλ ζηε
δεκηνπξγία κεγάισλ βηνκεραληθψλ θέληξσλ ζηηο
παξαδνζηαθέο βηνκεραληθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Σα
θχξηα παξαδνζηαθά βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα ζηνλ
Δπξσπατθφ ρψξν είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ θαξδηά ηεο
Δπξψπεο πνπ νξίδεηαη απφ ην ηξίγσλν πνπ ζπλζέηνπλ
νη πφιεηο Φξαλθθνχξηε, Μηιάλν θαη Λνλδίλν.
Οη κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κε ηα πνιιά
εξγνζηάζηα έρνπλ ζπρλά 3 νξγαλσηηθά ζηνηρεία:
 έλα θέληξν δηνίθεζεο,
 έλα θέληξν έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη
 δηάθνξα εξγνζηάζηα ζε θαηάιιεια γεσγξαθηθά
ζεκεία γηα παξαγσγή ξνπηίλαο.
Η δηακφξθσζε ηεο εξεπλεηηθήο δνπιεηάο γίλεηαη
ζηα εξεπλεηηθά θέληξα, ν έιεγρνο θαη ε δηακφξθσζε
ηεο πνιηηηθήο γίλεηαη ζην θέληξν δηνίθεζεο θαη ε παξαγσγή ξνπηίλαο ζηα δηάθνξα εξγνζηάζηα. Σα θηίξηα ησλ
δηνηθεηηθψλ θέληξσλ βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε κεγάιεο
αζηηθέο πεξηνρέο. Σα εξγνζηάζηα ηνπνζεηνχληαη θπξίσο
ζε πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρεη πξνζθνξά
ηθαλψλ εξγαδνκέλσλ ζε κεγάιε πνζφηεηα. Δπηπιένλ,
ζηηο πεξηνρέο απηέο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη επελδπηέο επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο κε επλντθά δάλεηα
θαη άιιεο παξνρέο, επεηδή επηδηψθεηαη ε αλάπηπμή ηνπο.
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Οη ζχγρξνλεο βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο πνπ
έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηελ αλάπηπμε ζπλδένληαη
θπξίσο κε ηελ κηθξφ-ειεθηξνληθή ηερλνινγία. Αλαθέξνληαη φκσο ζε έλα επξχ θάζκα βηνκεραληψλ, απφ ηελ
παξαγσγή δηαζηεκνπινίσλ θαη ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ
κέρξη ηε βηνηερλνινγία θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα.

Δηθόλα 6.19 Τα ζεκεία εγθαηάζηαζεο βηνκεραληθψλ

κνλάδσλ είλαη έλα θξίζηκν ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ
αλάπηπμε.
Οη βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο παξάγνπλ
πξντφληα πνπ είλαη πςειήο ηερληθήο θαη πνιππινθφηεηαο θαη βαζίδνληαη πάξα πνιχ ζηελ έξεπλα θαη ηε
ζπλερή αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο μνδεχνπλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε πνζνζηφ
ηνπιάρηζηνλ 5% ην ιηγφηεξν ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ δηαζέηνπλ.
Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βηνκεραληψλ
πςειήο ηερλνινγίαο είλαη φηη αλαπηχζζνληαη ξαγδαία
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θαη δεκηνπξγνχλ θαη αλάινγεο θνηλσληθέο θαη
νηθνλνκηθέο πηέζεηο γηα κεηαβνιέο. ηε βηβιηνγξαθία
αλαθέξεηαη φηη ηελ πεξίνδν 1976-1985 ην παξαγσγηθφ
απνηέιεζκα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ Αγγιία
απμάλνληαλ ζε πνζνζηφ 48% ην ρξφλν, ζε αληίζεζε κε
ηηο παξαδνζηαθέο βηνκεραλίεο πνπ ην παξαγσγηθφ
ηνπο απνηέιεζκα κεηψλνληαλ ζε πνζνζηφ 2% ην
ρξφλν. Σα ζηνηρεία απηά ζεκαίλνπλ φηη νη εξγαδφκελνη
ζηηο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα γίλνπλ δηεπζπληηθά ζηειέρε ή λα
εμειηρζνχλ επαγγεικαηηθά γξήγνξα, αθνχ νη επηρεηξήζεηο απηέο δηπιαζηάδνληαη ζρεδφλ θάζε δχν ρξφληα.
Αληίζεηα νη παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο κεηψλνληαη θαη
απνιχνπλ εξγαδφκελνπο.
Απφ πιεπξάο γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ εγθαηάζηαζεο
νη βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο είλαη γεληθά επηρεηξήζεηο κε "ιπκέλα πφδηα". Γελ αληηκεησπίδνπλ δειαδή
ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παξαδνζηαθέο
βηνκεραλίεο (πξφζβαζε ζε δίθηπα νδψλ, ζηδεξνδξφκσλ
θ.ιπ.) θαη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε νπνηαδήπνηε
πεξηνρή.
Καη νη δξαζηεξηφηεηεο φκσο πςειήο ηερλνινγίαο
έρνπλ ηελ ηάζε λα εγθαζίζηαληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, παξά ην γεγνλφο φηη νη παξαδνζηαθνί ζπληειεζηέο εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ,
φπσο νη πξψηεο χιεο, ε ελέξγεηα, νη πξνκεζεπηέο θαη ην
θφζηνο ησλ κεηαθνξψλ, έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηελ
επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
Γεληθά νη εγθαηαζηάζεηο ησλ βηνκεραληώλ
πςειήο ηερλνινγίαο εληάζζνληαη ζε δύν βαζηθέο
θαηεγνξίεο:
 ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ ηελ εγεζία ηεο
επηρείξεζεο, ηε δηνίθεζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο
έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη
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 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνζηαζίσλ δηαθιαδψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπλαξκνιφγεζε θαη
ηελ παξαγσγή ξνπηίλαο.
Σα δχν απηά δηαθνξεηηθά είδε εγθαηαζηάζεσλ
έρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ
θαη εληάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ινγηθέο θαη ηχπνπο
εγθαηαζηάζεσλ.
Η αλάγθε γηα ρξεζηκνπνίεζε ζηα επηηειηθά θέληξα
αηφκσλ πςειψλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ (επηζηεκφλσλ,
κεραληθψλ θαη κάλαηδεξ) ππαγνξεχεη ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα έξεπλα θαη άζθεζε δηνίθεζεο
απνθιεηζηηθά ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ΗΠΑ, ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Ιαπσλία.
πνπ βξίζθνληαη βηνκεραλίεο πςειήο ηερλνινγίαο
ζε ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο, είλαη ζρεδφλ πάληνηε
εξγνζηάζηα ζηα νπνία γίλνληαη εξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο ξνπηίλαο πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί ζηα εξεπλεηηθά
θέληξα. Γηα παξάδεηγκα πνιιέο εηαηξείεο ηεο Ιαπσλίαο
θαη ησλ ΗΠΑ έρνπλ κεηαθέξεη ηηο εξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο ξνπηίλαο ζε ρψξεο φπσο ε Σατιάλδε θαη ην
Μεμηθφ κε θίλεηξν ην θζελφ θφζηνο εξγαζίαο.
Η ίδηα δηάθξηζε παξαηεξείηαη θαη κέζα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα ηα εξεπλεηηθά θαη
δηνηθεηηθά θέληξα ησλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Αγγιία είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηελ ΝφηηνΑλαηνιηθή πεξηνρή ζην Κέηκπξηηδ, ελψ ε παξαγσγή
ξνπηίλαο ζε πεξηνρέο πνπ επηδνηνχληαη (εξγνζηάζηα
θαη εμνπιηζκφο) γηα λα αλαπηπρζνχλ, φπσο είλαη ε
Κεληξηθή θσηία θαη ε Οπαιία.
Αληίζηνηρεο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο εξεπλεηηθψλ
θαη δηνηθεηηθψλ θέληξσλ επηρεηξήζεσλ πςειήο
ηερλνινγίαο ζηηο ΗΠΑ είλαη ε Καιηθφξληα (ζηελ θνηιάδα
ηεο ζηιηθφλεο) θαη ε Μαζαρνπζέηε.
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Δηθόλα 6.20 Τα

επηηειηθά θέληξα πνπ
θπξίσο βξίζθνληαη
ζηνλ αλαπηπγκέλν
θφζκν ρξεζηκνπνηνχλ
αλζξψπνπο κε πςειά
πξνζφληα.

Γηα ηελ ππφινηπε Δπξσπατθή Έλσζε αληίζηνηρεο
πεξηνρέο είλαη νη ιηγφηεξν βηνκεραληθέο πεξηνρέο ηεο
"δψλεο ηνπ ήιηνπ" φπσο είλαη ε πεξηνρή ηεο Κπαλήο
Αθηήο θαη ηνπ Ρνδαλνχ ησλ Άιπεσλ.
Οη πξψηεο χιεο ησλ βηνκεραληψλ πςειήο ηερλνινγίαο είλαη νη γλψζεηο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηηπρία
θάζε επηρείξεζεο πςειήο ηερλνινγίαο εμαξηάηαη απφ
ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζιάβεη θαη λα δηαηεξήζεη εξεπλεηέο πςειψλ ηθαλνηήησλ, κεραληθνχο θαη ηερλίηεο.
Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο
πςειήο ηερλνινγίαο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζε
νξηζκέλα γεσγξαθηθά ζεκεία, έλαο ηθαλφο αξηζκφο απφ
απηέο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε εκηεμνρηθά θαη εμνρηθά
πεξηθεξεηαθά ζεκεία. Οη επηρεηξήζεηο απηέο κε "ιπκέλα
πφδηα", πνπ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε παξά
ζηηο εηζξνέο πξψησλ πιψλ γηα επεμεξγαζία θαη πνπ
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ιεηηνπξγνχλ ζε απφκαθξεο πεξηνρέο, ηείλνπλ λα
παξάγνπλ πξντφληα πςειήο αμίαο. Σα πξντφληα απηά
είλαη απνηέιεζκα ζεκαληηθνί επηλνήζεσλ θαη έρνπλ
κηθξφ βάξνο.
Οη πξνζσπηθέο επηινγέο ησλ ηδξπηψλ νξηζκέλσλ
επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο είλαη ε αηηία πνπ
έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε απφκαθξεο αιιά πεξηβαιινληηθά ειθπζηηθέο πεξηνρέο, φπσο είλαη ηα Υάηιαληο ζηε
θσηία.
Η ιεηηνπξγία βηνκεραληψλ πςειήο ηερλνινγίαο
επηηαρχλεη δξαζηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ηηο εμειίμεηο,
επεηδή επεξεάδνπλ ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα
θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα πνιιέο θαη ζεκαληηθέο
επηδξάζεηο θαη αλαδηαηάμεηο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη ηηο
δνκέο ησλ παξαδνζηαθψλ θνηλσληψλ.
Γεληθά νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη θαζαξέο ηερλνινγίεο θαη δε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ έρεη κηα άκεζε επίδξαζε ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγεία ησλ αλζξψπσλ. Η επηβίσζε θάζε πνιηηηζκνχ ζε
καθξφρξνλε βάζε έρεη επηηεπρζεί κφλν κε ηε ζπλερή
δηαρείξηζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ
δηέζεηε. Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εκπεξηέρεη ηε
κειέηε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ
θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
6.14 Η ζεκαζία ηεο πιεξνθόξεζεο ζηηο θαηαζθεπέο
θαη ηε βηνκεραλία
Η πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη
αλζξσπνη είλαη λα θαζνξίζνπλ ην είδνο ηνπ κέιινληνο
πνπ ζέινπλ. Οξηζκέλεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ζα πξέπεη είηε λα αιιάμνπλ, είηε λα εγθαηαιεηθζνχλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απηφ ζα γίλεη κε
ηελ ηερλνινγηθή γλψζε θαη ηελ αλάπηπμε.
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Ο ζχγρξνλνο θφζκνο είλαη ζήκεξα γεκάηνο απφ
δεδνκέλα, πιεξνθφξεζε θαη γλψζε. Σα ζηνηρεία απηά
είλαη ρξήζηκα κφλν φηαλ κπνξνχκε λα ηα νκαδνπνηήζνπκε ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαη θαηεγνξίεο θαη λα
ηα νξγαλψζνπκε θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξνχκε λα ηα
αμηνπνηήζνπκε θαη λα ηα κειεηήζνπκε.
Η ρξήζε πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο αλζξψπνπο
πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχλ, λα εξκελεχζνπλ ή λα
πεξηγξάςνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή κηα ζεηξά
γεγνλφησλ είλαη γλψζε.
Μπνξνύκε λα ηαμηλνκήζνπκε ηελ πιεξνθόξεζε
ζε 3 θαηεγνξίεο:
 Δπηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε: Αλαθέξεηαη ζε
νξγαλσκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε λφκνπο θαη
θπζηθά θαηλφκελα. Η επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε
πεξηγξάθεη ην θπζηθφ θφζκν.
 Σερλνινγηθή πιεξνθφξεζε: Σελ απνηεινχλ νξγαλσκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κειέηε, ζρεδίαζε,
παξαγσγή, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε πξντφλησλ
θαη θαηαζθεπψλ πνπ έγηλαλ απφ ηνλ άλζξσπν. Η
ηερλνινγηθή πιεξνθφξεζε πεξηγξάθεη ηνλ
ηερλεηφ θφζκν πνπ έγηλε απφ ηνλ άλζξσπν.
 Αλζξσπηζηηθή πιεξνθφξεζε: Δίλαη ηα νξγαλσκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο αμίεο θαη ηηο ελέξγεηεο
ησλ δηάθνξσλ αηφκσλ θαη ησλ δηάθνξσλ
θνηλσληψλ. Πεξηγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ
αλζξψπσλ κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ηηο αμίεο πνπ
έρνπλ ηα άηνκα θαη νη δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο.
Η ηερλνινγηθή πιεξνθφξεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα επηλνεζεί θαη λα εθαξκνζζεί κηα ιχζε. Οη παξαγσγηθέο θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα
αλαπξνζαξκφδνπλ ζπλερψο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
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ηνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα παξακέλνπλ αληαγσληζηηθέο. Καηά πξνέθηαζε νη εξγαδφκελνη
ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη δηα βίνπ ψζηε λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη ηηο δηαδνρηθέο πξνζαξκνγέο
ηεο επηρείξεζεο πνπ εξγάδνληαη θαη ηνπ γεληθφηεξνπ
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ζπλερψο δηακνξθνχκελε λέα πξαγκαηηθφηεηα.
Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ζην
νξγαλφγξακκά ηνπο εηδηθφ ηκήκα εθπαίδεπζεο πνπ έρεη
ηελ επζχλε ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο εθπαίδεπζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπο. Σν θφζηνο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ηκήκαηνο απηνχ επηδηψθεηαη λα είλαη πνιχ κηθξφηεξν
απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη σο
απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο απφδνζεο θαη ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ εθπαίδεπζεο. Μφλν
κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξνχλ λα
εηζάγνληαη θαηλνηνκίεο ζε κηα ζχγρξνλε παξαγσγηθή
κνλάδα πξνθεηκέλνπ λα παξακέλεη αληαγσληζηηθή θαη
βηψζηκε.
Σν φιν πιέγκα ηεο παξάιιειεο ηερλνινγηθήο
εμέιημεο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
εξγαδνκέλσλ είλαη θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.
6.15 Σα δίθηπα ζηελ ππεξεζία ησλ θαηαζθεπώλ θαη
ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο
Σα δίθηπα πεγψλ πιεξνθφξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη
ζήκεξα επξχηαηα ζε 4 βαζηθνχο ηνκείο πνπ ζπλδένληαη
κε ηηο θαηαζθεπέο θαη ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη
επηηαρχλνπλ ηελ αλάπηπμε. Οη ηνκείο απηνί είλαη:
 ε πξαγκαηνπνίεζε ζρεδίσλ θαη κειεηψλ,
 ν πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ,
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 νη θαηαζθεπαζηηθέο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο
ζηελ πξάμε θαη
 ν πνηνηηθφο έιεγρνο.

Δηθόλα 6.21 Τα δίθηπα πεγψλ πιεξνθφξεζεο

επηηαρχλνπλ ηελ αλάπηπμε.

Σα δίθηπα πιεξνθνξηψλ ζηηο θαηαζθεπέο ρξεζηκνπνηνχληαη: γηα ηελ θαηαζθεπή αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ,
γηα ηε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ζπκβνιαίσλ θαη
ηήξεζε ζρεηηθψλ αξρείσλ, γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε θαηαζθεπαζηηθνί ζπζηεκάησλ, γηα ηνλ έιεγρν
πιηθψλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ, γηα ηε
ιεηηνπξγία εξγαιείσλ θαη κεραλεκάησλ, γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζηαηηθψλ ππνινγηζκψλ, γηα ηελ
θαηαζθεπή βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, γηα ηε κειέηε ηεο
αληνρήο ηνπ εδάθνπο, γηα ηελ θαηαζθεπή απηνθηλεηνδξφκσλ θαη γεθπξψλ, γηα ηνλ έιεγρν ζπλζεθψλ
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θιηκαηηζκνχ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, γηα ηε ζρεδίαζε θαη
δηαθφζκεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ, γηα ηε κειέηε
πδξαπιηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, γηα ηε
ζρεδίαζε θαη κειέηε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θηηξίσλ θ.ά.
Καηά αλάινγν ηξφπν ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη εηδηθφηεξα ζηελ νξγάλσζε θαη
δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ έιεγρν ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηε δηαρείξηζε ησλ πξψησλ πιψλ,
ηηο κεηξήζεηο θαη ηε ζρεδίαζε πξντφλησλ, ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο πξντφλησλ θαη ηε ζχλδεζε
ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ κε ηηο παξαγσγηθέο
δηαδηθαζίεο.
Σα δηεπξσπατθά δίθηπα - ππφ ηε γεληθφηεξε κνξθή
πνπ πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ησλ δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο θαη δίθηπα κεηαθνξψλ, ελεξγεηαθά δίθηπα, πεξηβαιινληηθά δίθηπα, ρξεκαηνδνηηθά δίθηπα, ζπλδέζεηο
ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κε ηξίηεο ρψξεο – ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο
Δπξψπεο.
Η ηζηνξία έρεη απνδείμεη φηη ε εκθάληζε λέσλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ φπσο είλαη ε Δπξσπατθή Έλσζε
νδήγεζε ζην παξειζφλ ζε πξνζαξκνγέο ησλ εκπνξηθψλ
θαη επηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο
ζπλέβαιιαλ ζην λα παγησζνχλ νη λένη απηνί πνιηηηθνί
ζρεκαηηζκνί. Σν πιέγκα ησλ δξφκσλ "viae Romanae"
πνπ νδεγνχζαλ ζηε Ρψκε, ηα νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά
δίθηπα πνπ εδξαίσζαλ ηα Δπξσπατθά θξάηε ηνλ 19° θαη
20° αηψλα, νη ζηδεξφδξνκνη πνπ δηαδξακάηηζαλ
νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλνρή ησλ
Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα ππνδνκψλ κε κνξθή δηθηχσλ πνπ
ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία.
Η αλάπηπμε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ ππφ ηελ
επξχηεξε έλλνηα αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ
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Δπξψπε ζηελ αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ
αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη εηδηθφηεξα:
 λα δεκηνπξγήζεη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε,
 λα επηθέξεη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο
αγνξάο,
 λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα,
 λα επηθέξεη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή
ζπλνρή,
 λα εμαζθαιίζεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ζπλζεθψλ δσήο,
 λα κεηψζεη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο,
 λα δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε λέσλ κειψλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη
 λα δεκηνπξγήζεη θαιχηεξνπο δεζκνχο κεηαμχ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ γεηηφλσλ ηεο.
Απηνί πνπ αμηψλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία
απνδνηηθψλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ είλαη νη πνιίηεο σο
κεκνλσκέλα άηνκα θαη νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Δπηζπκνχλ λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη ζε βηψζηκν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα εκπνξεχνληαη,
λα επηθνηλσλνχλ θαη λα ηαμηδεχνπλ ζε φια ηα ζεκεία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο,
φζν γίλεηαη επθνιφηεξα, ηαρχηεξα θαη θζελφηεξα.
Η αλάπηπμε δηεπξσπατθψλ ελεξγεηαθψλ δηθηχσλ
ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο
αγνξάο.
Οη κεηαθνξέο απνηεινχλ ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν
αλαθχπηνπλ νη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ. Απηφ νθείιεηαη ζην χθνο ησλ
απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ, ζηε ζπρλά κέηξηα
νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ έξγσλ θαη ζηελ ηεξάζηηα
δηαθνξνπνίεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηε
θηινζνθία ηνπο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ.
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Δηθόλα 6.22 Τν χςνο ησλ απαηηνπκέλσλ επελδχζεσλ

δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.
ρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, επηδηψθεηαη ε δηθηπαθή
πξνζέγγηζε ζε νξηζκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο
(χδαηα / απφβιεηα) θαη ν ζπληνληζκέλνο ζρεδηαζκφο κε
θαιχηεξε απφδνζε ζηα έξγα, ηε κείσζε ζθαικάησλ
θαη θαζπζηεξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.
Η επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο κηαο πγηνχο ππνδνκήο ζηα χδαηα θαη ηα απφβιεηα ζα δηεπθνιχλεη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο ππνδνκήο θαη ζα ηζρπξνπνηήζεη
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
134 / 251-252

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ξχπαλζε δελ γλσξίδεη ζχλνξα. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ (θχζε, αέξαο,
χδαηα θαη γε) ρξεηάδεηαη πξνζέγγηζε πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζε Δζληθά πιαίζηα ή αθφκε θαη ζε θιίκαθα
Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά ζε παγθφζκην επίπεδν.
6.16 Σν ρξεκαην-νηθνλνκηθό ζύζηεκα θαη ην
εξγαζηαθό πεξηβάιινλ σο παξάκεηξνη αλάπηπμεο
θαηαζθεπώλ θαη βηνκεραληθώλ ζπγθξνηεκάησλ.
Η πξαγκαηνπνίεζε θαηαζθεπψλ θαη ε εγθαηάζηαζε
επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ
ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε δηεπθνιχλεηαη
κε ην θαηάιιειν ρξεκαην-νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ηε
δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο.
ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ (1994) ηνλίζζεθε φηη θχξηα απνζηνιή ηεο Κνηλφηεηαο "ήηαλ ε θηλεηνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδπηψλ γηα πξνγξάκκαηα
Δπξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ". Οη ηδηψηεο επελδπηέο ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ
θαη επηρεηξήζεσλ κφλν ζην βαζκφ πνπ νη πξννπηηθέο
απφδνζεο ησλ έξγσλ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ηνπ
αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζπκκεηνρή ησλ ηδησηψλ είλαη δπλαηή κφλν ζε έξγα πνπ
παξάγνπλ αξθεηά έζνδα.
Δθηφο απφ εξγαδνκέλνπο, νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη θαη ρξήκαηα. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πιεξψζνπλ
πιηθά θαη εμνπιηζκνχο, κηζζνχο, ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά
ή ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη ρψξσλ, θφξνπο, αζθάιεηεο,
ηνθνρξενιχζηα δαλείσλ θ.ά. Υακειά επηηφθηα ζεκαίλεη
δπλαηφηεηα γηα εμεχξεζε θζελνχ ρξήκα-ηνο απφ ηνπο
επηρεηξεκαηίεο γηα επελδχζεηο. Σα ρακειά επηηφθηα
είλαη απνηέιεζκα θαη ηεο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγνχλ
πξνυπνζέζεηο γηα κείσζε ησλ ηηκνχλ ησλ παξαγφ135 / 252

κελσλ πξντφλησλ, αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
κείσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ.
Οη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζπλήζσο απεηθνλίδνληαη ζε δηαγξάκκαηα ξνήο. Η δηαθνξά κεηαμχ εηζνδήκαηνο θαη δαπαλνχλ είλαη ην θέξδνο ή ε δεκία κηαο
επηρείξεζεο. Σα θέξδε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηεπξχλεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ή γηα λα
πιεξψλνληαη νη κέηνρνη πνπ έρνπλ θίλεηξν λα δηαηεξήζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ππελδεδπκέλα θαη λα ιεηηνπξγεί
έηζη ε επηρείξεζε.
Οη θαηαζθεπαζηηθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο
είλαη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο γηα ηελ θνηλσλία. Πξνζιακβάλνπλ αλζξψπνπο, πιεξψλνπλ θφξνπο θαη έρνπλ κηα
άκεζε επίδξαζε ζηελ θνηλσλία. Οη δηεπζπληέο ησλ
επηρεηξήζεσλ εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο πνπ λνκίδνπλ φηη
σθεινχλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεπζχλνπλ. Οη πξαθηηθέο
απηέο ζπρλά ξπζκίδνληαη απφ θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη επεξεάδνληαη θαη απφ
θνηλσληθέο πηέζεηο.
Δξγαζηαθή εηξήλε, ζαθείο θαη ζηαζεξνί θαλφλεο
ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην ρξεκαην-νηθνλνκηθφ
ζχζηεκα, νδεγνχλ ζηε κείσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θηλδχλνπ θαη ηελ αλάπηπμε κε επηηαρπλφκελνπο
ξπζκνχο.
6.17 Η αλάπηπμε θαη ε εμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο
ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ θαη ηεο βηνκεραλίαο
Δίλαη πξνθαλέο φηη φηαλ εξγάδεηαη θαλείο ζε κηα
επηρείξεζε ή βηνκεραλία, ε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο εξγαδφκελνπ εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζή ηεο αιιά θαη απφ
ηπραίεο εμειίμεηο. Η δήηεζε γηα εξγαδφκελνπο ζηε βηνκεραλία ή ηελ θαηαζθεπαζηηθή επηρείξεζε δεκηνπξγείηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ απηή. Οη ππεξεζίεο
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δειαδή πνπ παξέρεη έλαο εξγαδφκελνο ζε κηα επηρείξεζε ρξεηάδνληαη κφλν φηαλ ηα παξαγφκελα πξντφληα
αγνξάδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Οη θαηαλαισηέο
αγνξάδνπλ πξντφληα, φηαλ έρνπλ αγνξαζηηθή δχλακε.

Δηθόλα 6.23 Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη έλαο εξγαδφκελνο

ζε κηα επηρείξεζε ρξεηάδνληαη κφλν φηαλ ηα παξαγφκελα
πξντφληα αγνξάδνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο.
ηελ αγνξά παξνπζηάδνληαη δηαθπκάλζεηο, πεξίνδνη
δειαδή νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θάκςεο. ε άζρεκεο
νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηα έμνδά ηνπο. Απηνί πνπ εξγάδνληαη- ζε βηνκεραλίεο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα δελ ρξεηάδνληαη άκεζα
νη θαηαλαισηέο ή κπνξνχλ λα αλαβάινπλ ηελ αγνξά
ηνπο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ
πξνβιήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο.
Σα αγαζά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξίεο
πνπ απεηθνλίδνπλ ην πφζν απαξαίηεηα είλαη, πνχ ρξε137 / 253-254

ζηκνπνηνχληαη θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε δήηεζε ηνπο
επεξεάδεηαη απφ ηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Σα
πξντφληα δηαθξίλνληαη ζε είδε πξψηεο αλάγθεο θαη
είδε πνιπηειείαο, αλάινγα κε ην αλ είλαη απνιχησο
αλαγθαία ζηνλ θαηαλαισηή ή κπνξεί θαη λα δήζεη ρσξίο
απηά. Μεηαμχ ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί
σο "πξψηεο αλάγθεο" είλαη ε ηξνθή, ν ξνπρηζκφο, ε
ζηέγαζε θαη ε ηαηξηθή θξνληίδα. Σα αγαζά απηά θαη νη
ππεξεζίεο ηθαλνπνηνχλ ηηο πην βαζηθέο αλάγθεο γηα
ζπληήξεζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε δσή. Πξνθαλψο δελ
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ φια ηα είδε ηξνθήο,
ξνπρηζκνχ θαη ζηέγαζεο σο είδε πξψηεο αλάγθεο.
Καηά ηε δηάξθεηα νηθνλνκηθήο χθεζεο ηα έμνδα ησλ
θαηαλαισηνχ γηα πξντφληα πνιπηειείαο ζα ειαηησζνχλ,
ελψ γηα ηα είδε πνπ είλαη πξαγκαηηθά πξψηεο αλάγθεο
ζα παξακείλνπλ ζηαζεξά. Μπνξεί κάιηζηα νη πσιήζεηο
νξηζκέλσλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο θαη ρακειήο ηηκήο
λα απμεζνχλ. Δπεηδή νη ζέζεηο εξγαζίαο ζε κηα επηρείξεζε είλαη αλάινγεο κε ηνλ φγθν ηεο δηάζεζεο ησλ
πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά, ν βαζκφο ζηνλ
νπνίν πξνζθέξεη αζθάιεηα εξγαζίαο ζην πξνζσπηθφ
πνπ απαζρνιεί είλαη ηφζν κεγαιχηεξνο φζν πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα ηεο είλαη είδε πξψηεο αλάγθεο θαη
επηδεηνχληαη απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ.
Σα θαηαλαισηηθά αγαζά ππνδηαηξνχληαη θαη ζε
άκεζα θαη δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά κε θξηηήξην ηε
δηάξθεηα δσήο ηνπο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
άκεζσλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη ακέζσο, πξέπεη λα ηα αληηθαζηζηά θαλείο κάιινλ
ζπρλά θαη είλαη ζρεηηθά ρακεινχ θφζηνπο. Δπεηδή είλαη
θζελά θαη άκεζεο αλάγθεο, νη θαηαλαισηέο δελ ζηακαηνχλ λα ηα αγνξάδνπλ αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα νηθνλνκηθήο χθεζεο. Έηζη ε απαζρφιεζε ζηηο βηνκεραλίεο
ή ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ άκεζα θαηαλαισηηθά
αγαζά είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή.
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Σα δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά (γηα παξάδεηγκα
βαζηθέο ζπζθεπέο γηα ην ζπίηη, απηνθίλεηα, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ζηεξενθσληθά) είλαη κάιινλ αθξηβά.
ηαλ νη θαηαλαισηέο είλαη πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ην
πψο ζα αληηκεησπίζνπλ νηθνλνκηθά ην κέιινλ, είηε δελ
αγνξάδνπλ ηα πξντφληα απηά, είηε αλαβάιινπλ ηελ
αγνξά ηνπο. πλεπψο, ε εξγαζία ζε επηρεηξήζεηο πνπ
παξάγνπλ δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά παξνπζηάδεη
ιηγφηεξε αζθάιεηα.
Μηα θαηεγνξία αγαζψλ νλνκάδνληαη θεθαιαηνπρηθά
αγαζά θαη ηα αγνξάδνπλ θπξίσο επηρεηξήζεηο. Οη εηαηξείεο επελδχνπλ ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ θαη
λα δηεπξχλνπλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. Απηφ γίλεηαη
δηφηη γηα λα αλαπηπρζνχλ νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη
κεραλήκαηα θαη θηίξηα γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ηα κεραλήκαηα. Σα αγαζά απηά νλνκάδνληαη θεθαιαηνπρηθά αγαζά.
Σα θεθαιαηνπρηθά αγαζά δηαθξίλνληαη απφ ηα θαηαλαισηηθά, δηφηη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο
γηα λα παξάγνπλ άιια αγαζά(γηα παξάδεηγκα
ππνινγηζηέο).
Η δήηεζε γηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν αζηαζήο ζπγθξηηηθά κε ηε δήηεζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. Η ρξήζηκε δηάξθεηα δσήο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ είλαη αξθεηά ρξφληα θαη κε ηελ έλλνηα
απηή νη βηνκεραλίεο παξαγσγήο θεθαιαηνπρηθψλ
αγαζψλ, απφ πιεπξάο αζθάιεηαο εξγαζίαο, κνηάδνπλ
κε ηηο βηνκεραλίεο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ κεγάιεο
δηάξθεηαο. Η δήηεζε θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ γηα
δηεχξπλζε εξγαζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζα ππάξμεη
κφλν ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο αχμεζεο, ή φηαλ ε
αλάπηπμε λέαο ηερλνινγίαο ζα ζεκαίλεη ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ κεζφδσλ παξαγσγήο.
Γηα θάζε δξαρκή πνπ μνδεχνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα
ηελ παξαγσγή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ επελδχνπλ
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θεθάιαηα ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά. Αλ ινηπφλ ε θαηάλάισζε απμάλεηαη, απμάλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε
απαίηεζε ηεο αγνξάο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά.
Αληίζεηα, φηαλ ε θαηαλάισζε κεηψλεηαη εμαηηίαο
νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη επηπηψζεηο ζηηο πσιήζεηο ησλ
εηαηξεηψλ πνπ παξάγνπλ θεθαιαηνπρηθά αγαζά είλαη
αξλεηηθέο. Η πξαγκαηηθφηεηα απηή δεκηνπξγεί αζηάζεηα
ζηε δήηεζε θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ θαη επνκέλσο
κηθξφηεξε αζθάιεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηέο.
Πνιιά επαγγέικαηα κε επηζηεκνληθφ πξνζαλαηνιηζκφ αληηκεησπίδνπλ αζηάζεηα ζην ρψξν ηεο
εξγαζίαο, παξφκνηα κε ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο
θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ. Οη κεραληθνί φισλ ησλ
θαηεγνξηψλ, νη εξεπλεηέο ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο (γηα
βειηίσζε πξντφλησλ, γηα νηθνλνκηθφηεξνπο ηξφπνπο
παξαγσγήο) αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο απμνκεηψζεηο
απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ην αλ ππάξρεη νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ή χθεζε.
Οη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ
θηίξηα θαη δξφκνπο πξαγκαηνπνηνχλ κεγάια θέξδε ζε
κηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία. Δίλαη φκσο εθείλεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζε πεξίνδν
νηθνλνκηθήο χθεζεο. Παξφκνηα θαηάζηαζε επηθξαηεί
ζηηο εηαηξείεο παξαγσγήο κεγάισλ κεραλεκάησλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο
θξίζεο φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ζα
ππνζηνχλ ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο, αιιά νη πην αδχλαηεο ζα
αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. Η αζθάιεηα
ζπλεπψο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη θαη απφ
κεγέζε, ξπζκνχο αλάπηπμεο, ξπζκνχο θεξδψλ, επελδχζεηο ζε έξεπλα, ξπζκνχο ελζσκάησζεο λέαο ηερλνινγίαο θαη ινηπά αλάινγα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ
κηα επηρείξεζε.
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Δηθόλα 6.24 Οη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ

θεξδίδνπλ πνιιά ζε κηα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία,
αληηκεησπίδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζε πεξίνδν
νηθνλνκηθήο χθεζεο.
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η ηερλνινγία ζηελ επνρή καο αιιάμεη κε πνιχ
κεγάινπο ξπζκνχο θαη δεκηνπξγεί κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα θαη έλα λέν ηξφπν δσήο, θαζψο ε αλζξσπφηεηα
εηζέξρεηαη ζηε λέα κεηαβηνκεραληθή επνρή ηεο πιεξνθφξεζεο. Οη ξαγδαίεο κεηαβνιέο, πνπ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμαζθάιηζε αληαγσληζηηθφηεηαο ζην δηεζλνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ,
δεκηνπξγνχλ κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ
απαηηνχλ ρακειήο ζηάζκεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη
εθηνπηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο
παξαδνζηαθέο βηνκεραληθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Με ηελ
αλάπηπμε φκσο δεκηνπξγνχληαη άιιεο ζέζεηο εξγαζίαο
ζε άιια ζεκεία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη λέεο
ζέζεηο εξγαζίαο απαηηνχλ ζπλερψο πςειφηεξεο
ζηάζκεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη αλαπηχζζνληαη
κέζα ζε λέεο πνιηηηζηηθέο, νξγαλσηηθέο θαη εξγαζηαθέο
ζπλ-ζήθεο. Η "αλαθαηαζθεπή" απηή ηνπ παγθφζκηνπ
παξαγσγηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηζηνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα νπζηαζηηθή δηα-βίνπ εθπαίδεπζε
φισλ ζε λέα αληηθείκελα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ
εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κεγάιε θιίκαθα απφ
φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο.
Οη αιιαγέο ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ θαηαζθεπψλ βνεζνχλ ηελ αλάπηπμε θαηά πνιινχο ηξφπνπο:
 πληεινχλ ζηελ εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο
απφ λέεο ελεξγεηαθέο πεγέο κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη
κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη
δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα παξαγσγή
βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη θαηαζθεπψλ θαιχηεξσλ
πνηνηηθά πξνδηαγξαθψλ, κε ρακειφηεξν θφζηνο,
πνπ είλαη ζπλεπψο πξνζηηά ζε πεξηζζφηεξνπο
θαηαλαισηέο.
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 Γεκηνπξγνχλ έλα ηερλεηφ πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε
ηηο επηινγέο ηνπ αλζξψπνπ κε ζηφρν έλα θαιχηεξν
ηξφπν δσήο. Γεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα
νξζνινγηθή δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο φζνλ
αθνξά πεξηνρέο θαηνηθίαο, εγθαηάζηαζεο
βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θ.ά.
 Γεκηνπξγνχλ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε πξαγκαηηθέο θαη φρη πιαζκαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, αθνχ νη
ηειεπηαίεο καθξνπξφζεζκα ιεηηνπξγνχλ ζε βάξνο
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.
 Δμαζθαιίδνπλ δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ
θέξλνπλ θνληά ηνπο αλζξψπνπο θαη παξέρνπλ
πιεξνθφξεζε γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, γεγνλφο πνπ
ήηαλ αδχλαην ιίγα ρξφληα πξηλ.
 Απειεπζεξψλνπλ ηνλ άλζξσπν απφ δχζθνιεο θαη
επηθίλδπλεο δνπιεηέο, ελψ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κείσζε ηνπ
απαηηνχκελνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη αχμεζε ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ.
 Γεκηνπξγνχληαη πιαίζηα γηα απνηειεζκαηηθφηεξε
αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ, πνπ απνηειεί ηελ πνιπηηκφηεξε πεξηνπζία πνπ δηαζέηεη ν θάζε άλζξσπνο.
 Πξνζθέξνπλ ζπλερψο απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεία
θαη κεραλήκαηα.
 Οξηνζεηνχλ πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ
παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ εθαξκνδφκελσλ
βηνκεραληθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ,
πνπ βειηηψλνπλ ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.
 πληεινχλ ζηελ θαζηέξσζε ελφο νξζνινγηθφηεξνπ
ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο εξγαζίαο κε
βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, γηα κεγαιχηεξε παξαγσγή έξγνπ.
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ΔΡΧΣΗΔΙ
Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα
έρνπλ νη ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο κνλάδεο γηα λα παξακέλνπλ αληαγσληζηηθέο
ζην δηεζλνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κε
απνηέιεζκα λα απμάλνπλ θαη λα κελ κεηψλνπλ
ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο;
Πψο βνεζά κηα βηνκεραλία λα παξακέλεη αληαγσληζηηθή ε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο
κηαο ρψξαο ή ηεο πεξηνρήο (νδηθφ δίθηπν, ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, κνξθσκέλνη εξγαδφκελνη, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, θζελή θαη άθζνλε ελέξγεηα θ.α.)
ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε;
Πψο θαη γηαηί ε αλάπηπμε απμάλεη ηηο πξαγκαηηθέο
ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο θαηαζθεπέο θαη ηηο
βηνκεραλίεο;
Πψο βνεζά ε πξφζβαζε ζηα ζχγρξνλα δίθηπα
πιεξνθφξεζεο ηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θαη
θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο;
Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θαη
θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο;
Πψο ε αλάπηπμε δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα
πεξηζζφηεξε θαη θζελφηεξε ελέξγεηα, θαη ηη
ζεηηθέο επηδξάζεηο έρεη απηφ ζηε δσή ηνπ
θαζεκεξηλνχ αλζξψπνπ;
Γηαηί παξαηεξείηαη αιιεινεμάξηεζε κεηαμχ
ηερλνινγηθψλ ηνκέσλ;
Γηα πνηνπο ιφγνπο νη άλζξσπνη δελ επελδχνπλ ζε
θαηαζθεπέο ζε ππνβαζκηζκέλεο νηθνλνκηθά
πεξηνρέο;
ε ηη βνεζά ν θαζνξηζκφο πςειψλ πνηνηηθψλ
πξνδηαγξαθψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ν
έιεγρνο ηεο ηήξεζήο ηνπο ζηε βηνκεραλία θαη ηηο
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10. θαηαζθεπέο; χγθξηλε αλάινγεο δηαδηθαζίεο πνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε
¨αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ¨, φπσο απαηηείηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή
θαη ζην δηεζλνπνηεκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ;
11. Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν
θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε απφ ηελ άλαξρε
δφκεζε θηηξίσλ θαη βηνκεραληθψλ κνλάδσλ;
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