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ΣΥΝΟΨΗ
Σήµερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, παρουσιάζεται
µια µείωση της εµπιστοσύνης στις παραδοσιακές δοµές διαµόρφωσης της πολιτικής η
οποία εκφράζεται και µε το χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στις εκλογικές διαδικασίες.
Σχεδόν 40% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνουν δυσαρεστηµένοι µε τον τρόπο που η
∆ηµοκρατία λειτουργεί στις χώρες τους σύµφωνα µε το πρόσφατο Ευρωβαρόµετρο
(Standard Eurobarometer 73). Από την άλλη µεριά τα στελέχη της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης τα οποία είναι επιφορτισµένα µε την λήψη αποφάσεων, πρέπει να
κινηθούν σε ένα περιβάλλον αυξηµένης πολυπλοκότητας, καλούµενοι να
χρησιµοποιήσουν πληθώρα δεδοµένων φαινοµενικά ασύνδετων µεταξύ τους και µε
περιορισµένη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και να ακούσουν τις απόψεις
πολιτών επιχειρήσεων και τρίτων. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνάται κατά πόσον οι
µεθοδολογίες και τα εργαλεία Μοντελοποίησης Πολιτικής και Οπτικοποίησης
Επιχειρηµάτων µπορούν να ενισχύσουν την συµµετοχικότητα των πολιτών στην
διαµόρφωση πολιτικής, αλλά και την βέλτιστη χρήση των υπαρχουσών δοµών
δεδοµένων.
Το ερευνητικό πεδίο Μοντελοποίηση πολιτικής (Policy modelling) περιλαµβάνει
τρεις περιοχές έρευνας: Την Ανάλυση Πολιτικής (Policy Analysis), την
Μοντελοποίηση και Προσοµοίωση (Modelling and Simulation) και την
Οπτικοποίηση (Visualisation). Σε ότι αφορά τις ΤΠΕ, η διαδικασία της
Μοντελοποίησης Πολιτικής περιλαµβάνει: α) την ανάλυση παλαιών, τρεχουσών και
προτεινοµένων µελλοντικών Πολιτικών, β) την διαµόρφωση Μοντέλων και την
προσοµοίωση του προς µελέτη προβλήµατος µε την χρήση των µοντέλων και γ) την
επιλογή συγκεκριµένης πολιτικής συχνά µε την βοήθεια τεχνικών Οπτικοποίησης.
Σε ότι αφορά την Οπτικοποίηση Επιχειρηµάτων (Argument Visualisation), αυτή
αποτελεί έναν υποτοµέα του πεδίου Οπτικοποίηση µέσω Η/Υ (Computer
Visualisation) και αναφέρεται στην αντιστοίχιση και Οπτική αναπαράσταση
Επιχειρηµάτων µε την χρήση διαγραµµάτων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι
διαδραστικά. Η χρήση της Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων διευκολύνει την
κατανόηση περιπλοκών Επιχειρηµάτων.
Ο όρος «ΤΠΕ για την διακυβέρνηση και την Μοντελοποίηση της Πολιτικής» (ICT for
Governance and Policy Modelling) προέκυψε ως ένας όρος – οµπρέλα και περιβάλει
µια σειρά τεχνολογιών οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν ώστε να επιτευχθεί ο
κοινός στόχος της βελτίωσης της διαδικασίας λήξης αποφάσεων δηµόσιας Πολιτικής
σε ένα περιβάλλον πολυπλοκότητας. Στοχεύουν στο να καταστήσουν τον κύκλο της
δηµιουργίας ∆ηµόσιας Πολιτικής αποτελεσµατικότερο και ευφυέστερο αλλά και να
επιταχύνουν µαθησιακή διαδροµή η οποία είναι ενσωµατωµένη στον κύκλο της
Πολιτικής. Συνήθως όµως χαρακτηρίζεται ως ένας πολυποίκιλος και όχι πλήρως
παγιωµένος τοµέας αφού:
• Είναι σε µεγάλο βαθµό διεπιστηµονικός, περιλαµβάνοντας επιστήµες όπως τα
πληροφοριακά συστήµατα, οι επιστήµες µηχανικού, τα µαθηµατικά, η
στατιστική, τα οικονοµικά, η κοινωνιολογία, σχεδιασµός διεπαφών χρήστη,
πολιτική Επιστήµη
• Συνενώνει διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις στην έρευνα και την
ανάπτυξη: Στο πεδίο της Μοντελοποίησης Πολιτικής η καινοτοµία, η
Πρόγνωση (Forecasting) και η Προσοµοίωση οι οποίες είναι περισσότερο
«θεωρητικές και ακαδηµαϊκές» (Theory – led and academic), τα πεδία της
µαζικής συνεργασίας και συµµετοχής και της Οπτικοποίησης, τα οποία
βασίζονται στην εµπειρία και την σύµπραξη του χρήστη.
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Η Επιχειρηµατολογία (Argumentation) είναι «µια λεκτική κοινωνική δραστηριότητα
που έχει σκοπό να αυξήσει (ή να µειώσει) την αποδοχή µιας αµφιλεγόµενης θέσης για
τον οµιλητή ή τον αναγνώστη, προβάλλοντας ένα αστερισµό από προτάσεις µε σκοπό
την δικαιολόγηση ή την απόρριψη της εν λόγω θέσης, ενώπιον ενός λογικού κριτή».
Η Επιχειρηµατολογία δεν πρέπει να συγχέεται µε την ∆ιαβούλευση (Deliberation) την
διαδικασία δηλαδή που έχει σαν στόχο το να αποφασίσουµε αν κάποιος ισχυρισµός
πρέπει να γίνει πιστευτός λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά επιχειρήµατα.
Ο «Αστερισµός των Προτάσεων» ο οποίος αναφέρθηκε προηγουµένως στον ορισµό
της Επιχειρηµατολογίας, πρέπει να εκφραστεί και να παρουσιασθεί µε κάποιον
τρόπο, ώστε να κατανοηθεί και να κοινοποιηθεί. Αυτό µπορεί να γίνει µε τον λόγο,
είτε προφορικό, είτε γραπτό. Ένας Εναλλακτικός Τρόπος είναι η σχηµατοποίηση
Επιχειρηµάτων.
Η Σχηµατοποίηση Επιχειρηµάτων (Argument Mapping) είναι µια αναπαράσταση της
συλλογιστικής στην οποία η αποδεικτική σχέση µεταξύ των ισχυρισµών γίνεται µε
την χρήση µόνο γραφικών ή µη λεκτικών τεχνικών. Η συλλογιστική περιλαµβάνει
προτάσεις οι οποίες σχετίζονται λεκτικά ή αποδεικτικά µεταξύ τους, σχηµατίζοντας
αποδεικτικές δοµές.
Ένα Argument Map είναι ένα διάγραµµα «κουτιών και βελών» (Box & arrow), µε τα
κουτιά να αντιπροσωπεύουν τις προτάσεις, ενώ τα βέλη τις µεταξύ τους σχέσεις. Η
Σχηµατοποίηση των Επιχειρηµάτων είναι συγγενής µε άλλες διαδικασίες όπως η
σχηµατοποίηση εννοιών (concept mapping) και η νοητική χαρτογράφηση (mind
mapping), µε την διαφορά ότι αυτή εστιάζει στην λογική αιτιακή σχέση µεταξύ των
προτάσεων.
Στα πλαίσια των παραπάνω αναλύονται καi παρουσιάζονται µεθοδολογίες και
εργαλεία λογισµικού Μοντελοποίησης Πολιτικής και Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων.
Συγκεκριµένα αναλύονται οι µεθοδολογίες Ανάλυσης Περιεχοµένου Πολιτικής:
Forecasting, Foresight, Back-casting, Impact Assessment, Scenario Analysis, Early
Warning Systems, Technology Roadmapping, οι µεθοδολογίες Μοντελοποίησης
Πολιτικής: Οικονοµετρικά Μοντέλα, System Dynamics, Multi Level and Micro
Simulation, Queuing Models, Cellular Automata, Agent Based Social Modeling,
Technology Roadmapping και τα αντίστοιχα εργαλεία που αυτή την στιγµή
χρησιµοποιούνται.
Επίσης παρουσιάζονται και αναλύονται τα τρέχοντα ερευνητικά προγράµµατα στο
πεδίο της Μοντελοποίησης Πολιτικής και της Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων, κυρίως
στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου και αποτελεί και ερευνητική
προτεραιότητα.
Τέλος παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα από την όλη ανάλυση.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείµενο της παρούσας ∆ιπλωµατικής Εργασίας είναι η βιβλιογραφική
ανασκόπηση και ανάλυση των µεθοδολογιών και των εργαλείων της
Μοντελοποίησης Πολιτικής και της Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων από την σκοπιά
της εφαρµογής των ΤΠΕ σε θέµατα διακυβέρνησης. Αρχικά ορίζονται και
παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της πολιτικής και της ανάλυσής της, της
µοντελοποίησης της πολιτικής και της µοντελοποίησης και προσοµοίωσης, και
κατόπιν οι µεθοδολογίες που σήµερα ακολουθούνται στους τοµείς αυτούς, κυρίως
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί παρουσίαση και ανάλυση των
κυριότερων εργαλείων λογισµικού που χρησιµοποιούνται σήµερα στην
Μοντελοποίηση της Πολιτικής. Στην συνέχεια ορίζονται και παρουσιάζονται οι
έννοιες της Οπτικοποίησης και της εφαρµογής της στην σχηµατοποίηση των
Επιχειρηµάτων. Ακολουθεί παρουσίαση και ανάλυση των κυριότερων εργαλείων
λογισµικού που χρησιµοποιούνται σήµερα στην Οπτικοποίηση των Επιχειρηµάτων.
Ακολούθως γίνεται αναφορά στην τρέχουσα ερευνητική προσπάθεια που λαµβάνει
χώρα σήµερα στους υπό εξέταση τοµείς. Τέλος αποτιµάται η σηµερινή κατάσταση
των πραγµάτων και γίνονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα.

Λέξεις Κλειδιά : Μοντελοποίηση Πολιτικής, Οπτικοποίηση Επιχειρηµάτων,
Προσοµοίωση, ∆ηµόσια Πολιτική, ∆ιακυβέρνηση, Εργαλεία Λογισµικού
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ABSTRACT
The scope of this Diploma Thesis is the literature review and the analysis of the
methodologies and tools of policy Modeling and Argument Visualization from the
perspective of ICT implementation in governance issues. At first we define and
present the basic concepts of policy and its analysis, Policy Modeling and modeling
and simulation, and then the methodologies currently pursued in these areas,
particularly in the European Union. Followed by a presentation and analysis of key
software tools used today in Policy Modeling. Then we define and present the
concepts of visualization and its implementation in shaping arguments. Followed by a
presentation and analysis of key software tools used today in the Visualization of
arguments. Then reference is made to the current research effort currently taking place
in these areas. Finally an evaluation of the current state of play is made and
recommendations for future research are given.

Keywords: Policy Modeling, Argument Visualization, Simulation, Public Policy,
Governance, Software Tools
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1. Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία, παρουσιάζει τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστηµονική περιοχή
της Μοντελοποίησης Πολιτικής και της Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων, σε σχέση µε
εργαλεία και εφαρµογές των ΤΠΕ. Παρουσιάζονται και αναλύονται µεθοδολογίες και
εργαλεία τα οποία συµβάλουν στην υποβοήθηση των Στελεχών της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης στην λήψη αποφάσεων αλλά και στην διαµόρφωση Πολιτικής ενώ επίσης
συµβάλλουν στην ενίσχυση της συµµετοχικότητας των πολιτών.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια παρουσίαση της εργασίας, ενώ παράλληλα
συνοψίζονται οι στόχοι, παρουσιάζεται σύντοµα το προς µελέτη πεδίο και η
µεθοδολογία της έρευνας. Γίνεται επίσης µια σύντοµη αναφορά στα περιεχόµενα του
κάθε κεφαλαίου.

1.1 Ανάλυση Στόχων
Σήµερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, παρουσιάζεται
µια µείωση της εµπιστοσύνης στις παραδοσιακές δοµές διαµόρφωσης της πολιτικής η
οποία εκφράζεται και µε το χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στις εκλογικές διαδικασίες.
Σχεδόν 40% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνουν δυσαρεστηµένοι µε τον τρόπο που η
∆ηµοκρατία λειτουργεί στις χώρες τους σύµφωνα µε το πρόσφατο Ευρωβαρόµετρο
(Standard Eurobarometer 73). Από την άλλη µεριά τα στελέχη της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης τα οποία είναι επιφορτισµένα µε την λήψη αποφάσεων, πρέπει να
κινηθούν σε ένα περιβάλλον αυξηµένης πολυπλοκότητας, καλούµενοι να
χρησιµοποιήσουν πληθώρα δεδοµένων φαινοµενικά ασύνδετων µεταξύ τους και µε
περιορισµένη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τις ανάγκες και να ακούσουν τις απόψεις
πολιτών επιχειρήσεων και τρίτων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διερευνηθεί κατά πόσον οι
µεθοδολογίες και τα εργαλεία Μοντελοποίησης Πολιτικής και Οπτικοποίησης
Επιχειρηµάτων µπορούν να ενισχύσουν την συµµετοχικότητα των πολιτών στην
διαµόρφωση πολιτικής, αλλά και την βέλτιστη χρήση των υπαρχουσών δοµών
δεδοµένων.

1.2 Το προς Μελέτη Πεδίο
Το ερευνητικό πεδίο Μοντελοποίηση πολιτικής (Policy modelling) περιλαµβάνει
τρεις περιοχές έρευνας: Την Ανάλυση Πολιτικής (Policy Analysis), την
Μοντελοποίηση και Προσοµοίωση (Modelling and Simulation) και την
Οπτικοποίηση (Visualisation). Σε ότι αφορά τις ΤΠΕ, η διαδικασία της
Μοντελοποίησης Πολιτικής περιλαµβάνει: α) την ανάλυση παλαιών, τρεχουσών και
προτεινοµένων µελλοντικών Πολιτικών, β) την διαµόρφωση Μοντέλων και την
προσοµοίωση του προς µελέτη προβλήµατος µε την χρήση των µοντέλων και γ) την
επιλογή συγκεκριµένης πολιτικής συχνά µε την βοήθεια τεχνικών Οπτικοποίησης.
Σε ότι αφορά την Οπτικοποίηση Επιχειρηµάτων (Argument Visualisation), αυτή
αποτελεί έναν υποτοµέα του πεδίου Οπτικοποίηση µέσω Η/Υ (Computer
Visualisation) και αναφέρεται στην αντιστοίχιση και Οπτική αναπαράσταση
Επιχειρηµάτων µε την χρήση διαγραµµάτων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι
διαδραστικά. Η χρήση της Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων διευκολύνει την
κατανόηση περιπλοκών Επιχειρηµάτων.
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1.3 Μεθοδολογία Έρευνας
Παρουσιάζονται και αναλύονται µεθοδολογίες, εργαλεία (software tools),
ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και άριστες πρακτικές στα πεδία Μοντελοποίησης
Πολιτικής και Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων.
Αρχικά παρουσιάζεται συνοπτικά η κάθε Μεθοδολογία και στην συνέχεια τα κύρια
χαρακτηριστικά της παρουσιάζονται µε την µορφή του παρακάτω Πίνακα:
Τίτλος
Περιγραφή
Εµπλεκόµενα Επιστηµονικά Πεδία
Χρήστης/ες
Σκοπούµενη Χρήση
Πίνακας 1-1: Τυποποίηση Παρουσίασης Μεθοδολογίας
Ακολούθως Παρουσιάζονται εργαλεία, ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και άριστες
πρακτικές, για κάθε ένα από τα οποία συµπληρώνεται ο παρακάτω Πίνακας:
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές
Θέση
στον
κύκλο
∆ηµιουργίας
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 1-2: Τυποποίηση Παρουσίασης Εργαλείων, Ερευνητικών Έργων και
Αρίστων Πρακτικών σε Μοντελοποίηση Πολιτικής
Για δε τα εργαλεία και τις πρακτικές στο πεδίο της Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
χρησιµοποιείται ο παρακάτω πίνακας:
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Web-based
Web 2.0
Τυπικές Εφαρµογές
Πίνακας 1-3: Τυποποίηση Παρουσίασης Εργαλείων, Ερευνητικών Έργων και
Αρίστων Πρακτικών σε Οπτικοποίηση Επιχειρηµάτων
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν παρουσιάζονται στο κεφάλαιο Συµπεράσµατα.
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1.4 Περίγραµµα Έρευνας
Στο κεφάλαιο Μοντελοποίηση Πολιτικής, γίνεται µια βιβλιογραφική ανασκόπηση του
ερευνητικού πεδίου της Μοντελοποίησης Πολιτικής και των τριών βηµάτων
ανάλυσης της, δηλαδή της ανάλυσης πολιτικής, της µοντελοποίησης και
προσοµοίωσης. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι τρέχουσες µεθοδολογίες και
εργαλεία, αλλά και η έρευνα που λαµβάνει χώρα κυρίως στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στο κεφάλαιο Οπτικοποίηση Επιχειρηµάτων παρουσιάζονται οι έννοιες της
Οπτικοποίησης µέσω Η/Υ και των εφαρµογών της στην µοντελοποίηση πολιτικής.
Παρουσιάζονται τα κύρια εργαλεία και η τρέχουσα ερευνητική προσπάθεια.
Στο κεφάλαιο Μελλοντική ‘Έρευνα, γίνεται προσπάθεια ανάδειξης των αδύνατων
σηµείων των τρεχόντων εργαλείων και µια αναφορά στις ερευνητικές προτεραιότητες
για τα επόµενα χρόνια.
Στο κεφάλαιο Συµπεράσµατα αναλύονται και αξιολογούνται τα ευρήµατα των
προηγούµενων κεφαλαίων.
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2. Policy Modelling
2.1 Εισαγωγή
Στο παρών κεφάλαιο επιχειρείται να προσεγγιστεί το επιστηµονικό πεδίο της
µοντελοποίησης πολιτικής αναφορικά µε τις ΤΠΕ. Αρχικά θα προσεγγιστούν
εννοιολογικά οι επιµέρους έννοιες και κατόπιν θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση
µεθοδολογιών και εργαλείων.
Περί ∆ηµόσιας Πολιτικής
Είναι δύσκολο να δοθεί ένας κοινά αποδεκτός ορισµός της ∆ηµόσιας Πολιτικής
(Public Policy). Κατά καιρούς έχει ειπωθεί ότι ∆ηµόσια Πολιτική είναι «οτιδήποτε
επιλέγουν οι κυβερνήσεις να κάνουν ή να µην κάνουν» 1 ή «οι σχέσεις των
κυβερνητικών µονάδων µε το περιβάλλον τους»2 ή «οι πράξεις, στόχοι και οι
διακηρύξεις των κυβερνήσεων επί συγκεκριµένων ζητηµάτων, τα βήµατα που κάνουν
(ή αποτυχαίνουν να κάνουν) προς την κατεύθυνση της υλοποίησης καθώς και οι
εξηγήσεις που δίνουν για ότι συµβαίνει (ή δεν συµβαίνει)» 3. Οι παραπάνω ορισµοί
είναι πολύ γενικοί και δεν δίνουν την ακριβή εικόνα µιας έννοιας την οποία όλοι µας
διαισθητικά αντιλαµβανόµαστε. Άλλωστε σύµφωνα και µε την εισαγωγή του The
Oxford Handbook of Public Policy
«η µελέτη της ∆ηµόσιας Πολιτικής είναι
περισσότερο µια αίσθηση παρά µια επιστήµη, ένα χαλαρά οργανωµένο σώµα από
πεποιθήσεις και θέσεις παρά ένα σφιχτά οργανωµένο σώµα συστηµατικής γνώσης,
περισσότερο τέχνη και τεχνική παρά µια αυθεντική «επιστήµη»».4 Για την παρούσα
ανάλυση θα αρκεστούµε στον ορισµό που υιοθετείται από τα περισσότερα
εισαγωγικά βιβλία: «Η σκόπιµη δράση (ή αδράνεια) η οποία αναλαµβάνεται από
κάποιον παίκτη ή σύνολο παικτών όταν αντιµετωπίζουν ένα πρόβληµα ή ένα
σηµαντικό ζήτηµα»5.
Περί Μοντελοποίησης
Τα µοντέλα είναι προσεγγίσεις του πραγµατικού κόσµου.6 Ένας πληρέστερος και
καταλληλότερος για την σκοπό µας ορισµός που έχει δοθεί είναι ότι: «Μοντέλο είναι
µια εξωτερική και συγκεκριµένη αναπαράσταση ενός µέρους της πραγµατικότητας
όπως την αντιλαµβάνονται αυτοί που επιθυµούν να χρησιµοποιήσουν αυτό το
µοντέλο για κατανόηση, αλλαγή, διαχείριση και έλεγχο του συγκεκριµένου µέρους
της πραγµατικότητας».7 Η διαδικασία της δηµιουργίας ενός Μοντέλου καλείται
µοντελοποίηση.
Μοντελοποίηση της Πολιτικής (Modeling of Public Policy)
Από τις απαρχές της την δεκαετία του 1950, ο κλάδος της Ανάλυσης Πολιτικής
(Policy Analysis) θεωρούσε ότι η Πολιτική ∆ιαδικασία αποτελείται από µια
ακολουθία διακριτών φάσεων.8 Η ιδέα της µοντελοποίησης της Πολιτικής
∆ιαδικασίας προτάθηκε από τον Lasswell 9 το 1956, ο οποίος θεώρησε ότι αυτή
αποτελείται από επτά διακριτές φάσεις. Στην πορεία του χρόνου το µοντέλο αυτό το
οποίο ονοµάστηκε Κύκλος (∆ηµόσιας) Πολιτικής (Policy Cycle) καθιερώθηκε ως ο
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συµβατικός τρόπος περιγραφής της χρονικής αλληλουχίας της Πολιτικής
∆ιαδικασίας: Ορισµός Θεµατολογίας (Agenda Setting), ∆ιαµόρφωση πολιτικής
(Policy Formulation), Λήψη Απόφασης (Decision Making), Εφαρµογή
(Implementation), Αξιολόγηση (Evaluation).

2.2 ΤΠΕ και ∆ιαδικασίες Πολιτικής
Η ∆ηµοκρατία περιλαµβάνει δυο κύριες διαδικασίες: την συνεχή διαµόρφωση και
εξέλιξη της κοινής θέλησης, η οποία περιλαµβάνει την διαβούλευση και την δηµόσια
συζήτηση, και την διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία αναφέρεται σε ένα σύνολο
κανόνων που ορίζει την έκφραση της θέλησης των πολιτών , όπως πχ. οι µηχανισµοί
ψηφοφορίας.10 Στην Αντιπροσωπευτική ∆ηµοκρατία, ο αριθµός των άµεσα
ασχολουµένων πολιτών στην διαδικασία της διαβούλευσης, είναι µικρός. Οι πολίτες
ορίζουν τους αντιπροσώπους τους, τους οποίους εξουσιοδοτούν για να διεξάγουν την
διαβούλευση και την λήψη αποφάσεων. Στο άλλο άκρο, στην Άµεση ∆ηµοκρατία,
συµµετέχουν όλοι οι πολίτες, αλλά απλοποιείται η έκφραση των απόψεων, αφού αντί
της διαβούλευσης, διεξάγονται ψηφοφορίες για ένα περιορισµένο αριθµό
προδιαγεγραµµένων θεµάτων. Υπάρχουν και ενδιάµεσες υβριδικές καταστάσεις,
αλλά βλέπουµε ότι υπάρχει πάντα µια ισορροπία µεταξύ του αριθµού των πολιτών
που συµµετέχουν και της δυνατότητας έκφρασης της γνώµης.11
Όπως προκύπτει, η έννοια της ∆ηµοκρατίας στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε
διαδικασίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, οι οποίες µπορούν να ψηφιοποιηθούν
µέσω των ΤΠΕ.
Οι πρώτες απόψεις που εκφράσθηκαν σχετικά µε την εφαρµογή ΤΠΕ στην πολιτική
αφορούσαν στην αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών τεχνολογιών πάνω στις
παραδοσιακές διαδικασίες και κυρίως της δυνατότητας της ψηφιακής ψηφοφορίας. Οι
ερευνητές οραµατίσθηκαν µια δηµοκρατία, όπου οι πολίτες ανά πάσα στιγµή θα
µπορούσαν να ψηφίζουν σε θέµατα που θα προέκυπταν, γρήγορα και µε µειωµένο
κόστος. Η διαδικασία αυτή όµως έχει τρία τρωτά σηµεία. Πρώτον οι πολίτες δεν θα
ψήφιζαν ενηµερωµένα, αφού δεν θα ήταν έτοιµοι ανά πάσας στιγµή να έχουν
διαµορφώσει άποψη για κάθε ζήτηµα. ∆εύτερον δεν λαµβάνεται υπόψη ότι η κοινή
θέληση των πολιτών δεν προϋπάρχει, αλλά διαµορφώνεται µέσω της διαβούλευσης
και µεταµορφώνεται το «εγώ θέλω» σε «εµείς θέλουµε». Τρίτον µια τέτοιου είδους
διαδικασία περιορίζει την προσωπική έκφραση κάθε ανθρώπου, αφού τον περιορίζει
σε προδιαµορφωµένες αποφάσεις τύπου ναι/όχι ή αποδοχή µεταξύ περιορισµένων
ενδεχόµενων.
Σε αντίθεση µε το παρελθόν, σήµερα ο στόχος είναι ο σχεδιασµός εφαρµογών ΤΠΕ
που να προάγουν την λειτουργία της ∆ηµοκρατίας πέρα από το διπολισµό της
αντιπροσωπευτικότητας και της αµεσότητας. Το σηµερινό όραµα είναι η δηµιουργία
εφαρµογών που θα δώσουν την δυνατότητα σε µεγάλο αριθµό πολιτών να εµπλακούν
στην διαδικασία της ∆ιαβούλευσης (µεταξύ τους ή µε τους αντιπροσώπους τους), ενώ
ταυτόχρονα να δίνουν την δυνατότητα στους αντιπροσώπους να αναγνωρίζουν το
συνεχώς εξελισσόµενο µωσαϊκό της κοινής γνώµης την οποία και να λαµβάνουν
υπόψη στις διαδικασίες διαµόρφωσης της Πολιτικής. Κεντρικό ρόλο στην
προσπάθεια αυτή παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα (Social networks) µε την φιλικότητά
τους και τον πλούτο των πληροφοριών που περιέχουν καθώς και ο σηµασιολογικός
ιστός (Semantic web) για να µπορέσει η παραπάνω πληροφορία να δοµηθεί και να
αναλυθεί, ώστε να µπορεί να συγκλίνει προς την κοινή γνώµη.
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Τα παραπάνω είναι µια αδρή περιγραφή αυτού που ορίζεται ως Μοντελοποίηση της
Πολιτικής, η οποία έχει και προεκτάσεις και στην διακυβέρνηση. Η χρήση των ΤΠΕ
στην διαδικασία της διακυβέρνησης έχει πολλαπλά οφέλη, αφού κάνει τις διαδικασίες
ταχύτερες και εγκαιρότερες, αλλά αναβαθµίζει και ποιοτικά την διαδικασία, αφού
περιλαµβάνει περισσότερους ενδιαφερόµενους. Επίσης θέτει και τις βάσεις για µια
Τεκµηριωµένη Πολιτική (Evidence-based Policy), αφού η διαδικασία διαµόρφωσης
της Πολιτικής αλλά και η διαδικασία λήψης αποφάσεων στηρίζεται στα νέα διαφανή
εργαλεία των ΤΠΕ.

2.3 ∆ιακυβέρνηση και Μοντελοποίηση Πολιτικής
Ο όρος «ΤΠΕ για την διακυβέρνηση και την Μοντελοποίηση της Πολιτικής» (ICT for
Governance and Policy Modelling) προέκυψε ως ένας όρος – οµπρέλα και περιβάλει
µια σειρά τεχνολογιών οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν ώστε να επιτευχθεί ο
κοινός στόχος της βελτίωσης της διαδικασίας λήξης αποφάσεων δηµόσιας Πολιτικής
σε ένα περιβάλλον πολυπλοκότητας. Στοχεύουν στο να καταστήσουν τον κύκλο της
δηµιουργίας ∆ηµόσιας Πολιτικής αποτελεσµατικότερο και ευφυέστερο αλλά και να
επιταχύνουν µαθησιακή διαδροµή η οποία είναι ενσωµατωµένη στον κύκλο της
Πολιτικής. Συνήθως όµως χαρακτηρίζεται ως ένας πολυποίκιλος και όχι πλήρως
παγιωµένος τοµέας αφού:
 Είναι σε µεγάλο βαθµό διεπιστηµονικός, περιλαµβάνοντας επιστήµες όπως τα
πληροφοριακά συστήµατα, οι επιστήµες µηχανικού, τα µαθηµατικά, η
στατιστική, τα οικονοµικά, η κοινωνιολογία, σχεδιασµός διεπαφών χρήστη,
πολιτική Επιστήµη
 Συνενώνει διαφορετικές πολιτιστικές προσεγγίσεις στην έρευνα και την
ανάπτυξη: Στο πεδίο της Μοντελοποίησης Πολιτικής η καινοτοµία, η
Πρόγνωση (Forecasting) και η Προσοµοίωση οι οποίες είναι περισσότερο
«θεωρητικές και ακαδηµαϊκές» (Theory – led and academic), τα πεδία της
µαζικής συνεργασίας και συµµετοχής και της Οπτικοποίησης, τα οποία
βασίζονται στην εµπειρία και την σύµπραξη του χρήστη. 12
Η Μοντελοποίηση Πολιτικής σε αυτό πλαίσιο είναι µια αφαιρετική διαδικασία, η
οποία περιλαµβάνει την Ανάλυση της Πολιτικής θέτοντας την βάση για την
εννοιολογική Μοντελοποίηση και την Μαθηµατική Μοντελοποίηση η οποία ανοίγει
τον δρόµο στην προσοµοίωση. Στο τέλος της διαδικασίας υπάρχει η διαδικασία της
Οπτικοποίησης του µοντέλου ή της προσοµοίωσης αυτού.
Είναι πλέον αναγνωρισµένο στον Ευρωπαϊκό Χώρο σαν µια σηµαντική ερευνητική
προτεραιότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) την έχει
εντάξει στο 7° Πρόγραµµα πλαίσιο για τις ΤΠΕ (FP7 ICT Work Program)13. Έως
σήµερα (Αύγουστος 2011), µια σειρά ερευνητικών έργων στα πλαίσια του FP7 έχει
επιχειρήσει να πραγµατοποιήσει µια χαρτογράφηση του χώρου τόσο εννοιολογικά,
όσο και προς τις µελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται τα:
 CROSSROAD14
 COCKPIT15
 OCOPOMO16
 PADGETS17
 IMPACT18
 +Spaces19
 UbiPOL20
 WeGov21
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Σύµφωνα µε το Ερευνητικό έργο CROSSROAD – A participative Roadmap for ICT
Research in Electronic Governance and Policy Modelling, το ερευνητικό Πεδίο
(Research Domain) «ΤΠΕ για την διακυβέρνηση και την Μοντελοποίηση της
Πολιτικής» (ICT for Governance and Policy Modelling) µπορεί να αναλυθεί όπως
φαίνεται στο παρακάτω γράφηµα22:

Σχήµα 2-1 Το Ερευνητικό Πεδίο ICT for Governance and Policy Modelling
Τα προς ανάλυση θέµατα λοιπόν της παρούσας Εργασίας, περιλαµβάνονται στο
Ερευνητικό Θέµα 3 (RT3 – Research Theme) το οποίο ονοµάζεται ∆ηµιουργία
Πολιτικής (Policy Making). Όπως φαίνεται από το προηγούµενο σχήµα στο RT3
περιλαµβάνονται οι Ερευνητικές Περιοχές (Research Areas): RA3.1 Ανάλυση
Περιεχοµένου (Context Analysis), RA3.1 Μοντελοποίηση Πολιτικής (Policy
Modelling), RA3.3 Προσοµοίωση Πολιτικής (Policy Simulation), RA3.4
Αξιολόγηση Πολιτικής (Policy Evaluation). Όπως γίνεται αντιληπτό, οι παραπάνω
Ερευνητικές περιοχές εξετάζουν ουσιαστικά τον κύκλο δηµιουργίας ∆ηµόσιας
Πολιτικής τον οποίο ορίσαµε προηγουµένως, ιδωµένο από την οπτική γωνία των
ΤΠΕ.
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2.4 Context Analysis (Ανάλυση Περιεχοµένου Πολιτικής)
Όπως έχουµε ήδη πει, σε ότι αφορά το συγκεκριµένο αντικείµενο της
Μοντελοποίησης Πολιτικής, το πρώτο χρονικά και εννοιολογικά βήµα είναι η
Ανάλυση του Περιεχοµένου (Context Analysis) ή η Ανάλυση της Πολιτικής (Policy
Analysis). Απάντηση στο ερώτηµα «τι είναι Ανάλυση Πολιτικής;» λαµβάνουµε από
την Βιβλιογραφία:
«Τα ερωτήµατα στην Πολιτική εν τέλει, βασίζονται στην εφαρµογή της γνώσης για
την λήψη Πολιτικών Αποφάσεων. Τέτοια γνώση παράγεται τόσο εντός όσο και εκτός
των κυβερνητικών υπηρεσιών και άλλων δηµοσίων φορέων. Η κατανόηση των αιτιών
και των συνεπειών των Πολιτικών αποφάσεων µας επιτρέπει να λύνουµε πρακτικά
προβλήµατα εφαρµόζοντας την γνώση των Πολιτικών Επιστηµών… …Η χρήση
αυτής της γνώσης για την δηµιουργία, διαχείριση και αποτίµηση της ∆ηµόσιας
Πολιτικής ορίζεται γενικώς ως Ανάλυση Πολιτικής».23 Επίσης «η Ανάλυση
Πολιτικής είναι ένας εφαρµοσµένος Επιστηµονικός Κλάδος, ο οποίος χρησιµοποιεί
πολλαπλές µεθόδους για έρευνα και επιχειρηµατολογία ώστε να παραχθεί και να
µετασχηµατιστεί πληροφορία σχετική µε την Πολιτική, η οποία κατόπιν θα
χρησιµοποιηθεί σε Πολιτικό Περιβάλλον για την λήψη αποφάσεων που αφορούν τα
κοινά».24 Εναλλακτικά µπορούµε να πούµε ότι είναι και «µια συστηµατική
αποτίµηση της Οικονοµικής και Τεχνικής επιτευξιµότητας εναλλακτικών Πολιτικών
και στρατηγικών υλοποίησης και της Πολιτικής τους υιοθέτησης.»25 Εποµένως η
Ανάλυση Πολιτικής ενθαρρύνει τους ∆ιαµορφωτές Πολιτικής (Policy Makers), να
εξετάσουν προβλήµατα και αποφάσεις που αφορούν την ∆ηµόσια Πολιτική µε
επιστηµονικό τρόπο. Οι περισσότερο χρησιµοποιούµενες µεθοδολογίες αναφέρονται
στις επόµενες παραγράφους.

2.4.1 Forecasting (Πρόγνωση)
Forecasting (πρόγνωση) είναι η διαδικασία εκτίµησης µιας πραγµατικής τιµής ενός
µεγέθους σε µελλοντικό χρόνο (αν πρόκειται για χρονικές σειρές) ή ενός συµβάντος /
γεγονότος (αν πρόκειται για διαστρωµατικά δεδοµένα).26 Στενά συνδεδεµένη µε την
πρόγνωση είναι και η έννοια της αβεβαιότητας η οποία συνήθως την συνοδεύει.
Αποτελεί µια µεθοδολογία η οποία δίνει την δυνατότητα στους Policy Makers να
λαµβάνουν καλύτερες αποφάσεις χρησιµοποιώντας πραγµατικά δεδοµένα.
Περιλαµβάνει διάφορες τεχνικές όπως φαίνεται και στον παρακάτω σχήµα, µε
συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη αυτή της Ανάλυσης Χρονικών Σειρών (Time Series
Analysis).
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Σχήµα 2-2 ∆ιαφορετικές Τεχνικές του Forecasting 26
Ένας οδηγός επιλογής µεθόδου – τεχνικής από την βιβλιογραφία, δίνεται στον
παρακάτω Σχήµα 2-3:

Σχήµα 2-3 Οδηγός Επιλογής Τεχνικής στο Forecasting27
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2.4.2 Foresight (Πρόβλεψη)
Το foresight (Πρόγνωση) αποτελεί µέρος του ευρύτερου επιστηµονικού κλάδου
Future Studies. (Μελλοντικές Μελέτες). Σύµφωνα µε το High Level Expert Group
(HLEG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής28 το Foresight «είναι µια συστηµατική και
συµµετοχική διαδικασία συλλογής µελλοντικής γνώσης και δηµιουργίας µέσο –
µακροπρόθεσµων οραµάτων (visions), η οποία στοχεύει στην λήψη αποφάσεων στον
παρόντα χρόνο και στην κινητοποίηση µέσω κοινών δράσεων». Ένας εναλλακτικός
ορισµός ορίζει µε τον όρο Foresight «εννοούµε την περιγραφή ενός πεδίου δυνατών
προσεγγίσεων για την βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων…
…Περιλαµβάνει την συνύπαρξη βασικών παραγόντων που επιφέρουν αλλαγή αλλά
και πηγών γνώσης, ώστε να παραχθεί στρατηγικό όραµα και προληπτική νοηµοσύνη
(Anticipatory intelligence). Εξίσου σηµαίνουσα είναι επίσης και η ρητή αναφορά του
Foresight στον σκοπό της δηµιουργίας δικτύων παραγόντων που κατέχουν γνώση».29
Στόχος του Forecasting είναι η συστηµατική παραγωγή γνώσης για την διαχείριση
επερχοµένων προκλήσεων και πιθανών κρίσεων. Όπως είδαµε βασικό στοιχείο του
Forecasting είναι η δηµιουργία οράµατος για το µέλλον. Προφανώς τα οράµατα για
το µέλλον είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν, γιατί χωρίς αυτά δεν µπορεί να προαχθεί
και να παραχθεί.30 Μία σηµαντική ιδιότητα την οποία πρέπει να έχουν τα οράµατα
κατέδειξε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Al Haig όταν έγραψε ότι
«οράµατα χωρίς αρχές είναι ονειροπόληση».31 Το Foresight είναι ένας σηµαντικός
προάγγελος στην δηµιουργία οράµατος και χρειάζεται για να αποφευχθεί η
ονειροπόληση. Με αυτόν τον τρόπο το Foresight δηµιουργεί τις συνθήκες για την
διαµόρφωση πολιτικής.29 Στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίδεται ιδιαίτερη
σηµασία στην έρευνα του Foresight. Αξίζει να αναφερθεί η Ευρωπαϊκή Οµάδα
Foresight (European Foresight Team) (http://forera.jrc.ec.europa.eu προσπελάσθηκε:
Αύγουστος 2011), η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του ITPS (Institute for Prospective
Technological Studies) το οποίο αποτελεί ένα από τα επτά Ερευνητικά Ινστιτούτα του
Ευρωπαϊκού Joint Research Center. Στα πλαίσια της Έρευνας το παραπάνω φορέα
είναι και η χρήση του Foresight στην Μοντελοποίηση Πολιτικής.
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Σχήµα 2-4: Θεώρηση του από το Foresight European Foresight Team
(http://foresight.jrc.ec.europa.eu/images/triangle.gif Προσπελάσθηκε: Αύγουστος
2011)
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2.4.3 Back-Casting (Αναπροσαρµογή)
Αποτελεί και αυτό (όπως και το Backcasting) µέρος του Επιστηµονικού πεδίου Future
Studies. Με το Backcasting «καθορίζουµε ένα επιθυµητό µέλλον και εργαζόµενοι
προς τα πίσω προσδιορίζουµε τα Προγράµµατα και τις Πολιτικές οι οποίες ενώνουν
το επιθυµητό αυτό µέλλον, µε το παρόν»32. Το Backcasting «είναι περισσότερο µια
κατά την οποία αρχικώς οραµατιζόµαστε τις µελλοντικές επιθυµητές συνθήκες και
κατόπιν καθορίζονται τα βήµατα για να επιτευχθούν αυτές οι συνθήκες, αντί να
κάνουµε βήµατα τα οποία είναι απλώς η συνέχιση τον σηµερινών µεθόδων τις οποίες
έχουµε προβάλει στο µέλλον».33 Η διαδικασία φαίνεται παραστατικά στο παρακάτω
σχήµα.
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Σχήµα
2-5:
Η
διαδικασία
του
Backcasting
(πηγή
http://www.naturalstep.org/sites/all/files/Backcasting_AllBox.png
προσπελάσθηκε
Αύγουστος 2011)
Το Backcasting είναι ιδιαίτερα χρήσιµο όταν:34
• Το προς µελέτη πρόγραµµα είναι περίπλοκο
• Υπάρχει ανάγκη για σηµαντική αλλαγή
• Οι κυρίαρχες τάσεις είναι µέρος του προβλήµατος
• Το πρόβληµα είναι σε µεγάλο βαθµό, θέµα εξωτερικών παραγόντων
• Το πεδίο είναι αρκετά ευρύ και ο χρονικός ορίζοντας αρκετά µεγάλος ώστε να
µένει αρκετός χώρος για εσκεµµένες επιλογές
Το Backcasting χρησιµοποιείται στον αστικό σχεδιασµό και στην διαχείριση του
φυσικού πλούτου και της ενέργειας. Άλλωστε απετέλεσε και βασικό στοιχείο του Soft
Energy Path, µιας καινούργιας προσέγγισης της ενεργειακής διαχείρισης, µετά την
ενεργειακή κρίση του 1973 στις ΗΠΑ. ∆υο µέθοδοι που χρησιµοποιούνται ευρέως
στο Backcasting είναι η Rear-view Mirror Analysis (∆ιαχείριση του Ανθρωπίνου
φόβου για το µέλλον) και η Cross-impact Analysis (Ανάλυση των επιπτώσεων
παραλλήλων µελλοντικών γεγονότων.
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2.4.4 Impact Assessment (Αξιολόγηση αντίκτυπου)
Το Impact Assessment σύµφωνα µε την ΙΑΙΑ (International Association for Impact
Assessment) «µπορεί απλά να οριστεί ως η διαδικασία της αναγνώρισης των
µελλοντικών συνεπειών µιας σηµερινής ή µιας σχεδιαζόµενης δράσης. Το
“αντίκτυπο” (Impact) είναι η διαφορά µεταξύ του τι θα συνέβαινε εάν η δράση
πραγµατοποιούταν, µε το τι θα συνέβαινε αν δεν πραγµατοποιούταν».35
Η φύση του είναι διττή, αφού αποτελεί:
•
•

Εργαλείο για την ανάλυση των συνεπειών µιας σχεδιαζόµενης παρέµβασης
Θεσµική ή Κανονιστική διαδικασία συνδεδεµένη µε τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων για σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις.
Την παλαιότερη και πλέον καθιερωµένη πτυχή του Impact Assessment αποτελεί η
Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Αντικτύπου (Environmental Impact Assessment), η
οποία στην Ελλάδα είναι γνωστή ως «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
Για την χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενικότερα το Impact Assessment είναι «ένα
σύνολο λογικών βηµάτων που πρέπει να ακολουθηθούν όταν ετοιµάζεται µια
πρόταση ∆ηµόσιας Πολιτικής. Είναι µια διαδικασία η οποία προετοιµάζει στοιχεία
για
τους
διαµορφωτές
της
∆ηµόσιας
Πολιτικής
σχετικά
µε
τα
µειονεκτήµατα/πλεονεκτήµατα
εναλλακτικών Πολιτικών, αξιολογώντας των
δυνητικό τους Αντίκτυπο».36 Αποτελεί δε βασικό στοιχείο για την υιοθέτηση
προτεινοµένων πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Impact Assessment
σύµφωνα µε την ΙΑΙΑ στοχεύει:
•
•
•
•

Στην παροχή πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων
Στην προώθηση της ∆ιαφάνειας στην λήψη αποφάσεων ∆ηµόσιας Πολιτικής
(ex-ante Impact Assessment)
Στην αναγνώριση διαδικασιών και µεθόδων για την παρακολούθηση
πολιτικών και σχεδιασµού (ex-post Impact Assessment)
Στην συνεισφορά στην Περιβαλλοντικά ορθή και Βιώσιµη Ανάπτυξη

Τα εργαλεία του Impact Assessment που χρησιµοποιούνται σήµερα στον Ευρωπαϊκό
Χώρο
περιγράφονται
στην
ιστοσελίδα
IA
tools
(http://iatools.jrc.ec.europa.eu/bin/view/IQTool/WebHome.html
προσπελάσθηκε:
Αύγουστος 2011), η οποία αναπτύχθηκε από το ITPS (Institute of Prospective
Technological Studies), ένα από τα επτά Ερευνητικά Ινστιτούτα του JRC (Joint
Research Program) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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2.4.5 Scenario Analysis (Ανάλυση Σεναρίων)
Με την Ανάλυση Σεναρίων (Scenario Analysis), συνήθως εννοούµε τον καθορισµό
και διερεύνηση διαφορετικών εκδοχών του µέλλοντος, χωρίς να τους προσαρτούµε
υποκειµενικές η πιθανοτικές εκτιµήσεις ως προς το ποια εκδοχή θα εµφανιστεί
τελικά. Έτσι η Ανάλυση Σεναρίων δεν προσπαθεί να προσδιορίσει µια συγκεκριµένη
εικόνα του µέλλοντος, αλλά διαφορετικές µεταξύ τους εκβάσεις του µέλλοντος αλλά
και το µονοπάτι που οδηγεί σε κάθε µια από αυτές. Κάθε σενάριο (Scenario –
διαφορετική έκβαση του µέλλοντος) είναι µια ιστορία ειπωµένη στην γλώσσα των
εκάστοτε ειδικών και ενδιαφεροµένων µερών (Stake Holders). Όταν µετά από
επεξεργασία οι σχέσεις µεταξύ των στοιχείων τυποποιηθούν, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ποσοτικές µέθοδοι για την ανάπτυξη κάθε σεναρίου.37 Ευρεία
χρήση της Ανάλυσης Σεναρίων γίνεται για τα περιβαλλοντικά θέµατα και για τον
καθορισµό στρατηγικής σε θέµατα Έρευνας και Ανάπτυξης. Ένα παράδειγµα χρήσης
Ανάλυσης Σεναρίων αποτελεί το Ερευνητικό Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
egovRTD2020 (Roadmapping eGovernment RTD 2020: Visions and Research
Measures towards European Citizenship and Innovative Government)
(http://www.egovrtd2020.org προσπελάσθηκε: Αύγουστος 2011), το οποίο
διερεύνησε της προοπτικές της µελλοντικής έρευνας στον τοµέα της Ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχήµα 2-6: Μεθοδολογία δηµιουργίας Σεναρίων στο Ερευνητικό Πρόγραµµα
egovRTD2020
(http://www.egovrtd2020.org/EGOVRTD2020/FinalBook.pdf
προσπελάσθηκε: Αύγουστος 2011)
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2.4.6
Early
Warning
Προειδοποίησης)

Systems

(Συστήµατα

έγκαιρης

Είναι φανερό ότι τα φυσικά φαινόµενα που αφορούν καταστροφές δεν µπορούν να
αποφευχθούν, αλλά οι συνέπιες τους µπορούν να µειωθούν λαµβάνοντας τα
κατάλληλα µέτρα. Τα µέτρα για την µείωση του κινδύνου είναι η στρατηγική για την
µείωση της τρωτότητας κοινωνιών και ιδιοκτησιών. Οι πληροφορίες που παρέχονται
από τα Συστήµατα Έγκαιρης Προειδοποίησης δίδουν την δυνατότητα στις αρχές να
ανταποκριθούν σε µια φυσική καταστροφή µε επιτυχία σε πολλαπλά επίπεδα.
Τα συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning Systems) είναι «το σύνολο
των ικανοτήτων που απαιτείται για την δηµιουργία και διάχυση έγκαιρων και
ουσιαστικών προειδοποιητικών πληροφοριών, ώστε άτοµα, κοινότητες και
οργανισµοί που απειλούνται µε φυσική καταστροφή, να έχουν την δυνατότητα να
προετοιµασθούν και να δράσουν κατάλληλα και σε επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε
να µειωθεί η πιθανότητα ζηµιάς ή απώλειας».38 Αποτελούνται από την συνένωση
τεσσάρων στοιχείων:
• Γνώση του κινδύνου
• Παρακολούθηση και Πρόβλεψη
• ∆ιάχυση της Πληροφορίας
• Απόκριση

Σχήµα 2-7: Τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του Early Warning System
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Η διαδικασία της έγκαιρης προειδοποίησης όπως περιγράφηκε προηγουµένως
(παρακολούθηση και πρόβλεψη, διάδοση της προειδοποίησης και απόκριση), έχει µια
πρώτη φάση η οποία είναι σχεδιασµός και προγραµµατισµός και είναι Θεσµικό και
πολιτικό κοµµάτι, µια δεύτερη φάση παρακολούθησης και προβλέψεων η οποία είναι
περισσότερο τεχνική και την φάση ενώ η φάση της διάδοσης της πληροφορίας του
κινδύνου είναι και πολιτική και τεχνική. Η φάση της απόκρισης αφορά πολύ
περισσότερους τοµείς, όπως τοπικούς φορείς, µη-κυβερνητικούς Οργανισµούς,
τοπικές κοινότητες κλπ.39
Early Warning Systems
Πρόγνωση Μελλοντικών Συµβάντων ή
τιµών µεταβλητών, βάσει πραγµατικών
δεδοµένων
Στατιστική, Οικονοµικές Επιστήµες,
Εµπλεκόµενα Επιστηµονικά Πεδία
Πολιτικές Επιστήµες
∆ιαµορφωτές Πολιτικής
Χρήστης/ες
∆ιαµόρφωση
Πολιτικής,
Λήψη
Σκοπούµενη Χρήση
Αποφάσεων
Πίνακας 2-6: Σύνοψη Μεθοδολογίας Early Warning Systems
Τίτλος
Περιγραφή

2.4.7
Technology
ανάπτυξης)

Roadmapping

(Τεχνολογικός

χάρτης

Το Technology Roadmapping (TRM) χρησιµοποιείται για να σχεδιάσει κανείς τις
κατευθυντήριες γραµµές ώστε να µεταβεί κάποιος από ένα συγκεκριµένο αρχικό
σηµείο (Κατάσταση ως έχει) δια µέσω ενός πεδίου µερικώς γνωστού σε ένα τελικό
σηµείο (∆οκούµενη Κατάσταση). Το TRM είναι λοιπόν ένας τρόπος για να
επιλέξουµε την περισσότερο βολική πορεία µεταξύ των πολλών εναλλακτικών, ώστε
να φτάσουµε στον προορισµό ικανοποιώντας τις ταξιδιωτικές προτιµήσεις µας. Ένας
δηµοφιλής ορισµός του TRM το ορίζει ως «µια διαµόρφωση συναίνεσης ενός
επιστηµονικά τεκµηριωµένου οράµατος προς ένα ελκυστικό Τεχνολογικό Μέλλον».40
Με την πιο παραδοσιακή έννοια του όρου, το TRM εφαρµόζεται στην ανάπτυξη
Τεχνολογικών Προϊόντων. Με την ευρύτερη έννοια όµως του όρου, µπορεί να ιδωθεί
και ως εργαλείο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Έρευνας και Ανάπτυξης παρέχοντας
ενόραση για την σύνδεση της κατανοµής των πόρων µε στρατηγικούς στόχους σε
περιβάλλον πολυπλοκότητας.41. Πρόκειται για µια συνεργατική ∆ιαδικασία στην
οποία µετέχουν ενδιαφερόµενοι από διαφορετικούς κλάδους. όπου µέσω
συναντήσεων αναγνωρίζουν τα «χάσµατα» στο υπό µελέτη πεδίο και µε
συµφωνηµενο τρόπο οδηγούνται σε ένα οραµατικό σενάριο. Στον τοµέα της
Μοντελοποίησης Πολιτικής το TRM µπορεί να σηµαίνει ότι οδηγούµαστε σε µια
«πορεία» (Πολιτική) που εξασφαλίζει πχ. την ορθή χρήση των πόρων (Οικονοµικών,
Κοινωνικών, Περιβαλλοντικών) προς όφελος του συνόλου της Κοινωνίας διαµέσου
ενός «χάρτη» που απεικονίζει δικαιώµατα, κανονισµούς, πεποιθήσεις κλπ. Η
διαδικασία του TRM υποβοηθείται από εργαλεία λογισµικού, τα οποία εµπεριέχουν
άριστες πρακτικές και διευκολύνουν την επικοινωνία των συµµετεχόντων.

σελ. 28
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Forecasting
Πρόγνωση Μελλοντικών Συµβάντων ή
τιµών µεταβλητών, βάσει πραγµατικών
δεδοµένων
Στατιστική, Οικονοµικές Επιστήµες,
Εµπλεκόµενα Επιστηµονικά Πεδία
Πολιτικές Επιστήµες
∆ιαµορφωτές Πολιτικής
Χρήστης/ες
∆ιαµόρφωση
Πολιτικής,
Λήψη
Σκοπούµενη Χρήση
Αποφάσεων
Πίνακας 2-7: Σύνοψη Μεθοδολογίας Technology Roadmapping

Τίτλος
Περιγραφή

σελ. 29

Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων

2.5 Modelling
Προσοµοίωση)

and

Simulation

(Μοντελοποίηση

και

Το Modeling and Simulation (M&S) είναι ένα σχετικά νέο επιστηµονικό πεδίο. Ένας
ορισµός που µπορεί να δοθεί είναι ο ακόλουθος: 42
«Simulation είναι:
• Η διεξαγωγή στοχευµένων πειραµάτων µε τη χρήση του Μοντέλου ενός
∆υναµικού συστήµατος
• Η απόκτηση εµπειρίας µε την χρήση µιας αναπαράστασης ενός συστήµατος
για να επωφεληθούν τρεις τύποι δεξιοτήτων: οι κινητικές δεξιότητες (µε
εικονική προσοµοίωση ή προσοµοιωτές), η δυνατότητα επικοινωνίας και
λήψης αποφάσεων και οι επιχειρησιακές δεξιότητες»
Σύµφωνα µε τους Borchhev Filippov43 «Η Μοντελοποίηση είναι ένας τρόπος
επίλυσης των προβληµάτων του πραγµατικού κόσµου. Χρησιµοποιείται όταν το να
πειραµατιστείς µε το πραγµατικό σύστηµα είναι αδύνατο ή πολύ ακριβό. Σου
επιτρέπει να βελτιστοποιήσεις το σύστηµα πριν την εφαρµογή των παρεµβάσεων.
Περιλαµβάνει την διαδικασία της αντιστοίχησης (mapping) της πραγµατικότητας µε
το µοντέλο αυτής (την διαδικασία δηλαδή της αφαίρεσης), την ανάλυση και
βελτιστοποίηση του µοντέλου και την αντιστοίχηση της λύσης στο πραγµατικό
σύστηµα. Μπορούµε να διακρίνουµε τα µοντέλα σε Αναλυτικά και Μοντέλα
Προσοµοίωσης. Στα αναλυτικά (ή στατικά) µοντέλα, το αποτέλεσµα εξαρτάται από
τα εισαγόµενα δεδοµένα (έναν αριθµό παραµέτρων). Η υλοποίηση ενός τέτοιου
Μοντέλου µπορεί να γίνει και σε ένα spreadsheet. Όµως αναλυτικές λύσεις δεν
υπάρχουν πάντα ή είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Τότε µπορούµε να εφαρµόσουµε
τα Μοντέλα Προσοµοίωσης (ή δυναµικά). Ένα Μοντέλο Προσοµοίωσης µπορεί να
θεωρηθεί ως ένα σύνολο κανόνων (πχ. Εξισώσεων, διαγραµµάτων ροής, µηχανών
κατάστασης, κυτταρικά αυτόµατα κλπ), οι οποίοι ορίζουν πως το υπό µοντελοποίηση
Σύστηµα θα αλλάξει στο µέλλον, δεδοµένης της παρούσας κατάστασης. Η
Προσοµοίωση (Simulation) είναι η διαδικασία «εκτέλεσης» (“execution”) του
µοντέλου µέσω (διακριτών ή συνεχοµένων) αλλαγών της κατάστασής του µε το
πέρασµα του χρόνου».

Σχήµα 2-8 ∆ιαδικασία λύσης προβλήµατος µε Μοντελοποίηση37

σελ. 30
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Έτσι λοιπόν το Simulation χρησιµοποιείται και στην υποβοήθηση της λήψης των
αποφάσεων, κυρίως µε την µορφή των προβλέψεων, της αξιολόγησης των πιθανών
µελλοντικών εναλλακτικών, αλλά και στην κατανόηση πεπλεγµένων συστηµάτων.
Ιδιαίτερα στο πεδίο της Μοντελοποίησης της Πολιτικής. Όπου τα προβλήµατα είναι
περίπλοκα και κρίσιµα το M&S είναι απαραίτητο τόσο στην διαµόρφωση της
∆ηµόσιας Πολιτικής όσο και σε αυτούς που τελικά λαµβάνουν τις αποφάσεις της
∆ηµόσιας Πολιτικής τους οποίους φέρνει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην γνώση
των προβληµάτων που έχουν να αντιµετωπίσουν.
Άλλωστε σοβαρά θέµατα όπως η υγεία, η πείνα, οι συνέπιες των πληµµυρών και της
ξηρασίας, δεν αναπαρίστανται πάντα επαρκώς αριθµητικά. Κάνοντας αριθµητική µε
τέτοιους αριθµούς για να λάβουµε µέσους όρους ή όποιο άλλο µέτρο κάποιας
κεντρικής τάσης είναι καθαρή ανοησία.44
Οι διαφορετικές προσεγγίσεις του M&S κατηγοριοποιούνται µε διαφορετικούς
τρόπους. Για παράδειγµα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα µια κατηγοριοποίηση
βασίζεται στο επίπεδο αφαίρεσης (µεγάλη αφαίρεση / λίγες πληροφορίες ή µικρή
αφαίρεση / πολλές πληροφορίες).

Σχήµα 2-9: Κατηγοριοποίηση M&S45
Αντίστοιχα, η κατηγοριοποίηση µπορεί να διαµορφωθεί αναλόγως µε την προέλευση
(top-down µαθηµατική Μοντελοποίηση – Bottom-Μοντελοποίηση µε Software
Agents), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:

σελ. 31
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Σχήµα 2-10: Εναλλακτική Κατηγοριοποίηση M&S46
Η Μοντελοποίηση και Προσοµοίωση, στην ∆ιαδικασία της ∆ηµόσιας Πολιτικής,
χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει την διαδικασία αυτή καθ’ αυτή αλλά και την
διαδικασία λήψης αποφάσεων βασιζόµενη σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα.
Ανεξαρτήτως κατηγοριοποίησης πάντως, οι µεθοδολογίες του M&S που
χρησιµοποιούνται στην Μοντελοποίηση Πολιτικής, παρατίθενται στην συνέχεια.

2.5.1 Μεθοδολογίες

2.5.1.1 Οικονοµικά Μοντέλα
Αυτού του είδους η Μοντελοποίηση χρησιµοποιείται κυρίως σε θέµατα Οικονοµίας
(πχ. µοντέλα Οικονοµικής Ανάπτυξης, ∆ιεθνούς Εµπορίου, Αλληλεπίδρασης Εθνικών
και Περιφερειακών Οικονοµιών κλπ.). Το όφελος µε τον τρόπο αυτό είναι ότι οι
επιπτώσεις µιας συγκεκριµένης Οικονοµικής Επιλογής µπορούν να προβλεφθούν και
εποµένως να χρησιµοποιηθούν σε µια εκ των προτέρων ανάλυση των επιπτώσεών
της. Χρησιµοποιούνται διάφορες προσεγγίσεις όπως τα Εµπειρικά Μοντέλα
Πρόβλεψης (πχ. Ανάλυση Χρονικών Σειρών), τα Στοχαστικά Μοντέλα, τα
Οικονοµετρικά Μοντέλα, τα Μοντέλα ∆υναµικής Στοχαστικής Γενικής Ισορροπίας
(Dynamic Stochastic General Equilibrium Models – DSGE), τα Μοντέλα
Υπολογιστικής Γενικής Ισορροπίας (Computable General Equilibrium Models CGE) και άλλα.
Στις µέρες µας τα Μοντέλα που στηρίζονται στην Θεωρία της Γενικής Ισορροπίας
(General Equilibrium Theory) όπως τα DSGE και CGE τυγχάνουν ολοένα και
µεγαλύτερης αποδοχής και χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό, τόσο στην πρόβλεψη
των επιπτώσεων Οικονοµικής Πολιτικής (πχ. σε θέµατα επιπτώσεων επιβολής νέας
φορολογίας), όσο και σε Περιβαλλοντικά θέµατα (∆ιαχείριση Ενεργειακών Πόρων,
∆ιαχείριση ∆ικαιωµάτων Εκποµπής CO2 κλπ.).

σελ. 32
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Σχήµα 2-11: Βήµατα για την Ανάλυση
Μοντέλου CGE47
http://www.cairn.info/revue-economie-internationale-2004-3-page-9.htm
προσπελάσθηκε: Αύγουστος 2011)

(πηγή:

2.5.1.2 System Dynamics
Το System Dynamics είναι µια µέθοδος Μοντελοποίησης που χρησιµοποιείται για
την µελέτη πολύπλοκων συστηµάτων µε µεθοδικό τρόπο.48 Σύµφωνα µε τον
εµπνευστή της µεθόδου J.W. Forrester49 το System Dynamics συνδυάζει την θεωρία,
τις µεθόδους και την φιλοσοφία που απαιτούνται για την ανάλυση της συµπεριφοράς
συστηµάτων όχι µόνο της διοίκησης, αλλά και στην περιβαλλοντική αλλαγή, την
πολιτική, την οικονοµική συµπεριφορά, την ιατρική τις επιστήµες µηχανικού και
άλλους τοµείς. To System Dynamics προσφέρει µια κοινή βάση, η οποία
χρησιµοποιείται οπουδήποτε χρειάζεται να κατανοήσουµε ή να επηρεάσουµε τον
τρόπο που τα πράγµατα αλλάζουν µε τον χρόνο.
Η µοντελοποίηση γίνεται γραφικά µε την χρήση Causal Loop Diagrams
(∆ιαγράµµατα σχέσεων αιτίας αιτιατού) και Stock and Flow Diagrams (∆ιαγράµµατα
Αποθεµάτων και Ροών) και κατόπιν µαθηµατικά µε την χρήση διαφορικών
εξισώσεων. Παράδειγµα µιας τέτοιας µοντελοποίησης φαίνεται στο παρακάτω σχήµα:

σελ. 33
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Σχήµα 2-12: Μοντέλο System Dynamics37
Έτσι µπορούµε να πειραµατιστούµε µε την εξέλιξη ενός µεγέθους στον χρόνο (πχ
πληθυσµός µιας περιοχής) µεταβαλλόντας κατά βούληση τους παράγοντες που το
επηρεάζουν, χωρίς να χρειάζεται να πειραµατιστούµε σε αυτό καθαυτό το σύστηµα.
Μπορεί επίσης να αποτελέσει και εργαλείο κατανόησης του συστήµατος, αφού
µπορούµε να παρατηρούµε και την αλληλεπίδραση των διαφόρων µεταβλητών
(άλλωστε η αλληλεπίδραση είναι αυτή που επιφέρει την πολυπλοκότητα). Μπορεί
λοιπών να χρησιµοποιηθεί από τους Policy Makers για την παραγωγή ∆ηµόσιας
Πολιτικής. Ας σηµειωθεί ότι έχουν αναπτυχθεί εξειδικευµένα προγραµµατιστικά και
άλλα εργαλεία ειδικά για System Dynamics όπως τα DYNAMO, STELLA PowerSim
και VenSim.

2.5.1.3 Multi Level and Micro simulation
Η Πολύ-επίπεδη Προσοµοίωση (Multi Level Simulation) σύµφωνα µε τους Gilbert
και Troitzsch (2005)50 αποτελείται από τουλάχιστον 2 επίπεδα (πχ. επίπεδο ατόµου ή
νοικοκυριού και επίπεδο συνολικού πληθυσµού ή εθνικής Οικονοµίας). Σε αυτό το
πλαίσιο οι επιστήµονες χρησιµοποιούν τα µοντέλα µίκρο - προσοµοίωσης
(Microsimulation) για να απεικονίσουν τα χαµηλότερα επίπεδα κάτω από το µάκροεπίπεδο (δηλαδή το σύστηµα). Εποµένως τα µοντέλα microsimulation
αντιπροσωπεύουν το ατοµικό επίπεδο αποδίδοντας σε κάθε άτοµο ένα αριθµό
ιδιοτήτων (πχ. φύλλο, µόρφωση, δεξιότητες κλπ) και έναν αριθµό πιθανοτήτων
µετάβασης σε άλλη κατάσταση. Ο σκοπός του Microsimulation είναι να προβλέπει
τις επιπτώσεις της Κοινωνικής και Οικονοµικής Πολιτικής και εποµένως
χρησιµοποιεί λεπτοµερείς πληροφορίες για την αρχική κατάσταση του µοντέλου.
Απαιτείται λοιπόν κοπιώδης προσπάθεια για την συγκέντρωση και µορφοποίηση των
∆εδοµένων αλλά και αντίστοιχα µεγάλη υπολογιστική ισχύς.

σελ. 34
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Σχήµα 2-13: Γενική ∆οµή Μοντέλου Microsimulation που αφορά την Εθνική
Οικονοµία (http://dankozub.com/simulation/ προσπελάσθηκε Αύγουστος 2011)
Η Μοντελοποίηση µε Microsimulation γίνεται µε την ανάπτυξη και την χρήση
εργαλείων Λογισµικού όπως το MIMOSEC (MIcro an multilevel MOdeling
SOftware), EUROMOD, TAXBEN και άλλα.

2.5.1.4 Queuing Models / Discrete Event Models
Τα µοντέλα διακριτών συµβάντων (Discrete event Models) «αναπαριστούν ένα
σύστηµα σε σχέση µε τις οντότητές του, τις ιδιότητες του, τα σύνολά του, τα
συµβάντα, τις δραστηριότητες και τις καθυστερήσεις»51 .
Η Προσοµοίωση ∆ιακριτών Συµβάντων (Discrete Event Simulation) ορίζεται ως «η
µεταβολή σ’ ένα µοντέλο η οποία προκαλείται από µια χρονολογική ακολουθία
συµβάντων που επιδρούν σε αυτό».6 Έννοιες οι οποίες σχετίζονται µε την
Προσοµοίωση ∆ιακριτών Συµβάντων είναι οι παρακάτω:
• Σύστηµα: Μια συλλογή Οντοτήτων οι οποίες αλληλεπιδρούν στην διάρκεια
του χρόνου µε σκοπό την επίτευξη ενός συνόλου στόχων ή σκοπών
• Συµβάν (event): Ένα στιγµιαίο περιστατικό στον χρόνο που αλλάζει την
κατάσταση του Συστήµατος
• Κατάσταση του Συστήµατος (State of a System): Η µεταβλητή ή οι
µεταβλητές (Μεταβλητές Κατάστασης – State Variables) οι οποίες
περιγράφουν πλήρως το Σύστηµα σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή.
Τα Queuing Models (Μοντέλα Ουρών), είναι µια προσέγγιση της Προσοµοίωσης
∆ιακριτών Συµβάντων που λαµβάνει υπόψη τρία αντικείµενα: τους εξυπηρετητές
(servers) τους πελάτες (Customers) και τις ουρές (Ques). Στα Queuing Models ο
χρόνος δεν είναι συνεχής ή βηµατικός αλλά προχωρά από συµβάν σε συµβάν. Μια
σελ. 35
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τέτοια Μοντελοποίηση και Προσοµοίωση βοηθά στην κατανόηση της λειτουργίας
του συστήµατος ενώ κάνει δυνατό και τον εντοπισµό των σηµείων όπου προκαλείται
συµφόρηση (Bottleneck). Μπορεί λοιπόν να χρησιµοποιηθεί για την υποβοήθηση της
λήψης αποφάσεων για στοχευµένες παρεµβάσεις στα «αδύνατα» σηµεία ενός
Συστήµατος.

Σχήµα 2-14: Queuing Model τραπεζικής εξυπηρέτησης µε χρήση του λογισµικού
ARENA™
Η Προσοµοίωση ∆ιακριτών Συµβάντων χρησιµοποιείται σε προβλήµατα ∆ηµόσιας
Πολιτικής και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης σε περιπτώσεις όπου µπορεί να γίνει
µοντελοποίηση µε πελάτες συµβάντα και ουρές.

2.5.1.5 Cellular Automata
Η µοντελοποίηση βασισµένη στο Cellular Automata (Κυψελοειδή Αυτόµατα), είναι
γνωστή από την δεκαετία του 1940 (John Von Neumann και Stanislaw Ulam). Αυτό
που κάνει την Μοντελοποίηση µε Cellular Automata ελκυστική, είναι το γεγονός ότι
σε αυτά τα µοντέλα µικρές βασικές δοµές ή µίκρο-δοµές πολύ συχνά προκαλούν
περίπλοκες δυναµικές µε µάκρο-αποτελέσµατα που εκπλήσσουν, είναι συναρπαστικά
και δύσκολο να κατανοηθούν µε αναλυτικούς όρους. Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός
Μοντέλου Κυψελοειδών Αυτόµατων είναι τα παρακάτω:43
• Αποτελείται από πανοµοιότυπα κελιά (Cells)
• Κάθε κελί µπορεί να υφίσταται σε µια από ένα συγκεκριµένο αριθµό δυνατών
καταστάσεων (πχ. on – off κλπ.)
• Ο χρόνος κατά την προσοµοίωση προχωρεί βηµατικά. Σε κάθε χρονικό βήµα
η κατάσταση του κελιού µπορεί να αλλάξει
• Η κατάσταση κάθε κελιού µετά από κάθε χρονικό βήµα προσδιορίζεται από
ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν το πώς η τωρινή κατάσταση εξαρτάται
από την προτέρα κατάσταση του κάθε κελιού αλλά και των άµεσα γειτονικών
του. Ο ίδιος κανόνας ισχύει για κάθε κελί.
• Επειδή οι κανόνες αναφέρονται µόνο στην κατάσταση άλλων άµεσα
γειτονικών κελιών τα Κυψελοειδή Αυτόµατα έχουν εφαρµογή κυρίως όταν
έχουµε αλληλεπίδραση σε τοπικό επίπεδο.
Τα Κυψελοειδή Αυτόµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην µακροσκοπική
διερεύνηση των αποτελεσµάτων πολύ µεγάλου αριθµού γεγονότων σε µικροκλίµακα
(πχ. την µελέτη της γενικότερης κοινωνικής επιρροής ατοµικών συµφερόντων ή
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συµπεριφορών µικρών οµάδων). Επίσης χρησιµοποιούνται στην Μοντελοποίηση
φυσικών καταστροφών όπως χιονοστιβάδων, κατολισθήσεων, επιδηµιών κλπ.).
Ένα παράδειγµα Μοντελοποίησης αποτελεί το ερευνητικό έργο MoLAND
(http://moland.jrc.ec.europa.eu/index.htm) το οποίο αποτελεί εργαλείο Αστικής
Ανάπτυξης.

Σχήµα
2-15:
Μοντελοποίηση
Κυψελοειδών
Αυτοµάτων
http://www.primordion.com/Xholon/samples/Information_1dSimple.html
προσπελάσθηκε: Αύγουστος 2011)

(πηγή:

2.5.1.6 Agent based Social Simulation and Multi Agent
Systems
Τα Agent Based Models (Μοντελοποίηση Βασιζόµενη σε Πράκτορες) αποτελούνται
από Agents (Πράκτορες) δηλαδή «αυτόνοµες οντότητες λογισµικού οι οποίες
αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους ή άλλους Πράκτορες ώστε να πετύχουν κάποιο
στόχο ή να ολοκληρώσουν µια εργασία».41 Οι Computer Agents έχουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:43
• Αυτονοµία (Autonomy)
• Κοινωνικότητα (Social ability)
• Αντιδραστικότητα (Reactivity)
• Ενεργητικότητα (Proactivity)
Σε αντίθεση µε Προσεγγίσεις Μοντελοποίησης που εξετάστηκαν προηγουµένως
(System Dynamics, Discrete Event) το Agent Based Modeling είναι µια προσέγγιση
αποκεντρωµένη, µε την έννοια ότι δεν υπάρχει κεντρική συµπεριφορά του
Συστήµατος. Αντί αυτού ορίζεται η συµπεριφορά σε ατοµικό επίπεδο και η συνολική
συµπεριφορά του συστήµατος προκύπτει ως το σύνολο των χιλιάδων ή εκατοµµυρίων
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ατοµικών συµπεριφορών κάθε ατόµου το οποίο ακολουθεί την δική του
συµπεριφορά, ζει και επικοινωνεί µαζί µε άλλα άτοµα και µε το περιβάλλον.39
Συγκεντρώνοντας λοιπόν σε ένα Multi Agent Model πολλούς αλληλεπιδρώντες
Πράκτορες µπορούµε να διερευνήσουµε και να πειραµατιστούµε σε οικονοµικά ‘η
κοινωνικά προβλήµατα.

Σχήµα 2-16: Παράδειγµα Agent Based Modeling39

2.5.1.7 Theory of Complexity
Η Θεωρία της Πολυπλοκότητας (Theory of Complexity) αποτελεί µια διεπιστηµονική
προσέγγιση, η οποία εστιάζει στην ερµηνεία ιδιαίτερα πολύπλοκων φαινοµένων µε
την χρήση απλών κανόνων. Η ουσία αυτής της προσέγγισης αποτυπώνεται στην
φράση του P.W. Andersen “More is different”.52 Σύµφωνα µε αυτή την οπτική η
πολυπλοκότητα δεν είναι το αντίθετο της απλότητας αλλά η άλλη πλευρά του
νοµίσµατος.
Όσο λοιπόν απλά κα αν είναι τα βασικά στοιχεία ενός συστήµατος, η αλληλεπίδραση
τους µπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα πολύπλοκη δυναµική συµπεριφορά, ή σε αυτόοργάνωση, ή ακόµα και σε δηµιουργία συγκεκριµένων προτύπων (patterns). Έτσι
απλοί κανόνες κοινωνικής επιρροής µεταξύ ατόµων µπορούν να στην δηµιουργία
πολύπλοκων µορφών της κοινής γνώµης. Όπως φαίνεται λοιπόν η Θεωρία της
Πολυπλοκότητας είναι συνυφασµένη µε την Αυτό-οργάνωση (Self-organization).
Πολλά µοντέλα που βασίζονται στην Θεωρία της Πολυπλοκότητας έχουν προταθεί
κυρίως για εφαρµογή στην οικονοµία, αλλά και τις κοινωνικές επιστήµες. Η χρήση
τους από τους Policy Makers συµβάλει στην εκτίµηση του αντίκτυπου που µπορεί να
έχει µια απλή πολιτική παρέµβαση στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι.
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2.5.2 Εργαλεία – Άριστες Πρακτικές

2.5.2.1 TRANSTOOLS
Το TRANSTOOLS ("TOOLS for TRansport Forecasting ANd Scenario testing")
είναι ένα µοντέλο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών το οποίο έχει
χρηµατοδοτηθεί από το κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Έρευνας (Joint Research
Project) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλύπτει επιβατικές, εµπορευµατικές και
συνδυασµένες µεταφορές µε έναν χρονικό ορίζοντα έως το 2050. Συνδυάζει
προχωρηµένες τεχνικές µοντελοποίησης στην παραγωγή και επιµερισµό των
µεταφορών, την οικονοµική δραστηριότητα, το εµπόριο, τα logistics, την
περιφερειακή πολιτική και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των µεταφορών. Τα
στοιχεία που αποτελούν το µοντέλο, είναι συνδεδεµένα σε σύστηµα ArcGIS ώστε να
επιτρέπεται η οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης, όσο και η
επεξεργασία τους πάνω σε διεπαφή. Το µοντέλο µπορεί να προβλέψει τις επιπτώσεις
των οικονοµικών παραγόντων πάνω στις µεταφορές (πχ. επίπτωση της αύξησης της
τιµής των καυσίµων στην οδική µεταφορική ζήτηση) και τις επιπτώσεις της
κατασκευής νέων µεταφορικών υποδοµών καθώς και τις συνακόλουθες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Το µοντέλο τρέχει σε περιβάλλον Windows XP (32 – bit µόνο) και απαιτεί την
ύπαρξη του ArcGIS 9.3 SP1. Είναι δε καλιµπραρισµένο µε δεδοµένα του 2005 και για
την λειτουργία του απαιτείται η παροχή ενηµερωµένων δεδοµένων από τον χρήστη.
Για την χρήση του απαιτείται γνώση της τεχνικής των µεταφορικών συστηµάτων
(απευθύνεται δηλαδή σε συγκοινωνιολόγους).
Οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται µε θέµατα Μεταφορών,
έχουν συµφωνήσει να χρησιµοποιούν το Μοντέλο TRANSTOOLS σαν κύριο
εργαλείο Ανάλυσης Πολιτικής. Για την κατάρτιση του µοντέλου χρησιµοποιείται
πληθώρα µεθόδων όπως Μοντέλα, SCGE (Stochastic Computable General
Equilibrium Models) και Μοντέλα CGE , αλλά περιέχει και άλλα αυτόνοµα εργαλεία
Μοντελοποίησης (πχ. ASTRA, SCENES κλπ.).
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

TRANSTOOLS
http://energy.jrc.ec.europa.eu/transtools/i
ndex.html
Υπηρεσίες
χάραξης
Πολιτικής
Μεταφορών
Ευρωπαϊκές
χώρες
(Πανευρωπαϊκό
∆ίκτυο Μεταφορών
CGE, SCGE

Σχεδιασµός Μεταφορών
Εργαλείο για την Ανάλυση της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής των Μεταφορών
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-8: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού TRANSTOOLS
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2.5.2.2 TREMOVE
Το TREMOVE είναι ένα εργαλείο Μοντελοποίησης για την Εκτίµηση του
Αντίκτυπου Πολιτικής στον τοµέα των Μεταφορών αλλά και των Περιβαλλοντικών
παραµέτρων που είναι συνυφασµένες µε τις Μεταφορές, όπως οι εκποµπές αερίων.
Το µοντέλο κάνει εκτιµήσεις που χρησιµοποιούνται για την διαµόρφωση πολιτικής
πάνω σε τιµές διοδίων, τιµολόγησης εισιτηρίων των µέσων µεταφοράς,
προσδιορισµού των ορίων εκποµπών ρύπων κλπ. προβλέποντας την µεταφορική
ζήτηση, την αλλαγή µέσου µεταφοράς, την περίοδο αντικατάστασης του στόλου των
οχηµάτων, το επίπεδο των εκποµπών αερίων ρυπών και το επίπεδο κοινωνικής
ευηµερίας. Η ανάπτυξή του χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Καλύπτει 31 ευρωπαϊκές χώρες και οκτώ θαλάσσιες περιοχές σε µια περίοδο µέχρι το
2030.
Απαιτεί λειτουργικό σύστηµα Windows XP καθώς και το λογισµικά GAMS (General
Algebraic Modeling System) και Smartdraw. Το µοντέλο δεν έχει διεπαφή µε τον
χρήστη και η απόδοση των αποτελεσµάτων είναι σε µορφή πινάκων. Για την χρήση
του απαιτείται γνώση της τεχνικής των µεταφορικών συστηµάτων (απευθύνεται
δηλαδή σε συγκοινωνιολόγους).
TREMOVE
http://www.tremove.org
Υπηρεσίες
χάραξης
Πολιτικής
Μεταφορών
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
25 Ευρωπαϊκές χώρες & Πανευρωπαϊκό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
∆ίκτυο Μεταφορών
Partial Equilibrium Model
Μοντελοποίηση
Στατικό
Στατικό / ∆υναµικό
Σχεδιασµός Μεταφορών
Εστίαση Μοντέλου
Εργαλείο για την Εκτίµηση του
Τυπικές Εφαρµογές
Αντίκτυπου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
των Μεταφορών
Θέση
στον
κύκλο
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-9: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού TREMOVE
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες

2.5.2.3 POLES
Το POLES (Prospective Outlook on Long-term Energy Systems) είναι ένα µοντέλο
για την ανάπτυξη σεναρίων της παγκόσµιας ενεργειακής ζήτησης έως το έτος 2050. Η
ανάπτυξή του χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρησιµοποιείται
από τις Γενικές ∆ιευθύνσεις (EU-DGs) Έρευνας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών και
Ενέργειας, και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γαλλίας, για την πρόβλεψη της
µελλοντικής Ενεργειακής ζήτησης και της αντίστοιχης Περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης. Το µοντέλο παρέχει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για την προσοµοίωση
και την οικονοµική ανάλυση του τοµέα της ενέργειας στον κόσµο µέχρι το 2050. Το
POLES είναι ένα µοντέλο µερικής ισορροπίας µε ετήσια αναδροµική διαδικασία
προσοµοίωσης και µε συνδυασµό εξισώσεων συµπεριφοράς που βασίζονται στις
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τιµές και ένα σύστηµα «κόστους και επιδόσεων» για ένα µεγάλο αριθµό τεχνολογίων
που έχουν να κάνουν µε την ενέργεια. Σε αντίθεση µε πολλά άλλα µοντέλα στον
τοµέα της ενέργειας, οι διεθνείς τιµές της ενέργειας είναι ενδογενείς. Οι κύριες
εξωγενείς µεταβλητές είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και ο πληθυσµός για κάθε
χώρα ή περιοχή. Η δοµή του µοντέλου αντιστοιχεί σε ένα σύστηµα διασυνδεδεµένων
µονάδων και αρθρώνεται σε τρία επίπεδα ανάλυσης: τις διεθνείς αγορές ενέργειας, τις
περιφερειακές ισορροπίες ενέργειας, και την εθνική ζήτησης ενέργειας κάθε χώρας (η
οποία περιλαµβάνει τις νέες τεχνολογίες, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα
πρωτογενή συστήµατα παραγωγής ενέργειας και τις ανά τοµέα εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου).
Το POLES κατανέµει τον κόσµο σε 57 περιοχές, των οποίων οι 45 αντιστοιχούν σε
χώρες (συµπεριλαµβανοµένων των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και 12
αντιστοιχούν σε οµάδες χωρών. Για κάθε µία από αυτές τις περιοχές, ένα πλήρες
ενεργειακό ισοζύγιο µοντελοποιείται. Το µοντέλο καλύπτει 13 τοµείς ζήτησης της
ενέργειας σε κάθε περιοχή.
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το µοντέλο προέρχονται από την βάση δεδοµένων
Techpol, ενώ η γενικότερη ανάπτυξη του µοντέλου βασίζεται στο λογισµικό Vensim.
Το αποτέλεσµα της προσοµοίωσης είναι η παγκόσµια ενεργειακή προοπτική, δηλαδή
το παγκόσµιο επίπεδο των τιµών και η ροή της ενέργειας για κάθε χώρα καθώς και η
κοστολόγηση των πολιτικών µείωσης εκποµπών αερίων ρυπών. Επίσης εκτιµάται και
η επίδραση των νέων τεχνολογιών στις προαναφερθείσες εκποµπές. Το µοντέλο δεν
διαθέτει διεπαφή και χρησιµοποιείται από ειδικούς σε θέµατα ενέργειας και
ενεργειακών πόρων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη του αλλά και η διαρκής
βελτίωσή του, είναι µια διαδικασία η οποία διαρκεί ήδη είκοσι χρόνια.
POLES
http://energy.jrc.ec.europa.eu/Pages/Activ
ities.htm#POLES
Υπηρεσίες
χάραξης
Πολιτικής
Χρήστης/ες
Μεταφορών
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Παγκόσµια
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Partial Equilibrium Model
Μοντελοποίηση
Στατικό
Στατικό / ∆υναµικό
Σχεδιασµός Μεταφορών
Εστίαση Μοντέλου
Εργαλείο για την Εκτίµηση της
Τυπικές Εφαρµογές
µελλοντικής Ενεργειακής ζήτησης και
της συνακόλουθης περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης.
Θέση
στον
κύκλο
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-10: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού POLES

Τίτλος
Ιστοσελίδα

2.5.3.4 Statistics Canada
Η Statistics Canada είναι η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά. Έχει αναπτύξει µια
σειρά από µοντέλα microsimulation τα οποία υποβοηθούν τις κρατικές υπηρεσίες της
χώρας, στην λήψη αποφάσεων σχετικά µε την Υγεία, την Απασχόληση, την
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υπογεννητικότητα, την φορολογία και την ανάλυση της ∆ηµόσιας Πολιτικής. Με
αυτό τον τρόπο αξιοποιούνται τα στατιστικά δεδοµένα που συλλέγει και διατηρεί η
συγκεκριµένη Υπηρεσία. Τα µοντέλα αυτά είναι τα παρακάτω:
• SPSD / M: είναι ένα λεπτοµερές διαστρωµατικό µοντέλο µικροπροσοµοίωσης
ατόµων και οικογενειών. Βασίζεται σε µια µη εµπιστευτική ετήσια βάση
δεδοµένων που κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας µια ποικιλία από έρευνες
και πηγές δεδοµένων από διοικητικές υπηρεσίες. Χρησιµοποιείται για τη
χάραξη και ανάλυση πολιτικής του οµοσπονδιακού και επαρχιακού
προγράµµατος φόρων καθώς και για την ανάλυση των ζητηµάτων που
σχετίζονται µε την κατανοµή του εισοδήµατος.
• LifePaths: είναι ένα δυναµικό µοντέλο διαχρονικής µικροπροσοµοίωσης των
ατόµων και των οικογενειών. Χρησιµοποιώντας συµπεριφορικές εξισώσεις µε
βάση ιστορικά στοιχεία, δηµιουργεί στατιστικώς αντιπροσωπευτικά δείγµατα
που αποτελούνται από χρονικά ολοκληρωµένες ζωές ατόµων.
Χρησιµοποιείται για την ανάλυση και την ανάπτυξη των κυβερνητικών
πολιτικών που έχουν ουσιαστικά διαχρονική συνιστώσα, ιδίως εκείνων των
οποίων η φύση απαιτεί την αξιολόγηση σε επίπεδο ατοµικό ή οικογενειακό.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για να αναλύσει µία ποικιλία κοινωνικών
ζητηµάτων διαχρονικού χαρακτήρα, όπως η ισότητα µεταξύ των γενεών και
την κατανοµή του χρόνου σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
• Demosim: είναι ένα µοντέλο µικροπροσοµοίωσης σχεδιασµένο για προβολές
πληθυσµού, µε πληθυσµό βάσης το αρχείο µικροδεδοµένων (20% του
δείγµατος) της Καναδικής απογραφής. Παράγει, στο µητροπολιτικό επίπεδο
ζώνης, µελλοντικές προβλέψεις για την εθνο-πολιτισµική σύνθεση του
πληθυσµού, σύµφωνα µε διάφορα σενάρια αύξησης του πληθυσµού.
• Health Models: Μοντέλα µικροπροσοµοίωσης που χρησιµοποιούνται για την
ανάλυση της υγείας στον Καναδά (πχ. µοντέλο υγείας γενικού πληθυσµού,
µοντέλο διαχείρισης κίνδυνου από καρκίνο, µοντέλο διαχείρισης κίνδυνου
από νευρολογικές ασθένειες κλπ.)
• Modgen: είναι ένα εργαλείο γενικής χρήσης που δηµιουργήθηκε από την
Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά µε σκοπό να διευκολυνθεί την κατασκευή
και χρήση µοντέλων διαχρονικής µικροπροσοµοίωσης. Η δοµή, οι εξισώσεις,
η τεκµηρίωση, και το πινακοποιηµένο αποτέλεσµα ενός µοντέλου παρέχονται
στο Modgen χρησιµοποιώντας µια γλώσσα υψηλού επιπέδου. Το Modgen µε
τη σειρά του κατασκευάζει ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραµµα υπολογιστή
µε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που υλοποιεί το συγκεκριµένο µοντέλο.
Το BioBrowser, µια συνοδευτική εφαρµογή του Modgen, που επιτρέπει την
οπτική εξερεύνηση των µοντέλων που δηµιουργούνται από το Modgen.
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Statistics Canada
http://www.statcan.gc.ca/microsimulation
/index-eng.htm
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Καναδάς
Microsimulation Model
Στατικό / ∆υναµικό
Ανάλυση ∆ηµόσιας Πολιτικής
Εργαλεία για την υποβοήθηση της
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Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
χάραξης ∆ηµόσιας Πολιτικής και στην
λήψη αποφάσεων
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-11: Σύνοψη Εργαλείων Λογισµικού STATISTICS CANADA

2.5.3.5 Policy Simulation Model
Το Policy Simulation Model είναι ένα µοντέλο microsimulation το οποίο
περιλαµβάνει το Φορολογικό Σύστηµα, το Σύστηµα Παροχών και τον Πληθυσµό της
Μεγάλης Βρετανίας, και χρησιµοποιείται στην ανάπτυξη σεναρίων για την φτώχεια.
Αναπτύχθηκε και χρησιµοποιείται από το Department of Work and Pension
(Υπηρεσία Εργασίας και Συντάξεων) του Υπουργείου Εσωτερικών της Μεγάλης
Βρετανίας και βασίζεται στο εργαλείο λογισµικού SAS. Χρησιµοποιεί επίσηµα
στατιστικά στοιχεία από το FRS (Family Resources Survey) και χρησιµοποιείται στην
εκτίµηση του αντίκτυπου σε διάφορες πληθυσµιακές οµάδες, υποθετικών αλλαγών
στο Φορολογικό Σύστηµα και στο Σύστηµα Πρόνοιας.
Policy Simulation Model
http://www.dwp.gov.uk
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Μεγάλη Βρετανία
Microsimulation Model
Στατικό
Ανάλυση
επιπτώσεων
Οικονοµιής
Πολιτικής
Εργαλεία για την υποβοήθηση της
χάραξης Φορολογική και Προνοιακής
Πολιτικής και στην λήψη αποφάσεων
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-12: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού POLICY SIMULATION MODEL

2.5.3.6 Euromod
Το EUROMOD είναι ένα µοντέλο microsimulation του οποίου η ανάπτυξη
χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση και διατηρείται από το ISER (Institute
for Social and Economic Research). Επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόµενο να υπολογίσει
µε ένα συγκρίσιµο τρόπο την επίδραση των φόρων και των παροχών στα εισοδήµατα
των νοικοκυριών, αλλά και στα κίνητρα για εργασία. Η παραπάνω ανάλυση µπορεί
να γίνει για κάθε χώρα χωριστά ή για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το
EUROMOD µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους σε
διαφορετικά πλαίσια. Τα παραδείγµατα περιλαµβάνουν:
Τυπική Χρήση:
• Εκτίµηση της φτώχειας, της ανισότητας και των στατιστικών αναδιανοµής
υπό πραγµατικές συνθήκες, προηγούµενων ή µελλοντικών κανόνων
εισφορών-παροχών
σελ. 43

Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
•
•

∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις
Επιπτώσεις των απλών φορολογικών µεταρρυθµίσεων για την πολιτική (ή
ενδεικτικά αλλαγές στη σύνθεση του νοικοκυριού και αρχικού εισοδήµατος)
• υπολογισµούς «µοντέλου οικογένειας»
• Οι δείκτες των κινήτρων για εργασία
Πιο προχωρηµένη Χρήση:
• Πολύπλοκες µεταρρυθµίσεις πολιτικής (π.χ. επιδράσεις των µεταβολών των
φορολογικών συντελεστών σε σταθερά έσοδα και των συντελεστών των
κανονισµών κοινωνικής ασφάλισης)
• Πολιτική εναλλαγή µεταξύ των χωρών (δηλαδή επιδράσεις στην χώρα Α
θέσπισης ενός µέτρου της πολιτικής που σήµερα εφαρµόζεται στη χώρα Β)
• Παραγωγή των στοιχείων του προϋπολογισµού ως βάση για την εκτίµηση της
προσφορά εργατικού δυναµικού ή άλλων µοντέλων αλλαγής συµπεριφοράς
• ∆ηµιουργία εισοδήµατος ως αντιπαράδειγµα για να απαντήσει σε ερωτήσεις
"τι θα γινόταν εάν"
• Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων πολιτικών µεταρρυθµίσεων και το κόστος
της σε επίπεδο ΕΕ.
∆εδοµένα καταλογισµού:
• Παραγωγής του ακαθάριστου εισοδήµατος (από την πηγή) από τα καθαρά, ή
το αντίστροφο
• Υπολογισµός των θεωρητικών δικαιωµάτων για παροχές και φορολογικές
υποχρεώσεις που θα χρησιµοποιηθούν στην εκτίµηση της έκτασης και της
επίπτωσης της µη απορρόφησης των παροχών και της φοροδιαφυγής
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το µοντέλο προέρχονται από το ISER, ενώ τα
αποτελέσµατα είναι σε πινακοποιηµένη µορφή καθώς δεν υπάρχει διεπαφή µε τον
χρήστη.
Euromod
www.iser.essex.ac.uk/euromod
Αναλυτές Οικονοµικής Πολιτικής
Ευρωπαϊκές Χώρες/ Ευρωπαϊκή Ένωση
Microsimulation Model
Στατικό
Ανάλυση Οικονοµικής Πολιτικής
Εργαλεία για την εκτίµηση των
επιπτώσεων της Πολιτικής Φορολογίας
και Παροχών
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-13: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού EUROMOD

2.5.3.7 Sesim
Το Sesim αναπτύχτηκε στην Σουηδία µέσα από την συνεργασία πολλών
Πανεπιστηµίων και ερευνητών, µε σκοπό την αξιολόγηση των οικονοµικών παροχών
σε φοιτητές. Στην συνέχεια µετεξελίχθηκε και χρησιµοποιείται πλέον στην ανάλυση
σελ. 44

Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
της Συνταξιοδοτικής Πολιτικής, ώστε να αξιολογηθεί η βιωσιµότητα του νέου
Συνταξιοδοτικού Συστήµατος της χώρας.
Το SESIM είναι ένα γενικό δυναµικό µοντέλο Mmicrosimulation µε την έννοια ότι οι
µεταβλητές του (γεγονότα) ενηµερώνονται σε µια αλληλουχία, και το χρονικό
διάστηµα µεταξύ της ενηµέρωσης των διαδικασιών είναι ένα έτος. Το έτος έναρξης
είναι το 1999 και κάθε άτοµο που περιλαµβάνεται στο αρχικό δείγµα διέρχεται από
µια αλληλουχία γεγονότων που αντικατοπτρίζουν πραγµατικά φαινόµενα της ζωής,
όπως η εκπαίδευση, ο γάµος, η απόκτηση παιδιών, η εργασία, η συνταξιοδότηση
κ.λπ. Κάθε χρόνο στα άτοµα αποδίδεται µια κατάσταση, αντανακλώντας την κύρια
δραστηριότητά τους κατά τη διάρκεια του έτους. Κάθε κατάσταση έχει σχέση µε µια
πηγή εισοδήµατος, (η εργασία δίνει κέρδη, η συνταξιοδότηση δίνει συντάξεις κλπ.)
Τα σύστηµα φορολογίας και κοινωνικών παροχών στη συνέχεια εφαρµόζονται και
µετά υπολογίζεται ο φόρος εισοδήµατος. Εάν η προσοµοίωση αυτή επαναλαµβάνεται
για µεγάλο χρονικό διάστηµα το εισόδηµα του κύκλου ζωής για τα άτοµα µπορεί να
παραχθεί.
Η υλοποίηση του µοντέλου έγινε σε Visual Basic (Παρέχεται GUI για τον χρήστη),
ενώ τα δεδοµένα προέρχονται από την ∆ηµόσια Σουηδική βάση δεδοµένων LINDA.
Sesim
www.sesim.org
Αναλυτές Οικονοµικής Πολιτικής
Σουηδία
Microsimulation Model
∆υναµικό
Ανάλυση Οικονοµικής Πολιτικής
Εργαλεία για τον σχεδιασµό
Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

της

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-14: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού SESIM

2.5.3.8 UNCIAD Agriculture Trade Policy Simulation Model
Το ATPSM είναι ένα µοντέλο που αναπτύχθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο ποσοτικοποίησης των συνακόλουθων οικονοµικών
επιπτώσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, από τις αλλαγές στην Εµπορική
Πολιτική των Αγροτικών Προϊόντων.
Το ATPSM είναι ντετερµινιστικό, στατικό, µοντέλο µερικής ισορροπίας. Αναλύει τις
επιπτώσεις των αλλαγών στην εµπορική πολιτική για την προσφορά και τη ζήτηση
χρησιµοποιώντας ένα σύστηµα ταυτόχρονων εξισώσεων που χαρακτηρίζονται από
µια σειρά δεδοµένων και σχέσεις συµπεριφοράς που αποσκοπούν στην προσοµοίωση
του πραγµατικού κόσµου. Η λύση του µοντέλου δίνει εκτιµήσεις για τις αλλαγές στις
τιµές των λιανικών πωλήσεων, στους όγκους πωλήσεων, και τους δείκτες ευηµερίας.
Καλύπτει 175 χώρες και 36 βασικά γεωργικά προϊόντα. Η οικονοµία για κάθε χώρα
εκπροσωπείται ξεχωριστά, εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία παρουσιάζεται
ως µια περιοχή µε την κοινή γεωργική πολιτική της.

σελ. 45

Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
Ο στόχος του µοντέλου είναι να προσοµοιώσει και να αξιολογεί διάφορες εµπορικές
πολιτικές που µπορούν να προταθούν γενικώς ή κατά τις διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ
για τη γεωργία. Οι πιθανές προδιαγραφές των πολιτικών περιλαµβάνουν εκτός
ποσόστωσης τιµολόγια, τιµολόγια που εφαρµόζονται, τιµολόγια εντός ποσοστώσεων,
ποσοστώσεις εισαγωγών - εξαγωγών, εξαγωγικές επιδοτήσεις και εγχώρια
υποστήριξη προϊόντων. Επιπλέον, µπορεί να εφαρµοστεί και η λεγόµενη Ελβετική
Φόρµουλα και µπορεί να προσοµοιωθούν ρυθµίσεις προτίµησης. Ένα χρήσιµο
χαρακτηριστικό είναι η αντιµετώπιση των προσόδων των ποσοστώσεων που
δηµιουργούνται από τις ποσοστώσεις εισαγωγής. Το µοντέλο περιλαµβάνει GUI ενώ
τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης είναι σε µορφή .csv για περαιτέρω επεξεργασία
µε υπολογιστικό φύλλο. Τα δεδοµένα του µοντέλου προέρχονται από βάσεις
δεδοµένων του FAO, UNCTAD και WTO.
UNICAD
http://192.91.247.38/tab/ATPSMabout.asp
Αναλυτές Εµπορικής Πολιτικής
175 Χώρες
Partial Equilibrium Model
Στατικό
Εµπορική Πολιτική στα Αγροτικά
Προϊόντα
Εργαλεία για την εκτίµηση των
επιπτώσεων από την αλλαγή της
Εµπορικής Πολιτικής στα Αγροτικά
Προϊόντα
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση στον κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-15: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού UNCIAD

2.5.3.9 Quest III – Quarterly European Simulation Tool
Το Quest ΙΙΙ είναι η τελευταία έκδοση του µοντέλου Quest, το οποίο αναπτύχθηκε για
λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελεί εργαλείο για την ανάλυση των
∆οµικών Αλλαγών σε κάθε Οικονοµία, αλλά και στην απόκριση της Οικονοµίας σε
µια ποικιλία από σοκ. Πρόκειται για ένα Νέο-Κεϋνσιανό µοντέλο ∆υναµικής
Στοχαστικής Γενικής Ισορροπίας (DSGE) µιας ανοιχτής Οικονοµίας, το οποίο
περιλαµβάνει συµπεριφορικές εξισώσεις. Η έκδοση του QUEST III είναι ιδιαίτερα
κατάλληλη για την ανάλυση των επιπτώσεων των διαρθρωτικών οικονοµικών
µεταρρυθµίσεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της
Λισαβόνας. Χρησιµοποιώντας πολλές ονοµαστικές και πραγµατικές τριβές, οι αγορές
µοντελοποιούνται ως ατελώς ανταγωνιστικές και το µοντέλο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη µελέτη των επιπτώσεων των πολιτικών που ενισχύουν τον
ανταγωνισµό. Από την άλλη πλευρά, ενδογενείς παράγοντες που καθορίζουν την
ανάπτυξη επιτρέπουν τη µελέτη των πολιτικών και των µεταρρυθµίσεων που
αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού της δηµιουργίας γνώσης, ενώ η κατάτµηση
της απασχόλησης σε τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων (χαµηλή, µέση, υψηλή) επιτρέπει

σελ. 46

Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
την αντιµετώπιση των µέτρων πολιτικής, όπως η αύξηση των κοινωνικών παροχών
για τους εργαζοµένους µε χαµηλά προσόντα, η αλλαγή της σύνθεσης των δεξιοτήτων
του εργατικού δυναµικού, η προώθηση της µετανάστευσης σε εργαζόµενους υψηλής
εξειδίκευσης και την επιδότηση της απασχόλησης των εργαζόµενων υψηλής
εξειδίκευσης στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.
Quest III
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/publication12918_en.pdf
Αναλυτές Οικονοµικής Πολιτικής
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
175 Χώρες
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
DSGE Model
Μοντελοποίηση
∆υναµικό
Στατικό / ∆υναµικό
Οικονοµική Πολιτική
Εστίαση Μοντέλου
Ανάλυση
Μακροπρόθεσµων
και
Τυπικές Εφαρµογές
βραχυπρόθεσµων
αλλαγών
στην
Οικονοµία,
Αξιολόγηση
∆οµικών
Αλλαγών
Θέση
στον
κύκλο
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-16 Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού QUEST - III
Τίτλος
Ιστοσελίδα

2.5.3.10 National Budget Simulation
Τo National Budget Simulation είναι µια ιστοσελίδα που προκαλεί τον χρήστη να
ισοσκελίσει τον προϋπολογισµό των ΗΠΑ για το έτος 2006. Ο χρήστης
πραγµατοποιεί µια σειρά επιλογών από λίστες και βλέπει το αποτέλεσµα που
επιφέρουν οι επιλογές του. Είναι ένας τρόπος για να κατανοήσει το κοινό τις
ισορροπίες που πρέπει να κρατήσουν οι ασκούντες την Οικονοµική Πολιτική, όταν
ασχολούνται µε Κατάρτιση Προϋπολογισµών και διαχείριση Ελλειµµάτων.
National Budget Simulation
www.nathannewman.org/nbs
Γενικό Κοινό
Συµµετοχικό
Στατικό
Κατάρτιση Προϋπολογισµού
Εργαλείο για την κατανόηση των
δυσκολιών
στην
κατάρτιση
προϋπολογισµών
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-17: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού NATIONAL BUDGET SIMULATOR
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2.5.3.11 EDGE
Το µοντέλο EDGE είναι ένα Εργαλείο εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Χρησιµοποιείται από την Ευρωπαϊκή ένωση για την Εκτίµηση διαφορετικών τρόπων
εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του Kyoto και της Ευρωπαϊκής Πρότασης στον τοµέα
των ορίων εκποµπής. Το µοντέλο EDGE είναι ένα δυναµικό, τύπου Ramsey,
πολυτοµεακό συνολικό γενικό µοντέλο ισορροπίας σχεδιασµένο για την ανάλυση της
κλιµατικής πολιτικής.
Εννοιολογικά, το µοντέλο EDGE αποτελείται από οκτώ περιφερειακά γενικά µοντέλα
ισορροπίας που συνδέονται µε συνεπείς διαπεριφερειακές ροές αγαθών και
υπηρεσιών. Υπάρχει ένα µοντέλο για κάθε περιοχή, και όπως όλες οι αγορές
εκκαθαρίζονται ταυτόχρονα, όλοι οι παράγοντες στο µοντέλο προβλέπουν σωστά τις
αλλαγές στις σχετικές τιµές.
Το µοντέλο χρησιµοποιείται για:
• Προσδιορισµό Εκποµπών / Μείωση των εκποµπών CO2, CH4, N2O και
HGWP (συνολικά σε HFCs, PFCs και SF6)
• Προσδιορισµό ΑΕΠ, του κοινωνικού κόστους, των τιµών της ενέργειας, της
εµπορίας εκποµπών, του διεθνούς εµπορίου, των επίπεδων παραγωγής
πετρελαίου, των κρατικών εσόδων
Τα δεδοµένα προέρχονται από την βάση δεδοµένων GTAP6 (Global Trade Analysis
Project), ενώ η ανάπτυξή του βασίζεται στο λογισµικό MPSGE/GAMS
(Mathematical Programming System for General Equilibrium Analysis/General
Algebraic Modeling System).
EDGE
http://www.copenhageneconomics.com/
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος ΕΕ
Χώρες της ΕΕ
CGE Model
∆υναµικό
Αλλαγές σε επενδύσεις και κατανάλωση,
Εναλλακτικά καύσιµα
Αξιολόγηση Πολιτικής της ΕΕ για την
Κλιµατική Αλλαγή και το ρόλο των µη
CO2 αερίων
∆ηµιουργίας Ανάλυση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-18: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού EDGE

2.5.3.12 GEM – CCGT
Το µοντέλο GEM - CCGT (General Equilibrium Model - Climate Change Policy and
Global Trade), η ανάπτυξη του οποίου χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση
στοχεύει στο να φωτίσει δυο θέµατα: την πολυµερή συµφωνία για την Στρατηγική
της Προστασίας του Περιβάλλοντος και την συµφωνία για την πλήρη απελευθέρωση
του Εµπορίου. Ξεκινώντας από ένα µοντέλο πολύ-περιφερειακής, πολυτοµεακής
υπολογιστικής γενικής ισορροπίας (CGE) της παγκόσµιας οικονοµίας και της χρήσης
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ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο ενσωµατώνει στην συνέχεια αρκετές προεκτάσεις,
όπως ατελή ανταγωνισµό στις διεθνείς αγορές εµπορευµάτων (συµπεριλαµβανοµένων
και των αγορών αδειών εκποµπής), οικονοµίες κλίµακας, και κόστος των κινδύνων
και των συναλλαγών που συνδέονται µε τη χρήση των ευέλικτων µέσων σε
στρατηγικές µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Με την εισαγωγή
αυξουσών αποδόσεων κλίµακας στο εργοστάσιο ή σε επίπεδο εταιρείας, το GEMCCGT είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις ανταγωνιστικές µεθόδους βιοµηχανικής
οργάνωσης ως επιπτώσεις των µεταρρυθµίσεων της εµπορικής πολιτικής (όπως η
διεύρυνση της ΕΕ). Εκτός αυτού, το µοντέλο µπορεί να αναλύσει το πώς οι πολιτικές
µείωσης των εκποµπών της ΕΕ θα αλλάξουν λόγω αποτελεσµατικότητας και ίσης
µεταχείρισης όπως προκύπτουν από τις διάφορες εξελίξεις του παγκόσµιου εµπορίου.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Πολιτική ανάλυση του αντίκτυπου των σηµερινών και των µελλοντικών
συνθηκών του εµπορίου
• Πολιτική ανάλυση του αντίκτυπου των στρατηγικών καταπολέµησης των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο
• Πολιτική ανάλυση των επιπτώσεων της παρέµβασης του εµπορίου και των
πολιτικών για το περιβάλλον
∆ίνει λοιπόν την δυνατότητα στους ∆ιαµορφωτές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής να
έχουν ένα εργαλείο για την επιλογή της καλύτερης Πολιτικής για την ανάσχεση της
Κλιµατικής Αλλαγής µέσα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Kyoto αλλά και την
απαραίτητη ευκαµψία για αποφάσεις σε θέµατα του ∆ιεθνούς Εµπορίου.
GEM CCGT
http://ccgt.zew.de/index.html
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες του ΟΑΣΑ
CGE Model
Στατικό
Κλιµατική Αλλαγή, ∆ιεθνές Εµπόριο
Ανάλυση Επιπτώσεων Συνθηκών για την
Κλιµατική Αλλαγή µε προεκτάσεις στο
∆ιεθνές Εµπόριο
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-19: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού GEM-CCGT

2.5.3.13 GEM-E3
Το Μοντέλο GEM E3 (General Equilibrium Model for Energy - Economy Environment Interactions) παρέχει πληροφορίες για την Μακροοικονοµία και την
συσχέτιση της µε το Περιβάλλον και τα Ενεργειακά συστήµατα. Πρόκειται για ένα
εµπειρικό, µεγάλης κλίµακας µοντέλο, γραµµένο εξ ολοκλήρου σε δοµική µορφή. Το
µοντέλο υπολογίζει τις τιµές ισορροπίας των αγαθών, υπηρεσιών, εργασίας και
κεφαλαίου που εκκαθαρίζονται ταυτόχρονα σε όλες τις αγορές βάσει του νόµου του
Walras . Με λίγα λόγια, το µοντέλο µπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής:
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•

Πρόκειται για ένα πολυεθνικό µοντέλο, που αντιµετωπίζει ξεχωριστά κάθε
περιοχή και τις συνδέει µέσω του ενδογενούς εµπορίου αγαθών και
υπηρεσιών
• Περιλαµβάνει πολλούς βιοµηχανικούς κλάδους και οικονοµικούς παράγοντες,
που επιτρέπουν τη συνεκτική αξιολόγηση των διανεµητικών συνεπειών των
πολιτικών.
• Είναι ένα πολύ-περιοδικό µοντέλο, που περιλαµβάνει την δυναµική της
συσσώρευσης κεφαλαίου και την τεχνολογική πρόοδο, τις σχέσεις της ροής
και αποθεµάτων µε τις προς τα πίσω προσδοκίες.
Επιπλέον, το µοντέλο καλύπτει τις σηµαντικότερες πτυχές των δηµόσιων
οικονοµικών, συµπεριλαµβανοµένων όλων των σηµαντικών φόρων, την κοινωνική
πολιτική των επιδοτήσεων, τις δηµόσιες δαπάνες και τη χρηµατοδότηση του
ελλείµµατος, καθώς και τα µέσα για συγκεκριµένες πολιτικές για το περιβάλλον /
ενεργειακό σύστηµα.
Το µοντέλο καθορίζει τη βέλτιστη ισορροπία µεταξύ ζήτησης και προσφοράς
ενέργειας, των ατµοσφαιρικών εκποµπών ρύπων και τη µείωση τους, ταυτόχρονα µε
την βελτιστοποίηση της συµπεριφοράς των πρακτόρων και την επίτευξη των γενικών
συνθηκών ισορροπίας. Με αυτή την έννοια, το µοντέλο αναλύει τις αλληλεπιδράσεις
µεταξύ της οικονοµίας, της ενέργειας και των περιβαλλοντικών συστηµάτων.
Τα αποτελέσµατα του GEM-E3 περιλαµβάνουν προβλέψεις µε πλήρεις πίνακες
εισροών-εκροών µε βάση τη χώρα, τους εθνικούς λογαριασµούς, την απασχόληση,
και τις ροές κεφαλαίων, το ισοζύγιο πληρωµών, τα δηµόσια οικονοµικά και τα έσοδα,
την κατανάλωση των νοικοκυριών, τη χρήση της ενέργειας και εφοδιασµού, και τις
ατµοσφαιρικές εκποµπές. Ο υπολογισµός της ισορροπίας είναι ταυτόχρονος για όλες
τις περιφέρειες που καλύπτονται από το µοντέλο και ξένους εµπορικούς δεσµούς.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Προσοµοίωση των επιπτώσεων των αγοροκεντρικών µέσων για την ενέργεια
που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική πολιτική σε βασικούς οικονοµικούς
και περιβαλλοντικούς δείκτες
• Αξιολόγηση των προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύουν
στην ανάπτυξη νέας και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης µε ανάλυση της
Κατανοµής των βαρών
• ∆ηµόσια οικονοµικά, πολιτικές σταθεροποίησης και οι επιπτώσεις τους στο
εµπόριο, την ανάπτυξη και τη συµπεριφορά των οικονοµικών παραγόντων
Το GEM E3 βοηθάει στην Ανάλυση της Πολιτικής µε την εκτίµηση της κατανοµής
των επιπτώσεων διαφόρων συµβάντων µεταξύ χωρών, κλάδων και ατόµων.
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

GEM – E3
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες της ΕΕ
CGE Model
∆υναµικό
Μακροοικονοµία και Αλληλεπίδραση µε
Περιβάλλον και Ενεργειακά Συστήµατα
Ανάλυση Επιπτώσεων των παρεµβάσεων
στην αγορά ως προς την Περιβαλλοντική
και Ενεργειακή Πολιτική
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∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-20: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού GEM – 3E

2.5.3.14 OECDTax
Το µοντέλο OECDTAX είναι ένα εφαρµοσµένο µοντέλο γενικής ισορροπίας.
Περιγράφει τα διεθνή δευτερογενή αποτελέσµατα των εθνικών φορολογικών
πολιτικών µέσω της διεθνούς αγοράς κεφαλαίου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
τονίσει τις συνέπειες των διαφόρων µορφών του διεθνούς φορολογικού συντονισµού
ή φορολογικού ανταγωνισµού. ∆είχνει επίσης τα αποτελέσµατα των φορολογικών
πολιτικών στην αγορά εργασίας σε µια ολοκληρωµένη παγκόσµια οικονοµία, µε
διαρθρωτική ανεργία.
Το µοντέλο είναι στατικό και περιγράφει µια στάσιµη µακροχρόνια ισορροπία. Η
παγκόσµια οικονοµία είναι χωρισµένη σε δύο κύριες περιοχές που ονοµάζονται
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το υπόλοιπο του κόσµου (ROW). Και οι δύο περιοχές
αποτελούνται από πολλές χώρες.
Σε κάθε εθνική οικονοµία οι επιχειρήσεις συνδυάζουν διεθνώς διακινούµενο
κεφάλαιο µε µη διακινούµενη εργασία για να παράγουν ένα οµοιογενές διεθνές
εµπορικό αγαθό. Κάθε χώρα κατοικείται από έναν µεγάλο αριθµό πανοµοιότυπων
νοικοκυριών και διαθέτει ένα προκαθορισµένο απόθεµα του πλούτου. Ένας
καταναλωτής µπορεί να καταναλώνει τον πλούτο του αµέσως, ή µπορεί να
συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και να κερδίζει ένα θετικό
συντελεστή απόδοσης. Ο επιχειρηµατικός τοµέας είναι χωρισµένος σε έναν τοµέα
των εγχώριων επιχειρήσεων χωρίς διεθνείς δραστηριότητες και στον τοµέα των
πολυεθνικών µητρικών εταιρειών που κατέχουν ξένες θυγατρικές εταιρείες σε κάθε
µια από τις άλλες χώρες στην παγκόσµια οικονοµία. Η αγορά του προϊόντος είναι
ανταγωνιστική, αλλά η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από ατελή ανταγωνισµό.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Προσοµοίωση του δευτερογενών επιπτώσεων των εθνικών φορολογικών
πολιτικών.
• Προσοµοίωση της φορολογικής πολιτικής - αλληλεπίδραση της αγοράς
εργασίας.
• Ανάλυση του φορολογικού ανταγωνισµού.
Το µοντέλο OECDTax περιγράφει το φαινόµενο της επέκτασης των επιπτώσεων
(Spillover Effect) της Φορολογικής Πολιτικής µιας χώρας στην Παγκόσµια
Οικονοµία µέσω της Παγκόσµιας Αγοράς Κεφαλαίου. Παρουσιάζει την επίδραση
στην Παγκόσµια Οικονοµία της Φορολογικής Σύµπλευσης και του Φορολογικού
Ανταγωνισµού. Έχει αναπτυχθεί από τον ΟΑΣΑ, δεδοµένα του οποίου χρησιµοποιεί.
Έχει αναπτυχθεί µε το λογισµικό GAMS (General Algebraic Modeling System).
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό

OECDTax
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες του ΟΑΣΑ
CGE Model
Στατικό
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Κλιµατική Αλλαγή, ∆ιεθνές Εµπόριο
Ανάλυση Επιπτώσεων Συνθηκών για την
Κλιµατική Αλλαγή µε προεκτάσεις στο
∆ιεθνές Εµπόριο
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2.5.3.15 PACE
Το µοντέλο PACE ολοκληρώνει τους τοµείς της Οικονοµίας, της Ενέργειας και του
Περιβάλλοντος. Αξιολογεί σηµαντικές Πολιτικές πρωτοβουλίες σε µια
Παγκοσµιοποιηµένη Αγορά.
Το PACE είναι ένα ευέλικτο σύστηµα υπολογίσιµων γενικών µοντέλων ισορροπίας
(CGE),το οποίο ενσωµατώνει τους τοµείς της οικονοµίας, της ενέργειας και του
περιβάλλοντος. Ο γενικός πυρήνας του PACE είναι ένα τυπικό πολυτοµεακό, πολύπεριφερειακό CGE πλαίσιο του παγκόσµιου εµπορίου και της κατανάλωσης
ενέργειας που ορίζεται για την αξιολόγηση σηµαντικών πρωτοβουλιών πολιτικής σε
έναν κόσµο που ενοποιείται ολοένα και περισσότερο µέσω του εµπορίου. Πέραν από
το γενικό πυρήνα, οι διάφορες ενότητες του PACE επιτρέπουν την ειδική ανάλυση
του προβλήµατος των παρεµβολών πολιτικής σε διαφορετικά περιφερειακά και
τοµεακά επίπεδα καθώς και χρονικές επεξεργασίες (στατική, δυναµική-αναδροµική,
διαχρονικές).
Η εφαρµογή του µοντέλου PACE είναι κυρίως στην οικονοµική ανάλυση των
ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών πρωτοβουλιών. Τα παραδείγµατα
περιλαµβάνουν την αξιολόγηση των πολιτικών µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (του Κιότο και µετά το 2012), την ανάλυση των µακροπρόθεσµων σεναρίων
της κλιµατικής πολιτικής, τις τοµεακές επιπτώσεις του συστήµατος εµπορίας
εκποµπών της ΕΕ, την αναµόρφωση του φόρου περιβάλλοντος, την σταδιακή
κατάργηση των πυρηνικών, τις ποσοστώσεις πράσινου, ή επιδοτήσεων των ορυκτών
καυσίµων. Ωστόσο, αρκετές υπο-ενότητες που επιτρέπουν ειδική έρευνα στο ζήτηµα
του εµπορίου, της φορολογίας, της πολιτικής για την αγορά εργασίας, χωρίς εστίαση
στις ενεργειακές ή τις περιβαλλοντικές αγορές. Οι πρόσφατες εφαρµογές σε αυτούς
τους τοµείς περιλαµβάνουν την εκτίµηση των φόρου προστιθέµενης αξίας και των
µεταρρυθµίσεων του φόρου εισοδήµατος, την ρύθµιση της αγοράς εργασίας, ή την
εµπορική ολοκλήρωση.
Έχει αναπτυχθεί µε το λογισµικό GAMS (General Algebraic Modeling System).
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

PACE
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες του ΟΑΣΑ
CGE Model
Κλιµατική Αλλαγή, ∆ιεθνές Εµπόριο
Ανάλυση Επιπτώσεων Συνθηκών για την
Κλιµατική Αλλαγή µε προεκτάσεις στο
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∆ιεθνές Εµπόριο
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-22: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού PACE

2.5.3.16 Worldscan
WorldScan είναι ένα πολυ-περιφερειακό, πολύ-τοµεακό, εφαρµοσµένο µοντέλο
γενικής ισορροπίας, το οποίο εστιάζει στην µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και το εµπόριο
στην παγκόσµια οικονοµία. Το µοντέλο βασίζεται στη νεοκλασική θεωρία της
ανάπτυξης και του εµπορίου.
Επειδή η εκποµπή CO2, του σηµαντικότερο από τα αέρια του θερµοκηπίου, έχει
άµεση σχέση µε την χρήση ορυκτών καυσίµων (άνθρακας, πετρέλαιο και φυσικό
αέριο), η ενέργεια είναι ένας από τους βασικούς δεσµούς µεταξύ της οικονοµίας και
του περιβάλλοντος / κλίµατος. Η ενεργειακή έκδοση των WorldScan είναι µια
επέκταση της βασικής του έκδοσης µε µια λεπτοµερή µοντελοποίηση του τοµέα της
ενέργειας. Είναι σχεδιασµένη για την ανάλυση πολιτικών για την αλλαγή του
κλίµατος, ιδίως πολιτικών µείωσης των εκποµπών CO2. Πρόσφατα, η ενεργειακή
έκδοση του µοντέλου επεκτείνεται µε την προσθήκη εκποµπών και άλλων αερίων
εκτός του CO2.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Τα αποτελέσµατα των µισθών, της απασχόλησης ή της παραγωγής σε διάφορα
µέρη του κόσµου.
• Η ανάλυση των διαφόρων σεναρίων για την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του
Κιότο, και θέµατα της πολιτικής της µετά Κιότο εποχής.
• Έµφαση δόθηκε στη σύνδεση µεταξύ του ΟΟΣΑ και χωρών εκτός ΟΟΣΑ.
Σήµερα η έµφαση είναι συχνά στα δευτερογενή αποτελέσµατα µεταξύ των
χωρών της ΕΕ.
• Θέµατα της διεύρυνσης της ΕΕ: όπως οι νέες υπό ένταξη χώρες, και η
Τουρκία.
• Ανάλυση σεναρίου. Το µοντέλο είναι σε θέση να αναπτύξει σενάρια µέχρι το
2100
Τα δεδοµένα του µοντέλου προέρχονται από την βάση δεδοµένων GTAP6 (Global
Trade Analysis Project), ενώ η ανάπτυξή του βασίζεται στο λογισµικό ISIS.
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Worldscan

Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες της ΕΕ / Χώρες εκτός ΕΕ
CGE Model
Μακροπρόθεσµη Ανάπτυξη, Εµπόριο
Οικονοµική Ανάλυση και Ενεργειακές
και Περιβαλλοντικές συνέπιες
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-23: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού WORLDSCAN
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2.5.3.17 PRIMES
Το µοντέλο PRIMES είναι ένα µοντέλο προσοµοίωσης των αγορών ενέργειας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσοµοιώνει την ισορροπία της αγοράς για τον ενεργειακό
εφοδιασµό και τη ζήτηση στα κράτη µέλη, µε την εύρεση των τιµών ισορροπίας για
κάθε πηγή ενέργειας. Το PRIMES είναι πολύ αναλυτικό και τεχνολογικά πλούσιο.
Προσοµοιώνει λεπτοµερώς την επιλογή της τεχνολογίας στην ενεργειακή ζήτηση και
την παραγωγή. Το σηµερινό απόθεµα εξοπλισµού λαµβάνεται ρητά υπόψη και η
επίδραση των πολιτικών, των αγορών και των τεχνολογικών αλλαγών µπορούν να
εξεταστούν. Τα Ενεργειακά και περιβαλλοντικά κόστη λαµβάνονται υπόψη στην
βελτιστοποίηση. Ως εκ τούτου πολλά βασικά εργαλεία πολιτικής, όπως η ρύθµιση
ανά τοµέα και ανά χώρα, η περιβαλλοντική φορολογία, οι αγορές άδειων και
επιδοτήσεις για τη µείωση µπορούν να αναλυθούν.
Το µοντέλο είναι κατάλληλο για πολλές τυποποιηµένες ερωτήσεις σχετικά µε την
προσφορά και τη ζήτηση, όπως η ασφάλεια του εφοδιασµού, ο στρατηγικός
σχεδιασµός, η δοµή της προσφοράς (η επιλογή της τεχνολογίας) και το σχετικό
κόστος. Άλλες ενδιαφέρουσες εφαρµογές ασχολούνται µε τις δυνατότητες που
ανοίγονται από την αλλαγή της τεχνολογίας και τις επιπτώσεις των πολιτικών που
επιδιώκουν να προκαλέσουν αλλαγή της τεχνολογίας (επενδυτικά σχέδια, η
ενεργειακή πολιτική τιµολόγησης, η ρύθµιση, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της αγοράς
ενέργειας, η εξοικονόµηση ενέργειας κατά την παραγωγή, η εξάρτηση - τρωτότητα
από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο). Πολλές τεχνολογίες µείωσης
µοντελοποιούνται καθώς και οι ατµοσφαιρικές εκποµπές (CO2, NOx, SO2, N2O,
CH4, VOC, PM). Ως εκ τούτου η επιρροή της περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και
της ενεργειακής πολιτικής στις ατµοσφαιρικές εκποµπές µπορούν να προσοµοιωθούν.
Το µοντέλο PRIMES χρησιµοποιείται κυρίως στον τοµέα της ενεργειακής πολιτικής
και του περιβάλλοντος. Ωστόσο, έχει επίσης εφαρµογές που αφορούν τη βιοµηχανική
και την πολιτική µεταφορών, λόγω του γεγονότος ότι στην πλευρά της ζήτησης οι
τοµείς της βιοµηχανίας και των µεταφορών έχουν µοντελοποιηθεί λεπτοµερώς.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
Πλήρη ισοζύγια ενέργειας (κατά EUROSTAT ) ανά χώρα και ανά έτος.
• Ενεργειακή ζήτηση σύµφωνα µε την παραπάνω ταξινόµηση
• Το κόστος της ενέργειας, των τιµών παραγωγού και καταναλωτή
• Ηλεκτροπαραγωγή ανά µονάδα, καµπύλες απορρόφησης ισχύος, συντελεστές
φορτίου, οριακό κόστους των επενδύσεων
• Επέκταση µονάδων επεξεργασίας
• Μεταφορά και διανοµή φυσικού αερίου: ροές, ικανότητα, κόστος
• Ενδογενής επεξεργασία της εξοικονόµησης ενέργειας και των νέων
τεχνολογίων
• Εκποµπές στην ατµόσφαιρα (CO2, NOx, SO2, N2O, CH4, VOC, PM)
Το µοντέλο PRIMES έχει, µεταξύ άλλων, χρησιµοποιηθεί για να αξιολογήσει ένα
σύνολο πολιτικών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρήση στις
διαπραγµατεύσεις για το πρωτόκολλο του Κιότο και για την προετοιµασία των
προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και τις εκποµπές.
Έχει αναπτυχθεί µε το λογισµικό GAMS (General Algebraic Modeling System) και
λαµβάνει δεδοµένα από τις βάσεις MURE, IKARUS και ODYSSE.
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Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

PRIMES

Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες της ΕΕ / Χώρες εκτός ΕΕ
GE Model
Ενεργειακές Αγορές ΕΕ
Ζήτηση και κόστος Ενέργειας, Εκποµπές
αερίων
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-24: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού PRIMES

2.5.3.18 ASTRA
Το µοντέλο ASTRA (Assessment of Transport Strategies) αναπτύχθηκε αρχικά για
την ανάλυση των µακροχρόνιων επιπτώσεων της Κοινής Πολιτικής Μεταφορών της
ΕΕ. Το µοντέλο είναι πλήρως δυναµικό, υλοποιείται µε τη µεθοδολογία System
Dynamics και τρέχει από το 1990 έως το 2030 µε ετήσια διαστήµατα.
Το ASTRA-A αποτελεί ένα πραγµατικά ολοκληρωµένο µοντέλο αξιολόγησης για τη
στρατηγική αξιολόγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών µε τα 8 modules του: πληθυσµός
(POP), µακροοικονοµία (MAC), εξωτερικό εµπόριο (FOT), περιφερειακή οικονοµία
και χρήση γης (REM), µεταφορές (TRA), στόλος των οχηµάτων (VfT), περιβάλλον
(ENV) εκτίµησης της ευηµερίας (WEM). Κάθε ενότητα είναι σε θέση να παρέχει
δείκτες που έχουν σηµασία για τη αξιολόγηση του αντίκτυπου των πολιτικών. Ένα
βασικό στοιχείο του ASTRA είναι ότι συνδυάζει modules σε µίκρο- και µάκροεπίπεδο (π.χ. MAC, FOT µε TRA).
Χρησιµοποιείται για την κατάρτιση κανονιστικών Πολιτικών σε θέµατα Εκποµπών
αερίων από τα Μεταφορικά Συστήµατα, αλλά και διοδίων, δασµών σε καύσιµα και
ανάπτυξης Μεταφορικών Υποδοµών.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Αξιολόγηση χωρικά και χρονικά διαφοροποιηµένων πακέτων πολιτικής, όπως
οι συνδυασµοί της τιµολογιακής πολιτικής, της φορολογίας, της πολιτικής των
υποδοµών ή της τεχνολογίας. Π.χ. η βήµα-βήµα αύξηση των φόρων επί των
καυσίµων καθώς και την επιστροφή των εσόδων από την µείωση του φόρου
εισοδήµατος.
• Βελτιωµένη δέσµη πολιτικών για την ασφάλεια και τις εκποµπές (ISE), που
περιλαµβάνει ρυθµιστικές πολιτικές, όπως το όριο ταχύτητας, την νοµοθεσία
των εκποµπών και να την χρήση ζώνης ασφαλείας.
• Πακέτο πολιτικής αύξησης φόρου στα καύσιµα, και φορολογίας για την
κατασκευή µεταφορικών υποδοµών
• Ανάλυση των επιπτώσεων των διαφορετικών συστηµάτων διοδίων για τα
βαρέα φορτηγά οχήµατα.
• ∆ιαφορετικές χρήσεις των εσόδων των διαφόρων καθεστώτων διοδίων
Αναπτύχθηκε µε το εργαλείο λογισµικού Vensim και λαµβάνει δεδοµένα κυρίως από
τις βάσεις SCENARIOS και SCENES της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ASTRA
www.astra-model.eu
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες της ΕΕ
System Dynamics Model
∆υναµικό
Μακροπρόθεσµη Επιπτώσεις από την
Εφαρµογή της Κοινής Πολιτικής στις
Μεταφορές
Εκτίµηση του µείγµατος φορολογικής
τιµολογιακής και Πολιτικής Υποδοµών
σε ότι αφορά τα Μεταφορικά Συστήµατα
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-25: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού ASTRA

2.5.3.19 SCENES
Το µοντέλο SCENES (Modeling and Methodology for Analyzing the interrelationship
between external developments and European Transport), είναι ένα ∆ιευρωπαϊκό
µοντέλο Πρόβλεψης των Μεταφορών. Υποστηρίζει όλες τις πιθανές µετακινήσεις µε
όλα τα πιθανά Μεταφορικά Μέσα και επίσης και Συνδυασµένες Μεταφορές.
Προσοµοιώνει συνδυασµό εµπορευµάτων και επιβατικής κίνησης εντός της ΕΕ των
15 χωρών, καθώς και σε διάφορες εξωτερικές περιοχές. Η ζήτηση προέρχεται από τις
τιµές και την οικονοµική δραστηριότητα µέσω Πινάκων Εισροών-Εκροών. Οι
οικονοµικές συναλλαγές µεταφράζονται σε ροές εµπορευµατικής κίνησης σύµφωνα
µε τις µοναδιαίες τιµές των εµπορευµάτων. Τα µερίδια των µεταφορών και η ανάθεση
τους στο δίκτυο γίνεται µε βάση το γενικευµένο κόστος µεταφοράς. Χρησιµοποιείται
στον σχεδιασµό των Μεταφορικών Συστηµάτων και στην επίπτωση της Οικονοµίας
στον Τοµέα των Μεταφορών.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Προσοµοίωση των επιπτώσεων της περιφερειακής οικονοµίας στον τοµέα των
µεταφορών
• Ανάλυση των εναλλακτικών σεναρίων πολιτικής µεταφορών που αφορούν την
ανάπτυξη της προσφοράς, το κόστος µεταφοράς, τις κανονιστικές πολιτικές
(π.χ. όρια ταχύτητας, όρια εκποµπών των οχηµάτων, διαφορετικοί δείκτες
φορτίου οχηµάτων, απελευθέρωση των ρυθµίσεων για ορισµένους τοµείς των
µεταφορών, κλπ.) σε σχέση µε τον όγκο της κίνησης, µεταφορικών µέσων,
των εκποµπών .
Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση

SCENES
http://netze.iww.kit.edu/102_200.php
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες της ΕΕ
System Dynamics Model
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Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

∆υναµικό
Πρόβλεψη Μεταφορών
Εκτίµηση
της
επίδρασης
της
Οικονοµικής Πολιτικής στις Μεταφορές,
Εναλλακτικά
Σενάρια
Ανάπτυξης
Μεταφορών
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-26: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού SCENES

2.5.3.20 CAPRI
Το µοντέλο CAPRI (Common Agricultural Policy Regional Impact Assessment)
αναπτύχθηκε από την ΕΕ για την υποβοήθηση της ανάλυσης των επιπτώσεων της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και των αγροτο-περιβαλλοντικών και αγροτοεµπορικών θεµάτων. Συνδυάζει τις περιφερειακές γεωργικές πολιτικές και την
παραγωγή µε τις πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό,
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο αγορών βασικών γεωργικών προϊόντων. Μια
προσέγγιση µε βάση την δραστηριότητα επιτρέπει την άµεση εφαρµογή των σχετικών
µέτρων της ΚΓΠ και τον τεχνολογικό προσδιορισµό των κατάλληλων
περιβαλλοντικών δεικτών που σχετίζονται µε τις γεωργικές δραστηριότητες
παραγωγής. Τα προϊόντα και η κάλυψη της δραστηριότητάς τους είναι σύµφωνα µε
τους Οικονοµικούς Λογαριασµούς της Γεωργίας (ΟΛΓ) µέσω ενός συνδυασµού
προσεγγίσεων ¨πάνω προς τα κάτω / κάτω προς τα πάνω¨. Το µοντέλο χωρίζεται σε
ένα στοιχείο προσφοράς και ένα στοιχείο της αγοράς. Μια επαναληπτική διαδικασία
µεταξύ της προσφοράς και της αγοράς καθιερώνει µια συγκριτική στατική ισορροπία
και επιστρέφει τιµές εκκαθάρισης της αγοράς για τα εµπορεύσιµα γεωργικά προϊόντα
και στα νεαρά ζώα.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
Το µοντέλο CAPRI συνήθως χρησιµοποιείται για την προσοµοίωση της Ευρώπης των
25 σε επίπεδο επιπτώσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) σχετικά µε την
παραγωγή, το εισόδηµα, τις αγορές, και το περιβάλλον. Τυπικές εφαρµογές είναι:
• Η προσοµοίωση της Ατζέντας 2000 και των σεναρίων MTR
• Μοντελοποίηση της αγροτικής µεταρρύθµισης σύµφωνα µε τις νέες προτάσεις
του ΠΟΕ
• Επιλογές µεταρρύθµισης του γαλακτοκοµικού τοµέα και του τοµέα της
ζάχαρης
• Ανάπτυξη / µοντελοποίηση των παθητικών περιβαλλοντικών δεικτών για την
Ευρωπαϊκή γεωργία
• Εκτίµηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης των γεωργικών πολιτικών
• Επίπτωσης των γεωργικών πολιτικών σε συγκεκριµένες αγορές
• Εµπορεύσιµες άδειες εκποµπών από τις γεωργικές δραστηριότητες
Παράλληλα µε την ανάπτυξη του µοντέλου αναπτύχθηκε και η βάση δεδοµένων του
από στατιστικά στοιχεία της ΕΕ και του ΟΗΕ. Αναπτύχθηκε µε το εργαλείο
λογισµικού GAMS, αλλά ενσωµατώνει και την τεχνολογία Java για την παραγωγή
διαδραστικών χαρτών µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης. Ο χρήστης
αλληλεπιδρά µε το µοντέλο µέσω GUI.
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CAPRI
http://www.capri-model.org
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες της ΕΕ
CGE Model
Στατικό
Κοινή Αγροτική Πολιτική
Εκτίµηση της Επίδρασης του Αγροτικού
Τοµέα στο Περιβάλλον, Επίδραση της
Αγροτικής Πολιτικής σε άλλες αγορές
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-27: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού CAPRI

2.5.3.21 ΕΤΑ (European Tax Analyzer)
Το µοντέλο ETA είναι ένα µοντέλο microsimulation που χρησιµοποιείται για τον
υπολογισµό και την σύγκριση των φορολογικών βαρών, Συµπράξεων και
Επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που δραστηριοποιούνται σε
περισσότερες από µια χώρες για περίοδο έως δέκα έτη. Για το λόγο αυτό όλες οι
σχετικές φορολογικές διατάξεις, φόροι, φορολογικοί συντελεστές και φορολογικές
βάσεις λαµβάνονται υπόψη.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Σύγκριση της δοµής της διεθνούς φορολογικής επιβάρυνσης.
• Αξιολόγηση των προτάσεων για οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην Ευρώπη,
τη Γερµανία και τις άλλες χώρες που παρατηρήθηκαν.
• Η σύγκριση των νοµικών µορφών των επιχειρήσεων σε κάθε χώρα.
• Ανάπτυξη και ανάλυση των εναλλακτικών φορολογικών σχεδίων για τη
µεταρρύθµιση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρώπη (αλλαγή των
υφιστάµενων συστηµάτων, ταµειακών ροών-φόρων, περιβαλλοντικού φόρου).
• ∆ιερεύνηση των συνδυασµένων επιπτώσεων των φόρων επί της
επιχειρηµατικής συµπεριφοράς των επενδύσεων, στην περίπτωση των εθνικών
και διασυνοριακών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
Η ETA επιτρέπει τις ακόλουθες αναλύσεις ευαισθησίας:
• Οι µεταβολές των επενδύσεων (ενσώµατες ακινητοποιήσεις µε το συνολικό
δείκτη του ισολογισµού)
• Αλλαγές στη χρηµατοδότηση (χρέος προς χρηµατοδότηση των κεφαλαίων)
• Κερδοφορία (κέρδη και ζηµίες)
• Προσωπικό ή ένταση κεφαλαίου (προσωπικό / δαπάνες αποσβέσεων ως
ποσοστό του κύκλου εργασιών)
• Πολιτική διανοµής
• Αλλαγή των φορολογικών συντελεστών, του φορολογικού συστήµατος, της
φορολογικής βάσης, της διπλή φορολογίας κλπ.
Τίτλος
Ιστοσελίδα

ΕΤΑ
http://www.zew.de/en/publikationen/taxat
ion/eta.php
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Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες της ΕΕ
Microsimulation
Φορολογικά Βάρη
Σύγκριση διαφορετικών Φορολογικών
Πολιτικών, Αξιολόγηση των προτάσεων
∆ηµοσιονοµικής
Μεταρρύθµισης,
Αξιολόγηση
της
επίδρασης
της
Φορολογίας στο Επιχειρείν
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-28: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού ETA

2.5.3.22 ESPASIM
Το ESPASIM είναι ένα µοντέλο Microsimulation Φορολογίας και Κοινωνικών
Παροχών που χρησιµοποιείται στην Ισπανία. Λαµβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες
που παρέχονται από µικρο-δεδοµένα από ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα της Ισπανών
φορολογουµένων και νοικοκυριών, το EspaSim προσοµοιώνει τα αποτελέσµατα που
έχουν σενάρια πολιτικής µε διαφορετικές φορολογικές ελαφρύνσεις πάνω στο
εισόδηµα του πληθυσµού αυτού. Λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών του
κάθε ατόµου παράλληλα µε τα έσοδα και τις δαπάνες, το EspaSim υπολογίζει τον
καταβλητέο φόρο και τα οφέλη που ένα πρόσωπο θα λάµβανε σύµφωνα µε
εναλλακτικά συστήµατα φορολογικής πολιτικής.
Το EspaSim είναι ένα εύχρηστο πρόγραµµα, προσιτό σε οποιονδήποτε είναι
εξοικειωµένος µε το ισπανικό σύστηµα φορολόγησης και παροχών και έχει βασικές
γνώσεις υπολογιστή. ∆εδοµένου ότι είναι στατικό, οι υπολογισµοί γίνονται χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε επίδραση που επιφέρει η αλλαγή πολιτικής σχετικά
µε τη συµπεριφορά των πρακτόρων. Αφορά καθαρά αριθµητικούς υπολογισµούς που
δείχνουν τις επιπτώσεις λίγο ή αµέσως µετά από µια µεταρρύθµιση, πριν οι
πράκτορες προσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους ως αποτέλεσµα της αλλαγής της
πολιτικής.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
Υπολογισµός των επιπτώσεων που θα έχει µια συγκεκριµένη πολιτική στο διαθέσιµο
εισόδηµα. Ειδικότερα τις επιπτώσεις στην είσπραξη των φόρων, την ανισότητα και τη
φτώχεια, τους φορολογικούς συντελεστές, τα ποσοστά αναπλήρωσης και την
απλοποίηση των ακόλουθων πολιτικών:
• Μεταρρύθµιση στις εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης υπαλλήλων /
εργοδοτών
• Μεταρρύθµιση στην φορολογία εισοδήµατος (συµπεριλαµβανοµένων των
φορολογικών νόµων, φορολογικών απαλλαγών, µειώσεων φόρων, της
παρακράτησης φόρου εισοδήµατος, κλίµακας εισοδηµάτων)
• Ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση φόρων και παροχών
• Μεταρρύθµιση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ)
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Μεταρρύθµιση συστήµατος Συντάξεων και ασφάλισης (το µοντέλο δεν
επιτρέπει στο χρήστη να προσοµοιώνει το δικαίωµα στις παροχές αυτές, αλλά
δίνει τη δυνατότητα εξάλειψή τους.)
• Μεταρρύθµισης του Συστήµατος Ασφάλισης σε ότι αφορά τις ελάχιστες
επικουρικές συντάξεις
• Μεταρρύθµιση του συστήµατος επιδοµάτων ανεργίας
• Μη ανταποδοτικά ή προνοιακά επιδόµατα (συµπεριλαµβανοµένων των µη
ανταποδοτικών ή βοηθητικών επιδοµάτων γήρατος ή τέκνων)
• Η θέσπιση προγραµµάτων εγγύησης εισοδήµατος στην Ισπανία.
Το EspaSim έχει υλοποιηθεί σε Visual Basic (περιλαµβάνει GUI) και χρησιµοποιεί
δεδοµένα από Ισπανικές κρατικές βάσεις δεδοµένων.
ΕSPASIM
selene.uab.es/espasim/eng.htm
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Ισπανία
Microsimulation
Στατικό
Φορολογικά Βάρη
Εκτίµηση επιπτώσεων της Φορολογίας
στην Οικονοµία, Μεταρρυθµίσεις σε
Φορολογικά και Συνταξιοδοτικά θέµατα,
Καθιέρωση
προγράµµατος
εξασφαλισµένου εισοδήµατος
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-29: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού ESPASIM

2.5.3.23 ΤΑΧΒΕΝ
Το Ινστιτούτο Φορολογικών Μελετών χρησιµοποιεί το TAXBEN, ένα µοντέλο
φορολογίας και παροχών του Ηνωµένου Βασιλείου, από το 1983. Ο στόχος του
TAXBEN είναι να µοντελοποιήσει την κατανοµή της επίδρασης των αλλαγών
Πολιτικής προσωπικών φόρων και παροχών σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο και την
Βρετανική οικονοµία. Το TAXBEN λειτουργεί τόσο µε στοιχεία που λαµβάνονται
από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών, σε ετήσιο αντιπροσωπευτικό
δείγµα των 7.000 νοικοκυριών του Ηνωµένου Βασιλείου, όσο και (από το 1995 και
µετά), σε στοιχεία από την Έρευνα Οικογενειακών Πόρων, σε ετήσιο
αντιπροσωπευτικό δείγµα περίπου 25.000 βρετανικών νοικοκυριών. Έτσι το
TAXBEN επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ακριβείς εκτιµήσεις για τη συνολική
επίπτωση των εσόδων από συγκεκριµένες αλλαγές, και να εξετάσει τα αποτελέσµατα
της κατανοµής της πολιτικής σε διαφορετικές υπο-οµάδες του πληθυσµού.
Το TAXBEN θα υπολογίσει τις επιπτώσεις της έµµεσης φορολογικής µεταρρύθµισης
σχετικά µε τα πρότυπα των δαπανών µε καθορισµένη από τον χρήστη ελαστικότητα
της ζήτησης για κάθε κατηγορία δαπανών.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
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Υπολογισµός των αποτελεσµάτων µιας µεταρρύθµισης ή ενός συστήµατος φόρων /
παροχών σε πολλές χιλιάδες νοικοκυριά
TAXBEN
http://www.ifs.org.uk/publications/1701
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Μεγάλη Βρετανία
Microsimulation
Φορολογικά Βάρη
Υπολογισµός
της
επίδρασης
της
Φορολογίας ή της Κοινωνικής Πολιτικής
στην Οικονοµία
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-30: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού TAXBEN

2.5.3.24 EcoSense
Το µοντέλο EcoSense είναι ένα εργαλείο Αξιολόγησης Αντικτύπου (Impact
Assessment tool), το οποίο επιβεβαιώνει την αξιολόγηση της προτεραιότητας του
αντίκτυπο από την εκποµπή ρυπαντών στην Ατµόσφαιρα.
Πρόκειται για ένα αρθρωτό σύστηµα λογισµικού που ενσωµατώνει διαφορετικά
µοντέλα. Περιλαµβάνει µια βάση δεδοµένων που διαθέτει πληροφορίες για τις
προδιαγραφές του µοντέλου, όπως χηµικές εξισώσεις, σχέσεις δόσης-απόκρισης,
σχετική τεχνολογία, σενάρια εκποµπών, συγκεκριµένα κόστη των ζηµιών και
λεπτοµερή γεωγραφική / χωρικών πληροφορία (για τις σχέσεις ΕΕ και των
ευρωπαϊκών χωρών εκτός ΕΕ). Η διασπορά των ρύπων και ο χηµικός
µετασχηµατισµός είναι προσοµοιωµένα από τρία µοντέλα των αεροπορικών
µεταφορών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Οι επιπτώσεις και το κόστος των ζηµιών µπορεί να εκτιµηθεί για τους παρακάτω
τοµείς: 1. την ανθρώπινη υγεία (προσδόκιµο ζωής, νοσηρότητας) 2. υλικά (κυρίως τα
οικοδοµικά υλικά: π.χ. ασβεστόλιθος, ψαµµίτης, βαφές, ψευδάργυρος) 3.
καλλιέργειες
(αλλαγή
απόδοσης,
ανάγκη
για ασβέστωση, λίπανση).
Οι προδιαγραφές του µοντέλου, όπως τα στοιχεία των υποδοχέων, οι λειτουργίες
ανταπόκρισης στη δόση ή οι νοµισµατικές αξίες µπορούν να τροποποιηθούν από το
χρήστη.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Προσοµοίωση των επιπτώσεων των εκποµπών στην ατµόσφαιρα των
πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σωµατιδίων, NOx, SO2, CO, βαρέων
µετάλλων, έµµονων οργανικών ρύπων στην ανθρώπινη υγεία, τις γεωργικές
καλλιέργειες, και το υλικό των επιφανειών των κτιρίων.
• Αξιολόγηση του εξωτερικού κόστους, µε στόχο την εσωτερίκευση
• Υποστήριξη για την ανάλυση κόστους-οφέλους για τα µέτρα και τις οδηγίες
που αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας
• Αξιολόγηση των τεχνολογιών, τον προσδιορισµό των πλεονεκτηµάτων και
των αδύνατων σηµείων
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•

Χρήση των χρηµατικών αξιών των ζηµιών ως δεικτών της βιωσιµότητας και
της ευηµερίας
Το µοντέλο λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και χρησιµοποιεί δεδοµένα από τις
βάσεις δεδοµένων EMEP, και EUROSTAT REGIO.
EcoSense
http://www.ier.unistuttgart.de/forschung/modmeth/ecosense
/ecosense.html
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Χώρες ΕΕ και εκτός ΕΕ
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Impact Assessment Model
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Αντίκτυπο των Ρυπαντών στην
Εστίαση Μοντέλου
Ατµόσφαιρα
Υπολογισµός της επίδρασης διαφόρων
Τυπικές Εφαρµογές
ρυπαντών στη Ατµόσφαιρα, ανάλυση
κόστους – οφέλους από την ρύπανση
στην
Υγεία,
Αξιολόγηση
νέων
Τεχνολογιών
Θέση
στον
κύκλο
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-31: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού ECOSENSE
Τίτλος
Ιστοσελίδα

2.5.3.25 FUND
Το µοντέλο FUND (The Climate Framework for Uncertainty, Negotiation and
Distribution) είναι ένα ολοκληρωµένο µοντέλο αξιολόγησης της ανθρωπογενούς
κλιµατικής αλλαγής. Συνδέει εξωγενή σενάρια µε απλά µοντέλα. Τα εξωγενή σενάρια
αφορούν το ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, το µερίδιο της γεωργίας στο Ακαθάριστο
Περιφερειακό Προϊόν, την αύξηση του πληθυσµού, την αυτόνοµη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης, το ποσοστό της αφαίρεσης του άνθρακα από τη χρήση της
ενέργειας, την διαδικασία αφαίρεσης του άνθρακα από την ενεργειακή χρήση, καθώς
και τις εκποµπές µεθανίου και οξειδίων του αζώτου. Αυτά τα εξωγενή σενάρια
συνδέονται µε απλά µοντέλα του πληθυσµού, της τεχνολογίας, της οικονοµίας, των
εκποµπών, της ατµοσφαιρικής χηµείας, του κλίµατος, του επίπεδου της θάλασσας,
και των επιπτώσεων.
Η ενότητα της κλιµατικής αλλαγής περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι εκποµπές
αερίων θερµοκηπίου ως παράγωγο από την κοινωνικο-οικονοµική ενότητα, µπορεί να
οδηγήσει σε αλλαγές στην ατµοσφαιρική συγκέντρωση και στην αλλαγή του
κλίµατος. Το πλαίσιο FUND επιχειρεί επίσης να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της
κλιµατικής αλλαγής.
Τυπικές Εφαρµογές Μοντέλου:
• Ανάλυση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής
• Ανάλυση κόστους-οφέλους και ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας της
πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή
• Πτυχές θεωρία των παιγνίων και του κεφαλαίου στην κλιµατική αλλαγή
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Έχει υλοποιηθεί σε Turbo Pascal για λειτουργικό σύστηµα DOS και χρησιµοποιεί
δεδοµένα από την βάση IMAGE.
FUND
http://www.fund-model.org/
Υπηρεσίες χάραξης Πολιτικής
Χώρες ΕΕ και εκτός ΕΕ
Impact Assessment Model
Ανθρωπογενής Κλιµατική Αλλαγή
Ανάλυση του Αντίκτυπου της Κλιµατικής
Αλλαγής, Ανάλυση κόστους – οφέλους
της Πολιτικής για την Κλιµατική Αλλαγή
∆ηµιουργίας Αξιολόγηση Πολιτικής

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Χρήστης/ες
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Γεωγραφική Περιοχή Εφαρµογής
Μοντελοποίηση
Στατικό / ∆υναµικό
Εστίαση Μοντέλου
Τυπικές Εφαρµογές

Θέση
στον
κύκλο
∆ηµόσιας Πολιτικής
Πίνακας 2-32: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού FUND

2.5.3 Συµπεράσµατα ως προς τα Εργαλεία Μοντελοποίησης
Πολιτικής
Στον Πίνακα 2-33 που ακολουθεί παρουσιάζονται πινακοποιηµένα
χαρακτηριστικά των εργαλείων που παρουσιάστηκαν σε αυτό το Κεφάλαιο.

τα
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Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα, τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται σήµερα
στην Μοντελοποίηση Πολιτικής έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Είναι κυρίως οικονοµετρικά µοντέλα τα οποία βασίζονται ως επί το πλείστον
στην Γενική Ισορροπία και ως εκ τούτου λαµβάνουν υπόψη τους ορισµένες
παραδοχές για την συµπεριφορά των οικονοµικών προσώπων. Παρόµοια
µοντέλα δεν προέβλεψαν µε επιτυχία την σηµερινή οικονοµική κρίση
• Χρησιµοποιούν αποκλειστικά δεδοµένα που προέρχονται από δηµόσιες
βάσεις δεδοµένων, οι οποίες είτε µπορεί να είναι ατελείς , είτε τα δεδοµένα
τους να συλλέγονται ανά µεγάλα χρονικά διαστήµατα ώστε να µην είναι
ενηµερωµένες
• Για την χρησιµοποίηση τους απαιτείται εξειδίκευση του χρήστη, όχι µόνο στο
αντικείµενο στο οποίο εφαρµόζονται (πχ. µεταφορές, ενέργεια κλπ.), αλλά και
σε προχωρηµένες τεχνικές Simulation. Σε µερικές περιπτώσεις η χρήση τους
απαιτεί την συµµετοχή της οµάδας που το ανέπτυξε.
• Είναι δοµηµένα µε τρόπο ώστε να αντιµετωπίζουν µόνο το θέµα για το οποίο
αναπτύχθηκαν, χωρίς στοιχεία που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν και µε
δέσµευση χρήσης δεδοµένων από συγκεκριµένη βάση.
• Τα αποτελέσµατά τους είναι κυρίως σε µορφή πινάκων, χωρίς πρωτογενή
δυνατότητα οπτικής απεικόνισης έστω και γραφικών παραστάσεων
• ∆εν υπάρχει δυνατότητα οµαδικής συνεργατικής / συµµετοχικής εργασίας
• Είναι επικεντρωµένα κυρίως στις µεταφορές, την ενέργεια, και τις
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους στον οικονοµικό αντίκτυπο όλων αυτών
• Έχουν αναπτυχθεί πολλά διαφορετικά µοντέλα για παρεµφερείς σκοπούς,
ώστε να δηµιουργείται σύγχυση
• ∆εν δίνουν την δυνατότητα να ληφθεί υπόψη η κοινή θέληση των Πολιτών,
αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη ενσωµάτωσής τους στα µοντέλα.
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3.
Argument
Επιχειρηµάτων)

Visualisation

(Οπτικοποίηση

3.1 Computer Visualization
Η Οπτικοποίηση (Visualization) είναι µία παλιά έννοια για τις επιστήµες. Έχει
χρησιµοποιηθεί στην χαρτογραφία, στην σύνταξη επιστηµονικών σχεδίων και την
δηµιουργία διαγραµµάτων δεδοµένων κ.α. Με την πάροδο του χρόνου όµως και µε
την εξέλιξη της Επιστήµης των Υπολογιστών και ιδίως της ανάπτυξης των Γραφικών
(Computer Graphics), απέκτησε καινούργιο νόηµα.
Για την χρήση του όρου εκτός της Επιστήµης των Υπολογιστών έχουν δοθεί δυο
τυπικοί ορισµοί:
• Κάνω κάτι ορατό, ειδικώς στο νου κάποιου53
• Η διαµόρφωση µιας νοητικής εικόνας κάποιου µη ορατού αντικειµένου54
Σε ότι αφορά την Επιστήµη των Υπολογιστών, Visualization είναι:
• Η χρήση της τεχνολογίας απεικόνισης των Η/Υ ως εργαλείου για την
κατανόηση δεδοµένων που προέρχονται από προσοµοίωση (Simulation) ή από
µετρήσεις55
• Οι Τεχνικές αυτές που επιτρέπουν στους Επιστήµονες και τους Μηχανικούς
να εξάγουν γνώση από τα αποτελέσµατα Προσοµοιώσεων και υπολογισµών.56

3.2 Computer Visualisation in Policy Modelling
Η χρήση της Γραφικής Αναπαράστασης (Visualisation) σε θεµάτων που σχετίζονται
µε την Μοντελοποίηση της Πολιτικής, περιλαµβάνει την ανάπτυξη Επιχειρηµάτων σε
Σχηµατοποιηµένη µορφή (Argument Mapping), επεκτείνεται δε στην δηµιουργία
Εικονικού Περιβάλλοντος και Χαρακτήρων, οι οποίοι προσοµοιώνουν και
εξοµοιώνουν την συµπεριφορά των διαµορφωτών της Πολιτικής και των Πολιτών σε
ένα Περιβάλλον αληθοφάνειας. Θεωρείται απαραίτητη ώστε οι αναλυτές να έχουν
µια απεικόνιση των αποτελεσµάτων της Μοντελοποίησης & Προσοµοίωσης, αλλά
και να έχουν αλληλεπίδραση και σχολιασµό από τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη.
∆ιάφορες σχετικές µεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί είναι οι Εικονικοί Κόσµοι
(Virtual Worlds), η Μεικτή Πραγµατικότητα (Mixed Reality), τα Εκπαιδευτικά
Ηλεκτρονικά Παιχνίδια (Serious Gaming) και η Οπτικοποίηση των Επιχειρηµάτων
(Argument Visualisation).

3.3 Argument Visualisation
Η Επιχειρηµατολογία (Argumentation) είναι «µια λεκτική κοινωνική δραστηριότητα
που έχει σκοπό να αυξήσει (ή να µειώσει) την αποδοχή µιας αµφιλεγόµενης θέσης για
τον οµιλητή ή τον αναγνώστη, προβάλλοντας ένα αστερισµό από προτάσεις µε σκοπό
την δικαιολόγηση ή την απόρριψη της εν λόγω θέσης, ενώπιον ενός λογικού κριτή».57
Η Επιχειρηµατολογία δεν πρέπει να συγχέεται µε την ∆ιαβούλευση (Deliberation) την
διαδικασία δηλαδή που έχει σαν στόχο το να αποφασίσουµε αν κάποιος ισχυρισµός
πρέπει να γίνει πιστευτός λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά επιχειρήµατα.58
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Ο «Αστερισµός των Προτάσεων» ο οποίος αναφέρθηκε προηγουµένως στον ορισµό
της Επιχειρηµατολογίας, πρέπει να εκφραστεί και να παρουσιασθεί µε κάποιον
τρόπο, ώστε να κατανοηθεί και να κοινοποιηθεί. Αυτό µπορεί να γίνει µε τον λόγο,
είτε προφορικό, είτε γραπτό. Ένας Εναλλακτικός Τρόπος είναι η σχηµατοποίηση
Επιχειρηµάτων.

3.3 Argument mapping
Η Σχηµατοποίηση Επιχειρηµάτων (Argument Mapping) είναι µια αναπαράσταση της
συλλογιστικής στην οποία η αποδεικτική σχέση µεταξύ των ισχυρισµών γίνεται µε
την χρήση µόνο γραφικών ή µη λεκτικών τεχνικών. Η συλλογιστική περιλαµβάνει
προτάσεις οι οποίες σχετίζονται λεκτικά ή αποδεικτικά µεταξύ τους, σχηµατίζοντας
αποδεικτικές δοµές.54 Τα Argument Maps είναι µια σχετικά παλιά τεχνική, η πρώτη
αναφορά στην οποία έγινε από τον Whately το 1826.59 Η σηµερινή θεωρία στηρίζεται
κυρίως στην εργασία του Toulmin (1958).60
Ένα Argument Map είναι ένα διάγραµµα «κουτιών και βελών» (Box & arrow), µε τα
κουτιά να αντιπροσωπεύουν τις προτάσεις, ενώ τα βέλη τις µεταξύ τους σχέσεις. Η
Σχηµατοποίηση των Επιχειρηµάτων είναι συγγενής µε άλλες διαδικασίες όπως η
σχηµατοποίηση εννοιών (concept mapping) και η νοητική χαρτογράφηση (mind
mapping), µε την διαφορά ότι αυτή εστιάζει στην λογική αιτιακή σχέση µεταξύ των
προτάσεων.
Επειδή η Επιχειρηµατολογία είναι χρήσιµη τόσο στον επαγγελµατικό τοµέα (Νοµικές
Επιστήµες, Πολιτική, Επιχειρήσεις), όσο και στην καθηµερινή ζωή, έχουν αναπτυχθεί
Εργαλεία Λογισµικού τα οποία βασίζονται στο Argument Mapping και διδάσκουν
αλλά και υποβοηθούν την άσκηση της. Μερικά από αυτά είναι για ατοµική χρήση
όπου παρουσιάζουν στον χρήστη τους κανόνες τις Επιχειρηµατολογίας και τον
βοηθούν να εξασκηθεί χρησιµοποιώντας τους. Άλλα αφορούν περισσότερους χρήστες
και χρησιµοποιούνται συνεργατικά ώστε να εξυπηρετούν την Επιχειρηµατολογία
ακόµα και αποµακρυσµένων χρηστών. Πρόκειται λοιπόν για Συστήµατα
Επιχειρηµατολογίας (Argumentation Systems) µε τα οποία ο χρήστης έχει την
δυνατότητα να δηµιουργήσει, αναθεωρήσει, διορθώσει και κατανοήσει
Επιχειρήµατα.61 Ένας βασικό στοιχείο κάθε Argumentation System είναι να διαθέτει
µια «εξωτερική Αναπαράσταση» κάθε Επιχειρήµατος ώστε ο χρήστης να µπορεί να
τα δηµιουργεί, να τα τροποποιεί ή να τα αναθεωρεί.
Η χρήση των Argument maps προωθεί την ξεκάθαρη κατανόηση πολύπλοκων
επιχειρηµάτων, αλλά επίσης προάγει και την κριτική σκέψη. Ξεφεύγοντας δε από το
ατοµικό επίπεδο, ευνοεί την επικοινωνία µεταξύ οµάδων και διευκολύνει την λήψη
αποφάσεων µε έναν τεκµηριωµένο και διαφανή τρόπο.

3.4 Software tools
3.4.1 Athena
Το Athena είναι ένα εργαλείο λογισµικού που υποβοηθά την παραγωγή και την
ανάλυση επιχειρηµάτων. Είναι αποτέλεσµα του έργου Athena του οποίου σκοπός
ήταν η εύρεση αρχών και µεθόδων από την διαδικασία της επιχειρηµατολογίας, της
λογικής και της κριτικής σκέψης και την ενσωµάτωσή τους σε πρόγραµµα
λογισµικού. Αποτελείται από δυο πακέτα, το Athena Standard για την υποβοήθηση
της επιχειρηµατολογίας και το Athena Negotiator για την ανάλυση αποφάσεων και

σελ. 68

Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
την διαπραγµάτευση µεταξύ δυο µερών. Το Athena Standard χρησιµοποιείται στον
σχεδιασµό και την επικοινωνία αυτού στον ∆ηµόσιο τοµέα, ενώ το Athena Negotiator
απευθύνεται σε εξειδικευµένους αναλυτές.

Σχήµα 3.1: Τυπική Οθόνη του Εργαλείου Athena
Athena
Τίτλος
http://www.athenasoft.org
Ιστοσελίδα
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Web-based
Web 2.0
Εκπαιδευτική, λήψη αποφάσεων
Τυπικές Εφαρµογές
Πίνακας 3-1: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού ATHENA

3.4.2 Araucaria
Το Araucaria είναι ένα εργαλείο λογισµικού (software tool) για την ανάλυση
επιχειρηµάτων. Υποβοηθά τον χρήστη στο να αναδοµήσει και να δώσει µια
διαγραµµατική µορφή σε ένα επιχείρηµα µε την χρήση ενός απλού point – and – click
interface. Υποστηρίζει επίσης σχήµατα επιχειρηµάτων (argument schemes) τα οποία
και περιέχει σε µορφή που µπορούν να επεξεργασθούν περαιτέρω από τον χρήστη.
Όταν τα επιχειρήµατα αναλυθούν επαρκώς µπορούν να αποθηκευτούν σε µορφή .aml
(argument markup language), η οποία βασίζεται στο πρότυπο xml. Μπορούν
εποµένως να χρησιµοποιηθούν εύκολα για την παραγωγή ιστοσελίδων αλλά και να
αποθηκευτούν στην υπάρχουσα βάση δεδοµένων. Χρησιµοποιείται τόσο στην
εκπαίδευση (για την ανάπτυξη τη κριτικής σκέψης), όσο και σε έρευνα.
Πρόκειται για ένα ελεύθερο λογισµικό (µπορεί να µεταφορτωθεί δωρεάν από το
διαδίκτυο), και του οποίου η ανάπτυξη έγινε σε java και εποµένως µπορεί να
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χρησιµοποιηθεί σε πολλές πλατφόρµες. Η διεπαφή µε τον χρήστη αποτελείται από
ένα κύριο παράθυρο, έναν συντάκτη σχεδίων (Schemes Editor) και τη σε απευθείας
σύνδεση διεπαφή µε την βάση AraucariaDB. Ο χρήστης έχει την επιλογή της
µετάφρασης του επιχειρήµατος σε τυποποιηµένο διάγραµµα, διάγραµµα Toulmin ή
διάγραµµα Wigmore.

Σχήµα 3.2: Τυπική Οθόνη του Εργαλείου Araucaria

Τίτλος
Ιστοσελίδα

Araucaria
http://araucaria.computing.dundee.ac.uk/doku
.php

∆ηµιουργία επιχειρηµάτων, βάση δεδοµένων
επιχειρηµάτων
Πίνακας 3-2: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού ARAUCARIA
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Web-based
Web 2.0
Τυπικές Εφαρµογές

3.4.3 Argumed
Το εργαλείο λογισµικού Argumed (νεότερη έκδοση 3.1 Μάρτιος 2002), αποτελεί
µετεξέλιξη του παλιότερου εργαλείου Argue και βασίζεται στο λογικό µοντέλο
DefLog. Πρόκειται για ένα σύστηµα υποβοήθησης της επιχειρηµατολογίας
(Argument Assistance System). Ένα τέτοιο σύστηµα βοηθά την επιχειρηµατολογία:
• Με την διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας

σελ. 70

Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων
•
•
•
•

Την παρακολούθηση των θεµάτων που προκύπτουν
Την παρακολούθηση των υπέρ ή κατά προτάσεων που προκύπτουν
Τον έλεγχο της τεκµηρίωσης των προτάσεων
Τον έλεγχο αν ακολουθούνται από τον χρήστη οι κανόνες της
επιχειρηµατολογίας
∆ίνει επίσης µια χρήσιµη οπτική εποπτεία της διαδικασίας. Χρησιµοποιείται κυρίως
στις νοµικές επιστήµες.

Σχήµα 3.3: Τυπική Οθόνη του Εργαλείου Argumed
Argue/Argumed
http://www.ai.rug.nl/~verheij/aaa/
Υποβοήθηση Επιχειρηµατολογίας, Νοµικές
Επιστήµες
Πίνακας 3-3: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού ARGUMED

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Web-based
Web 2.0
Τυπικές Εφαρµογές

3.4.4. Convince ME
Το Convince Me είναι ένα εργαλείο λογισµικού το οποίο υποβοηθά τον χρήστη να
µορφοποιήσει, αναδιατάξει και αξιολογήσει την γνώση του πάνω σε αµφιλεγόµενα
θέµατα (αποτελεί ένα «πάγκο εργασίας – workbench)» της συλλογιστικής. Οδηγεί τον
χρήστη στο:
• Να κατηγοριοποιήσει τις προτάσεις του σε υποθέσεις ή αποδείξεις
• Να φανερώσει την αξιοπιστία κάθε τεκµηρίου
• Να συνενώσει τις προτάσεις µε αντιθετικές ή ανταγωνιστικές συνδέσεις
• Να βαθµολογήσει την ορθότητα κάθε πρότασης
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Το πρόγραµµα επιτρέπει στον χρήστη να πληκτρολογήσει µε λίγα λόγια, δηλώσεις
(πράγµατα που πιστεύουµε και για τα οποία είµαστε βέβαιοι), και πεποιθήσεις
(πράγµατα για τα οποία δεν είµαστε τόσο σίγουροι). Στη συνέχεια µπορεί να πει στον
υπολογιστή ποιες ιδέες εξηγούν και ποιες έρχονται σε αντίθεση µε άλλες ιδέες. Όπως
ακριβώς το να εξηγούµε κάτι σε κάποιον άλλο µας βοηθάει να το κατανοήσουµε
καλύτερα, εισάγοντας προτάσεις στο Convince ME µας βοηθά να αποσαφηνίσουµε
τις δικές µας πεποιθήσεις. Επίσης, ακριβώς όπως οι άνθρωποι θα σας πουν πολλές
φορές µε τι συµφωνούν και µε τι διαφωνούν µε το επιχείρηµά σας, το Convince ME,
µε παρόµοιο τρόπο, σας λέει µε ποιες δηλώσεις το επιχείρηµά σας βοηθιέται να
επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί και ποιες αφήνει ουδέτερες, σύµφωνα µε την άποψη
του υπολογιστή.
Αυτό γίνεται µε το πρόγραµµα ECHO το οποίο βασίζεται στην TEC (Theory of
Exploratory Coherence – Θεωρία της αιτιολογικής συνοχής).
Ο χρήστης µπορεί µε την οπτική εποπτεία που του δίνεται να βελτιώσει περαιτέρω
την συνεκτικότητα του επιχειρήµατός του. Χρησιµοποιείται κυρίως για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έχει αναπτυχθεί σε µε την τεχνολογία java και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από πολλές πλατφόρµες.

Σχήµα 3.4: Τυπική Οθόνη του Εργαλείου Convince Me
Τίτλος
Ιστοσελίδα

Convince Me
http://www.soe.berkeley.edu/~schank/convin
ceme/
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Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Web-based
Web 2.0
Εκπαιδευτικό
Τυπικές Εφαρµογές
Πίνακας 3-4: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού CONVINCE ME

3.4.5 COMPENDIUM
Το Compendium είναι ένα εργαλείο λογισµικού το οποίο παρέχει ένα ευέλικτο
interface για την διαχείριση των συνδέσεων µεταξύ πληροφοριών και ιδεών. Κάνει
χρήση της µεθοδολογίας IBIS (Issue Based Information System). Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την οργάνωση και διασύνδεση προσωπικών πληροφοριών (µε
οπτικό τρόπο) ιδεών και επιχειρηµάτων.
Το Compendium αντιπροσωπεύει οπτικά τις σκέψεις και επεξηγεί τις διάφορες
διασυνδέσεις µεταξύ διαφορετικών ιδεών και επιχειρηµάτων. Η δηµιουργία του
«θεµατικών χαρτών» αντιπροσωπεύει γραφικά τις σχέσεις µεταξύ των θεµάτων και
ερωτηµάτων και διευκολύνει την κατανόηση των διασυνδεδεµένο ζητηµάτων µέσω
οπτικής αναπαράστασης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από µια οµάδα ανθρώπων µε
συνεργατικό τρόπο για να µεταφέρει τις ιδέες ο ένας στον άλλο µε τη χρήση οπτικών
εικόνων.
Το αποτέλεσµα της χρήσης µπορεί να εξαχθεί σε µορφή xml, ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από άλλες web εφαρµογές ή να αποθηκευτεί σε βάση δεδοµένων. Η
χρήση του δεν περιορίζεται στην Οπτικοποίηση των Επιχειρηµάτων, αλλά αποτελεί
ένα ολοκληρωµένο εργαλείο το οποίο χρησιµοποιείται σε συσκέψεις, στην
µοντελοποίηση διαδικασιών και στην λήψη αποφάσεων.

Σχήµα 3.5: Τυπική Οθόνη του Εργαλείου Compendium
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Compendium
Τίτλος
http://compendium.open.ac.uk/institute/
Ιστοσελίδα
Ναι
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Web-based
Web 2.0
Λήψη αποφάσεων, ανάλυση επιχειρηµάτων
Τυπικές Εφαρµογές
Πίνακας 3-5: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού COMPENDIUM

3.4.6 Debate Graph
Το Debate Graph είναι ένα διαδικτυακό συνεργατικό εργαλείο λογισµικού για την
Οπτικοποίηση ιδεών, κυρίως όµως σύνθετων ζητηµάτων Πολιτικής. Έχει
χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς από τον Λευκό Οίκο, το Υπουργείο Εξωτερικών του
Ηνωµένου Βασιλείου, το CNN κλπ. Στην Ιστοσελίδα του, τα επιχειρήµατα
παρουσιάζονται οπτικοποιηµένα (σφαίρες που έχουν χρωµατική κωδικοποίηση
συνδεδεµένες µε βέλη) και κάθε χρήστης µπορεί να τροποποιήσει ή να συνεισφέρει
περιεχόµενο. Πατώντας επάνω στις σφαίρες µπορείς να πλοηγηθείς σε µια πολύπλοκη
πολυδιάστατη δοµή η οποία προσπαθεί να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές προτάσεις
γύρω από το υπό συζήτηση θέµα. Κάθε επιχείρηµα βαθµολογείται από τους χρήστες
και η δηµοφιλία του φαίνεται από το µέγεθος της σφαίρας ή του βέλους.

Σχήµα 3.6: Τυπική Οθόνη του Εργαλείου Debate Graph

Τίτλος
Ιστοσελίδα
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Web-based

Debate Graph
http://debategraph.org/home
Ναι
Ναι
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Ναι
Web 2.0
Ανάλυση επιχειρηµάτων
Τυπικές Εφαρµογές
Πίνακας 3-6: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού DEBATE GRAPH

3.4.7 Rationale
Το Rationale είναι ένα εργαλείο λογισµικού το οποίο παρέχει τα µέσα για την
ανάπτυξη και ενίσχυση της κριτικής σκέψης. ∆ίνει την δυνατότητα της οπτικής
οργάνωσης ιδεών και επιχειρηµάτων, καθοδήγηση στην εξάσκηση της κριτικής
σκέψης, εργαλεία για την υποβοήθηση στην λήψη αποφάσεων καθώς και εργαλείο
υποβοήθησης στην σύνταξη σπουδαστικών εργασιών. Ο χρήσης µπορεί µε την
βοήθεια του προγράµµατος να οργανώσει τις πληροφορίες για το υπό εξέταση θέµα,
να δοµήσει την συλλογιστική του, να εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία, να
αναγνωρίσει τις υποθέσεις που έχει κάνει και να αξιολογήσει τα συµπέρασµά του. Το
αποτέλεσµα της διαδικασίας περιλαµβάνει ένα καλά δοµηµένα πλάνο της διαδικασίας
τεκµηρίωσης και σαφή καθοδήγηση για την κατανόηση της.

Σχήµα 3-7: Τυπική Οθόνη του Εργαλείου Rationale
Rationale
Τίτλος
http://rationale.austhink.com/
Ιστοσελίδα
Ναι
Συνεργατικό / Συµµετοχικό
Web-based
Web 2.0
Εκπαιδευτικό
Τυπικές Εφαρµογές
Πίνακας 3-7: Σύνοψη Εργαλείου Λογισµικού RATIONALE
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3.4.8 Συµπεράσµατα ως προς τα εργαλεία Οπτικοποίησης
Επιχειρηµάτων

Argumed

Compendi
um

Debate
graph

-

-

-

-

Ναι

Ναι

Ναι

Web based

-

-

-

Ναι

-

Ναι

-

Web 2.0

-

-

-

-

-

Ναι

-

Εκπαιδευτικό

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Βάση ∆εδοµένων
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Ναι
Ναι
Επιχειρηµάτων
Πίνακας 3-8: Συγκριτικός Πίνακας Εργαλείων Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων

Rationale

Araucaria

Συνεργατικό /
Συµµετοχικό

Τίτλος

Convince
Me

Athena

Στον Πίνακα 3-8 που ακολουθεί παρουσιάζονται πινακοποιηµένα τα χαρακτηριστικά
των εργαλείων που παρουσιάστηκαν σε αυτό το Κεφάλαιο.

Ναι

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα, τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται σήµερα
στην Μοντελοποίηση Πολιτικής έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Είναι κυρίως προγράµµατα stand alone τα οποία ο χρήστης πρέπει να έχει
εγκαταστήσει στον υπολογιστή του
• Είναι προσανατολισµένα κυρίως στην εκπαιδευτική διαδικασία της
εξάσκησης της κριτικής σκέψης
• Παρότι κάποια από αυτά µπορούν να εξάγουν το αποτέλεσµά τους σε αρχεία
.xml (για χρήση σε web εφαρµογές ή βάσεις δεδοµένων) δεν υπάρχει κοινό
format
• Ο χρήστης συνήθως πρέπει να εισάγει τα δικά του δεδοµένα
• Η χρήση τους απαιτεί εξοικείωση µε την έννοια του Argument map
• Η οπτικοποίηση δεν είναι διαισθητική αλλά υπάγεται σε κανόνες
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4. Τρέχουσα Ερευνητική Προσπάθεια
Η τρέχουσα ερευνητική προσπάθεια που λαµβάνει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
χρηµατοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για να συµβάλει στην εφαρµογή των πολιτικών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
στην ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού
που διατίθενται για δράσεις στον τοµέα αυτό. Το έβδοµο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ
για την Έρευνα (FP7), η οποία διαρκεί από το 2007 έως το 2013, υποστηρίζει την
έρευνα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µέσω της δραστηριότητας της
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ η στρατηγική για την έρευνα
στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση διαρθρώνεται γύρω από δύο βασικές προκλήσεις. Η
πρώτη είναι η ανάπτυξη προηγµένων, διαδραστικών, ασφαλών και µε γνώµονα το
χρήστη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις επιχειρήσεις και τους
πολίτες. Η δεύτερη είναι να διευκολύνει την οργανωτική αλλαγή στο δηµόσιο τοµέα
προς την κατεύθυνση δυναµικών, διαλειτουργικών και υπηρεσιο-κεντρικών µε
∆ηµοσίων Οργανισµών.
Σε αυτό το πλαίσιο δραστηριοποιούνται τα παρακάτω Ερευνητικά Προγράµµατα:

4.1 Cockpit
Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να παρέχουν αποτελεσµατικότερες και πιο αποδοτικές
δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµένου βελτιωθεί η ποιότητα τους, µε µείωση του χρόνου
αναµονής, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του κόστους, την αύξηση της
παραγωγικότητας και τη µεγαλύτερη διαφάνεια. Είναι ένα θέµα αλλαγής πρακτικής
το οποίο απαιτεί ριζική αλλαγή στην παροχή δηµόσιων υπηρεσιών στο µέλλον καθώς
και µια εντελώς νέα προσέγγιση για τις κυβερνήσεις να εργαστούν και να
αλληλεπιδρούν µε τους πολίτες τους.
Συγκεκριµένα, οι αναµενόµενες εκβάσεις του προγράµµατος COCKPIT13
περιλαµβάνουν:
Ένα νέο συµµετοχικό πρότυπο διακυβέρνησης που να παρακινεί τους πολίτες στη
δηµόσια διαδικασία λήψης απόφασης παροχής υπηρεσιών. Το νέο πρότυπο
διακυβέρνησης κεφαλαιοποιεί στον web 2.0 τις εφαρµογές µαζικής συνεργασίας ως
πλατφόρµες ανάδυσης για την καινοτόµο δηµιουργία, διανοµή και καταδίωξη των
αναγκών και των επιθυµιών των πολιτών στην παροχή δηµόσιων υπηρεσιών.
Συγχρόνως, ενισχύει τις SSME, και τις τεχνολογίες προσοµοίωσης και απεικόνισης
προκειµένου να παραχθεί ένα καινοτόµο και επιστηµονικά-βασισµένο δηµόσιο
περιβάλλον διαµόρφωσης παροχής υπηρεσιών. Τέλος, εφοδιάζει τους πολίτες µε την
ακριβή πληροφορία για το κόστος και τη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών έτσι
ώστε µπορούν να κάνουν τις ενηµερωµένες κρίσεις και να εµπλακούν υπεύθυνα στη
διαδικασία λήψης απόφασης. Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης θα πραγµατοποιηθεί µε
την ανάπτυξη των καινοτόµων προσεγγίσεων και των µεθοδολογιών για τα εξής:
• Αυτόµατη εξαγωγή των αναγκών των πολιτών στην παροχή δηµόσιων
υπηρεσιών από εφαρµογές µαζικής συνεργασίας web 2.0 Η προσέγγιση θα
βασιστεί στις οντολογικά-βασισµένες τεχνικές εξόρυξης άποψης πέρα από τις
σχετικές αλληλεπιδράσεις δηµόσιων υπηρεσιών των πολιτών στα blogs, fora,
wikis, κ.λπ.
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•

•

•

•

•

Μοντελοποίηση της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών. Η προσέγγιση θα
καθιερώσει µια επίσηµη αντιπροσώπευση της διεπιστηµονικής φύσης των
δηµόσιων υπηρεσιών ως σύνθετα συστήµατα υπηρεσιών της web 2.0
συνεργατικής κοινωνίας. Οι πρόοδοι στον τοµέα SSME θα επεκταθούν στη
σφαίρα του δηµόσιου τοµέα προκειµένου να φθάσουν σε µια επίσηµη
αντιπροσώπευση δηµόσιων υπηρεσιών. Θα καθιερώσει επίσης µια µέθοδο για
την παραγωγή των κρίσιµων πληροφοριών για τη δηµόσια παροχή υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένης της αξιόπιστης εκτίµησης του κόστους και της
απόδοσης της δηµόσιας παροχής υπηρεσιών, καθώς επίσης και τις φιλικές
προς το χρήστη προσεγγίσεις προσοµοίωσης και απεικόνισης στη λειτουργία
των δηµόσιων υπηρεσιών.
Μια διαβουλευτική προσέγγιση στη δέσµευση των πολιτών στη δηµόσια
διαδικασία λήψης απόφασης παροχής υπηρεσιών. Η προσέγγιση θα βασιστεί
σε έναν βασισµένο στο WEB, διπλής κατεύθυνσης διάλογο µεταξύ των
ιθυνόντων και των πολιτών που εξουσιοδοτούνται στην παραγωγή της
ενηµερωµένης κρίσης µε τις δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες για το δηµόσιο
κόστος παροχής υπηρεσιών και την αντιστοιχία προσοµοιώσεων και των
απεικονίσεων της λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών.
Μία εργαλειοθήκη ΤΠΕ για την υποστήριξη του νέου προτύπου
διακυβέρνησης COCKPIT που δραστηριοποιεί και ενθαρρύνει την συµµετοχή
των πολιτών στη δηµόσια διαδικασία λήψης απόφασης για την παροχή
υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, το toolbox θα περιλάβει:
o εργαλείο εξόρυξης Γνώµης των πολιτών.
o εργαλείο εφαρµοσµένης µηχανικής δηµόσιων υπηρεσιών.
o εργαλείο προσοµοίωσης και απεικόνισης δηµόσιων υπηρεσιών.
o εργαλείο ανάκτησης πολιτικής και νόµων.
o πλατφόρµα συµµετοχής του διαβουλευόµενου πολίτη.
Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση του προτεινόµενου προτύπου
διακυβέρνησης σε 3 συγκεκριµένες περιπτώσεις στην Ελλάδα, την Ιταλία και
τις Κάτω Χώρες, αντίστοιχα. Ο ελληνικός φορέας θα είναι το ελληνικό
Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε η δέσµευση των πολιτών στη δηµόσια
παροχή υπηρεσιών να µπορεί να δοκιµασθεί και να αξιολογηθεί σε εθνικό
επίπεδο, ενώ στην Ιταλία και τις Κάτω Χώρες θα είναι η πόλη της Βενετίας
και η πόλη του Τίλµπεργκ όπου το COCKPIT θα δοκιµασθεί και αξιολογηθεί
στο τοπικό επίπεδο.
∆ιάδοση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος και της διατύπωσης µιας
βιώσιµης και αειφόρου στρατηγικής εκµετάλλευσης. Ειδική προσοχή θα τεθεί
στις πιθανές συµπράξεις και στις καλύτερες πρακτικές ανταλλαγής µεταξύ της
βιοµηχανίας ΤΠΕ της ΕΕ και του δηµόσιου τοµέα της ΕΕ σε σχέση µε τη
διαµόρφωση υπηρεσιών και τη διαδικασία λήψης απόφασης παράδοσης.

4.2 OCOPOMO
Το OCOPOMO14 είναι ένα πρόγραµµα που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου, Θέµα 7.3 (ΤΠΕ για τη
διακυβέρνηση και την Μοντελοποίηση Πολιτικής). Το OCOPOMO αποσκοπεί στον
καθορισµό και την προβολή µιας νέας προσέγγισης για τη διαµόρφωση της πολιτικής
που επιλύει καίρια ζητήµατα που εµπλέκονται µε τις επικρατούσες αντιλήψεις. Τα
θέµατα και τα µέσα για την επίλυση τους έχουν αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια
από τους µελετητές και τους επαγγελµατίες. Το έργο αυτό παρέχει µια καινοτόµο
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"εκτός της επικρατούσας τάσης" προσέγγιση «από την βάση προς την κορυφή» στην
Μοντελοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνδυασµό µε εργαλεία και τεχνικές
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνησης, καθώς και προηγµένες τεχνολογίες ΤΠΕ. Το έργο
OCOPOMO θα δηµιουργήσει ένα βασισµένο στις ΤΠΕ περιβάλλον που θα
ενσωµατώνει µαθήµατα και πρακτικές τεχνικές από την επιστήµη της
πολυπλοκότητας, της Μοντελοποίησης Κοινωνικής Πολιτικής µε Πράκτορες, µε
ανάλυση σεναρίων πρόβλεψης και συµµετοχή των ενδιαφεροµένων, προκειµένου να
µορφοποιήσει και να παρακολουθεί την Κοινωνικές Πολιτικές που πρέπει να
ληφθούν σε διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης. Συγκεκριµένα το πρόγραµµα στοχεύει:
• Να παραγάγει ένα σύνολο δύο πολιτικών αναλύσεων σε περιφερειακό επίπεδο
µέσα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη µέλη είναι Ιταλία
και Σλοβακία - µια επιλογή που προορίζεται να καλύψει τα διαφορετικά
πολιτικά, πολιτιστικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα.
• Να παραγάγει ένα γενικό µοντέλο µακροοικονοµικών σχέσεων που να
περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο από στοιχεία που παράγονται τόσο
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Να ενσωµατώσουν την αφηγηµατική ανάλυση σεναρίου µε την
µοντελοποίηση πολιτικής προκειµένου να παραχθούν οι πολιτικές αναλύσεις
µε την ακρίβεια και τη σαφήνεια των formal models αλλά και το πλούσιο
βασισµένο στα συµφραζόµενα και επινοητικό περιεχόµενο των λεκτικών
αφηγηµάτων.
• Να ενσωµατώσει το πρότυπο της µακροοικονοµικής πολυπλοκότητας µε τα
µοντέλα περιφερειακής πολιτικής για να εξασφαλίσει ότι τα περιφερειακά
µοντέλα παράγουν µια σειρά από αποτελέσµατα που µπορούν να αναλυθούν
και µε τον τυπικό τρόπο από τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης και
ανεπίσηµα µε τη βοήθεια των ασκήσεων σεναρίου, online fora, και τα
σχετικά.
• Για να παράγουν λύσεις ΤΠΕ που θα υποστηρίξουν την εµπλοκή του πυρήνα
των ανθρώπων που συµµετέχουν ως ενδιαφερόµενα µέρη και, επίσης, την
ανοικτή συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών που δεν είναι εταίροι στο
σχέδιο, αλλά οι οποίοι έχουν συµφέρον ή εµπειρία σε θέµατα πολιτικής.
Η έννοια και η προσέγγιση του OCOPOMO µπορούν να περιγραφούν σε τρεις
διαφορετικές διαστάσεις:
• Τις ανοικτές διαδικασίες διαµόρφωσης συνεργασίας και πολιτικής που
υποστηρίζονται
• Την εργαλειοθήκη ΤΠΕ που υποστηρίζει τη συνεργασία και την ανάπτυξη
των σεναρίων καθώς επίσης και των µοντέλων πολιτικής
• Την προσέγγιση που ακολουθείται στο project για να αναπτυχθεί και να
αξιολογηθεί η έννοια
Τα οφέλη και η αναµενόµενη προστιθέµενη αξία του OCOPOMO είναι, αφ' ενός, η
εφαρµογή και η απόδειξη της έννοιας µιας ολοκληρωµένης εργαλειοθήκης ΤΠΕ για
να υποστηρίξει τη σύνθετη κοινωνικοοικονοµική χάραξη πολιτικής, έτοιµης για να
επεκταθεί σε παρόµοιες πολιτικές περιοχές χωρίς περαιτέρω µεγάλες προσπάθειες
εφαρµογής. Αφ' εταίρου, οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί χειριστές ωφελούνται από
τη λύση OCOPOMO µε το να περιλαµβάνονται οι συµµέτοχοι στη λήψη αποφάσεων
και να υπάρχει µια εργαλειοθήκη για να τιθασεύσουν την πολυπλοκότητα καλύτερα
στην ανάπτυξη των στρατηγικών πολιτικών τους µέσω µιας ολοκληρωµένης
εργαλειοθήκης η-διακυβέρνησης.
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4.3 PADGETS
Η συνεχώς αυξανόµενη προβολή του Web ως ενός µέσου που παρουσιάζει τη
δυνατότητα να προσελκύει και να διατηρεί τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών,
σε συνδυασµό µε την ανάγκη για µια Πολιτο-κεντρική και κοινωνικο-στραφή χάραξη
πολιτικής, απαιτούν νέα εργαλεία που θα έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τα
δεδοµένα της κοινωνίας και να προβλέψουν τις πιθανές επιπτώσεις των πολιτικών.
Έτσι, νέα µοντέλα ανοικτής διακυβέρνησης εξελίσσονται και υλοποιούνται πάνω σε
εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης και υποδοµές cloud. Το έργο PADGETS15 στοχεύει
να φέρει κοντά δύο καθιερωµένους τοµείς, την πολτοποιηµένη (mash-up)
αρχιτεκτονική του Web 2.0 για τη δηµιουργία διαδικτυακών εφαρµογών (gadgets) και
την Κοινωνική µοντελοποίηση και προσοµοίωση, στην ανάλυση περίπλοκων
συστηµικών συµπεριφορών. Ο στόχος είναι να σχεδιάσουν, να δηµιουργήσουν και να
αναπτύξουν ένα πρωτότυπο σύνολο εργαλείων που θα επιτρέψει στους φορείς
χάραξης πολιτικής να δηµιουργήσουν web εφαρµογές που θα αναπτυχθούν στο
περιβάλλον της υποκείµενης γνώσης στα Web 2.0 µέσα. Για το λόγο αυτό, το έργο
εισάγει την έννοια της Gadget Πολιτικής (Policy Gedget - PADGET) – παρόµοια µε
την προσέγγιση των εφαρµογών gadget στο Web 2.0 – που να αντιπροσωπεύουν ένα
µικροϊστό εφαρµογών που συνδυάζει µηνύµατα πολιτικής µε υποκείµενες οµαδικές
γνώσεις σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης (µε τη µορφή περιεχοµένου και
δραστηριοτήτων των χρηστών) και να αλληλεπιδρούν µε τους τελικούς χρήστες σε
δηµοφιλείς περιοχές (όπως τα κοινωνικά δίκτυα, blogs, forums, ειδησεογραφικά sites,
κλπ), προκειµένου να λαµβάνουν και να µεταφέρουν τη συµβολή τους στους φορείς
χάραξης πολιτικής.
Μέσα από την πλατφόρµα PADGETS, κάθε πολιτική µπορεί να γίνει µια
επαναχρησιµοποιήσιµη και κοινοποιούµενη διαδικτυακή εφαρµογή για να
χρησιµοποιηθεί σε σχέση µε το υποκείµενο περιεχόµενο και τις κοινωνικές
δραστηριότητες µέσω του Web. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα είναι σε θέση να
δηµιουργήσουν τις δικές τους εφαρµογές και να τις χρησιµοποιούν για να
επικοινωνούν τις πολιτικές τους στο κοινό. Οι άνθρωποι µπορούν να
χρησιµοποιήσουν αυτές τις εφαρµογές ως καθηµερινές υπηρεσίες, και οι φορείς
χάραξης πολιτικής µπορούν να παρακολουθούν τα αποτελέσµατα αυτής της
αλληλεπίδρασης πίσω στην διαδικασία διαµόρφωσης πολιτικής, για να τους βοηθήσει
να φτάσουν σε στέρεες αποφάσεις που αντιπροσωπεύουν τις Κοινωνικές συνεισφορές
και προσδοκίες.

4.4 IMPACT
Το έργο IMPACT16, επιδιώκει στόχους έρευνας αλλά και ανάπτυξης. Οι ερευνητικοί
στόχοι του έργου σκοπεύουν να επιµηκύνουν το state-of-the-art των υπολογιστικών
µοντέλων της επιχειρηµατολογίας σχετικά µε ζητήµατα της πολιτικής. Να
συµβάλλουν στην υπολογιστική γλωσσολογία, µε την ανάπτυξη µεθόδων για την
εξόρυξη επιχειρηµάτων σε κείµενα φυσικής γλώσσας. Να ανακαλύψουν τρόπους για
να αυξήσουν την συµµετοχή του κοινού και την ποιότητα της στις διαδικασίες
διαβούλευσης, µε τρόπους που ξεπερνούν τους γλωσσικούς φραγµούς και, τέλος, να
ανακαλύψουν ή να εφεύρουν διεπαφές χρήστη και απεικονίσεις για υπολογιστικά
µοντέλα της επιχειρηµατολογίας της πολιτικής που θα κάνουν τα µοντέλα αυτά
περισσότερο προσιτά και εύχρηστα σε ένα ευρύ κοινό. Καθένας από τους στόχους
της έρευνας θα επιδιωχθεί στοχευµένα, µε βάση τις απαιτήσεις που αποκτήθηκαν πριν
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από και κατά τη διάρκεια του έργου και µε την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ενός
Open Source πρωτότυπου µιας εργαλειοθήκης επιχειρηµατολογίας µε βάση τις
µεθόδους και τα µοντέλα που θα προκύψουν από την έρευνα αυτή.

4.5 +SPACES
Τα παραδοσιακά µοντέλα διακυβέρνησης που µετρούν την κοινή γνώµη µε σκοπό να
θεσπίσουν και να κατανοήσουν κοινωνικές αντιδράσεις και τάσεις υστερούν σε
δυναµικότητα. Η σωστή κοινωνική µοντελοποίηση για τον προσδιορισµό των
οµάδων-στόχων που θα εκπροσωπήσουν αποτελεσµατικά την κοινωνία είναι
συνήθως µια διαδικασία επιρρεπής σε σφάλµατα, ενώ η διαδικασία της
ανατροφοδότησης είναι αργή και µονολιθική-συνήθως µέσω δηµοσκοπήσεων
(Gallup). Οι ΤΠΕ είναι σε θέση να συµβάλουν στην αποτελεσµατική παρακολούθηση
και βελτίωση της πρόβλεψης των επιπτώσεων των προτάσεων της κυβέρνησης, των
αποφάσεων και της νοµοθεσίας στο σύνολο της κοινωνίας, συγκεντρώνοντας και
αναλύοντας πληροφορίες µέσω πληροφοριακών συστηµάτων.
Τα τεχνητά περιβάλλοντα χρειάζονται, για να επιτρέψουν, ή να προκαλέσουν την
µαζική συµµετοχή κάτω από διάφορες καταστάσεις και για να προσοµοιώσουν
συγκεκριµένες πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας και της συµπεριφοράς. Αυτά τα
περιβάλλοντα θα χρησιµεύσουν ως "sandboxes" στα οποία οι εφαρµογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µπορούν να εκτελεστούν µε την εφαρµογή κατάλληλων
µετασχηµατισµών από την πραγµατική ζωή στις τεχνολογίες ΤΠΕ.
Με την τόνωση αυτής της µικρο-κοινωνίας και παρατηρώντας την αντίδραση των
µελών της, οι κυβερνήσεις µπορούν να είναι σε θέση να προεκτείνουν τα
συµπεράσµατα στις πραγµατικές κοινωνίες. Το έργο + Spaces17 (προφέρεται Positive
Spaces) είναι ένα έργο του 7ου ΠΠ (call 4, στόχος 7.3) µε στόχο την προσοµοίωση
χάραξης πολιτικής σε εικονικούς χώρους. Προτείνει να γίνει χρήση των υφιστάµενων
εικονικών κόσµων (VWs), ως ενός κοινωνικού sandbox για τη µοντελοποίηση
πραγµατικών συµπεριφορών και σχεδιάζει την ανάπτυξη των απαιτούµενων
εργαλείων και µεθόδων για την αξιοποίηση VWs για το σκοπό αυτό.
Το +Spaces στοχεύει στο να παρέχει τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την
εκµετάλλευση των εικονικών κόσµων για την αξιολόγηση της δηµόσια αντίδρασης,
και να χτίσει µια προσανατολισµένη στις υπηρεσίες πλατφόρµα που θα υποστηρίξει
αυτά τα εργαλεία µε την εκµετάλλευση των εικονικών κόσµων ως πεδίων γνώσης,
επιτρέποντας να χρησιµοποιηθεί η προστιθέµενη αξία τους. Ένας κύριος στόχος του
+Spaces είναι να υποστηριχθούν οι φορείς χάραξης πολιτικής στη διαδικασία λήψης
απόφασης τους αφού θα τους επιτρέπει να διαµορφώνουν πολιτικές από τους
εικονικούς χρήστες και να αξιολογούν τις αντιδράσεις στους εικονικούς κόσµους.
Ο κύριος στόχος του +Spaces είναι να δηµιουργηθεί ένα API και η υποστηρίζουσα
υποδοµή (middleware) που θα επιτρέψουν στις εφαρµογές για τη χάραξη πολιτικής να
επεκταθούν σε µια ευρεία και διαφορετική σύνθεση περιβαλλόντων VW ανάλογα µε
τις απαιτήσεις για το µέγεθος των δειγµάτων, τη σχετικότητα, την δηµογραφία, το
θέµα, την «ειλικρίνεια» του VW, ή τη λειτουργική του ικανότητα. Η υποστηρίζουσα
υποδοµή θα αναπτυχθεί προκειµένου να υποστηριχθεί η διαλειτουργικότητα και για
να παρέχει τη βασική διαχείριση δεδοµένων και βασικές υπηρεσίες ασφάλειας για τις
προηγµένες λειτουργίες χάραξης πολιτικής ακολουθώντας µια χαλαρά συνδεµένης
προσέγγισης βασισµένης στην προσανατολισµένη στις υπηρεσίες αρχιτεκτονική
(SOA). Πάνω σε αυτή την πλατφόρµα θα αναπτυχθούν υπηρεσίες κοινής υποδοµής,
σύστηµα εξόρυξης δεδοµένων και συστήµατα διαχείρισης της φήµης.
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4.6 UBIPOL
Το έργο UbiPOL18 στοχεύει στην ανάπτυξη µιας πανταχού παρούσας πλατφόρµας
που θα επιτρέπει στους πολίτες να συµµετάσχουν στις διαδικασίες άσκησης πολιτικής
(Policy Making Processes - PMPs) ανεξάρτητα από τις τρέχουσες θέσεις τους και το
χρόνο. Θεωρείται ότι όσο περισσότερο οι πολίτες βρίσκουν συνδέσεις µεταξύ των
συνηθισµένων δραστηριοτήτων τους και των σχετικών πολιτικών, τόσο περισσότερο
γίνονται ενεργοί ή έχουν κίνητρα για να συµµετέχουν στις PMPs. Για το λόγο αυτό,
το UbiPOL έχει ως στόχο να παράσχει την πρόβλεψη του γνωσιακού πλαισίου
σχετικά µε τη χάραξη πολιτικής. Αυτό σηµαίνει ότι οι πολίτες που χρησιµοποιούν το
UbiPOL θα είναι σε θέση να εντοπίσουν όλες τις σχετικές πολιτικές και τη γνώµη των
άλλων πολιτών, όποτε θέλουν, όπου και αν βρίσκονται, σύµφωνα µε σύνηθες µοτίβο
τους ζωή. Με την πλατφόρµα αυτή, οι πολίτες αναµένεται να είναι περισσότερο
ενηµερωµένοι για τις σχετικές πολιτικές και PMPs ώστε να συµµετέχουν κατά τη
διάρκεια της καθηµερινής ζωής τους και εποµένως να ενδυναµωθεί και βελτιωθεί η
εµπλοκή τους. Επίσης, η πλατφόρµα θα προσφέρει λειτουργικότητα παρακολούθησης
της πολιτική µέσω µιας µηχανής ροής εργασίας (workflow engine) και την
δυνατότητα προσθήκης ετικετών (tags) σε γνώµες για να βελτιωθεί η διαφάνεια της
διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Τέλος, η πλατφόρµα δίνει την δυνατότητα στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συλλέγουν τις απόψεις των πολιτών πιο
αποτελεσµατικά, αφού οι απόψεις συλλέγονται τη στιγµή που δηµιουργούνται κατά
την διάρκεια της καθηµερινής ζωής των πολιτών. Το UbiPOL παρέχει ασφάλεια και
διαχείριση της προστασίας της ταυτότητας των χρηστών για να διασφαλιστεί ότι µόνο
εξουσιοδοτηµένοι πολίτες µπορούν να έχουν πρόσβαση στις σχετικές πολιτικές,
σύµφωνα µε τους ρόλους τους στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Η
παράδοση της γνώµης και τα δεδοµένα της πολιτικής µέσω του ασύρµατου δικτύου
είναι ασφαλής καθώς η πλατφόρµα κάνει χρήση των πλέον πρόσφατων εξελιγµένων
αλγορίθµων κρυπτογράφησης. Το UbiPOL είναι µια επεκτάσιµη πλατφόρµα που
εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον 100.000 πολίτες µπορούν να χρησιµοποιήσουν το
σύστηµα την ίδια στιγµή (για παράδειγµα, για µια ηλεκτρονική ψηφοφορία) µέσω
ενός αποδεδειγµένα αξιόπιστου αυτόµατου µηχανισµού εξισορρόπησης φορτίου. Η
προστασία της ιδιωτικής ζωής εξασφαλίζεται από την µηχανή εξόρυξης γνώµης που
αποτρέπει την ανεπιθύµητη αποκάλυψη της ταυτότητας του πολίτη ενώ ταυτόχρονα
αποτρέπει τυχόν άσχετες εµπορικές διαφηµίσεις να περιλαµβάνονται στη βάση
δεδοµένων γνωµών ώστε να ελαχιστοποιηθεί η κακή χρήση του συστήµατος.

4.7 WEGOV
Η τεχνολογία κοινωνικής δικτύωσης παρέχει σηµαντικές νέες ευκαιρίες για τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) να συνεργαστουν µε τις
κοινότητες (eSociety). Θα αναπτυχθεί ένα σύνολο εργαλείων που θα επιτρέπει να
αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονέκτηµα από ένα ευρύ φάσµα των ήδη υφιστάµενων
και καλά εδραιωµένων ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Bebo,
WordPress, κλπ.) για να εµπλέξει τους πολίτες σε ένα αµφίδροµο διάλογο στο
πλαίσιο της διακυβέρνησης και της διαδικασίας διαµόρφωσης πολιτικής. Τα εργαλεία
θα καταστήσουν δυνατό τον εντοπισµό, την παρακολούθηση και την εξόρυξη των
απόψεων και συζητήσεων σχετικά µε θέµατα προσανατολισµένα στην πολιτική. Τα
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εργαλεία θα επιτρέψουν να καλλιεργηθούν και να παρακινηθούν συζητήσεις µέσω
παρεµβολών σηµείων συζήτησης σε σχετικές κοινότητες µε ασφαλή και οργανωµένο
τρόπο. Τα εργαλεία θα επιτρέψουν την προέλευση, προκατάληψη και την εξέλιξη των
απόψεων και θα παρακολουθούνται, ώστε να παρέχονται ελέγξιµα αρχεία
προέλευσης, προστασία από κακή χρήση, και εξασφάλιση της εµπιστοσύνης και της
ιδιωτικής ζωής για όλους τους εµπλεκόµενους. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της
προσέγγισης, είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους διαµορφωτές της Πολιτικής να
ξεφύγουν από τους έµφυτους περιορισµούς της σηµερινής πρακτικής όπου γίνεται
χρήση ειδικών ή κατά παραγγελία πλατφορµών (π.χ. ιστοσελίδες για την προσέλκυση
εξειδικευµένων γνωµών που φιλοξενούνται από την κυβέρνηση) και αντί αυτού να
αξιοποιήσουν πλήρως τα υψηλά επίπεδα συµµετοχής και τις πλούσιες συζητήσεις που
πραγµατοποιούνται ήδη σε υφιστάµενες κοινότητες κοινωνικής δικτύωσης. Με τον
τρόπο αυτό, WeGov19 θα αναπτύξει τα εργαλεία και τις τεχνικές για το κλείσιµο του
βρόχου µεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των πολιτών.
Το WeGov είναι χωρισµένο σε πακέτα εργασίας (WP) τα οποία δουλεύονται
παράλληλα και είναι δοµηµένα ως εξής:
WP 1: Ανταλλαγή πληροφοριών µε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Ο στόχος WP1 είναι να αναπτυχθούν τα εργαλεία εξαγωγής και εισαγωγής για την
ανταλλαγή πληροφοριών και περιεχοµένου µε ένα ευρύ φάσµα σελίδων κοινωνικής
δικτύωσης µε ασφαλή για τους χρήστες τρόπο. Αυτό το WP θα ερευνήσει τους
τύπους πληροφοριών που οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης περιέχουν, και θα
κατασκευάσει τις διεπαφές για να επιτρέψουν την αυτοµατοποιηµένη πρόσβαση σε
αυτές τις πληροφορίες.
WP 2: Ανάλυση των online συζητήσεων
Ο στόχος WP2 είναι να αναπτυχθούν εργαλεία analytics έτσι οι συζητήσεις σχετικά
µε τις κυβερνητικές πολιτικές να µπορούν να γίνουν κατανοητές από τους
συµµετέχοντες στις online κοινότητες που συµµετέχουν. Προκειµένου να γίνει
κατανοητή η online συζήτηση σχετικά µε τις κοινωνικές πλατφόρµες είναι
απαραίτητο να παρασχεθούν οι πληροφορίες σε έναν χαµηλό - και υψηλό επιπέδο
ανάλυσης. Αυτό το WP στρέφεται στην οικοδόµηση των εργαλείων για τη
δηµιουργία και την ανάλυση γραφικών παραστάσεων θεµάτων – συζητήσεων απόψεων σε τέσσερις κύριες περιοχές:
(α) κατανόηση του θέµατος των συζητήσεων
(β) κατανόηση των ανθρώπων και των οµάδων που συµµετέχουν στη συζήτηση µέσω
των διαγνωστικών που δείχνουν τον βαθµό υγείας της συζήτησης
(γ) κατανόηση της κατεύθυνσης και της δυναµικής της συζήτησης
(δ) καταλαβαίνοντας της ισορροπίας της συζήτησης,
WP 3: Πρότυπα και εργαλεία επικοινωνίας
Ο στόχος WP3 είναι να αναπτυχθούν τα εργαλεία και οι διαδικασίες για την
αποτελεσµατική δέσµευση των φορέων χάραξης πολιτικής µε τους πολίτες στις
online κοινότητες. O σκοπός του είναι να υποκινήσει µια συζήτηση για την
τοποθέτηση του καλύτερου περιεχοµένου και το πώς οι άνθρωποι συµπεριφέρνονται,
για να ενθαρρύνουν τη συζήτηση, και για να προωθήσουν την υγιή συζήτηση
ταυτόχρονα αποµονώνοντας ή περιθωριοποιώντας τις αποδιοργανωτικές
συµπεριφορές. Αυτό το πακέτο εργασίας θα στραφεί:
(α) στο πώς να συλλάβει και να αυτοµατοποιήσει τη διαδικασία της επικοινωνίας
µεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των πολιτών µε έναν δοµηµένο τρόπο
(β) πώς να µοντελοποίησει τη συµπεριφορά των πολιτών προκειµένου να λαµβάνουν
ενηµερωµένες απόφασεις - που έχει να κάνει µε την προώθηση της υγιούς συζήτησης
και
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(γ) πώς να τοποθετείς υλικό σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης προκειµένου να
υποκινηθεί µια συζήτηση.
WP 4: Εργαλειοθήκη Γνώµης και συζήτησης
Ο στόχος αυτού του WP είναι να αναπτυχθούν ταµπλό (dashboards) για τη ζωντανή
απεικόνιση των συζητήσεων, που χρησιµοποιούν τα προσανατολισµένα προς τις
υπηρεσίες µοντέλα πάνω σε υποδοµές cloud για την εξελιξιµότητα και την απόδοση.
Αυτό το WP περιλαµβάνει το πώς να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία µε έναν
ολοκληρωµένο τρόπο χρησιµοποιώντας έναν live dashboard για τους φορείς χάραξης
πολιτικής, και το πώς να οργανώσουν και να χρησιµοποιήσουν την εργαλειοθήκη ως
υπηρεσία σε υποδοµές cloud προκειµένου να επιτευχθει η απαραίτητη εξελιξιµότητα
και η απόδοση για τις συζητήσεις µεγάλης κλιµακας σε πολλαπλές σελίδες κοινωνική
δικτύωσης. Αυτό το WP περιλαµβάνει τη δραστηριότητα ολοκλήρωσης συστηµάτων
του προγράµµατος (διεπαφές, ολοκλήρωση, δοκιµή και τεχνική επαλήθευση).
WP 5: Σενάρια, δοκιµές και αξιολόγηση
Ο στόχος του WP5 είναι να αναπτυχθεί η µεθοδολογία, οι οδηγίες και η καλύτερη
πρακτική για τη χρήση των τεχνικών WeGov και των εργαλείων κατά την
αλληλεπίδραση µε τους πολίτες στις ανοικτές κοινωνικές περιοχές δικτύωσης. Το
WP5 θα αναπτύξει τρία συµπληρωµατικά σενάρια για τη χρήση της εργαλειοθήκης
WeGov. Περιλαµβάνει επίσης την έρευνα και την ανάλυση των νοµικών και ηθικών
ζητηµάτων, αρχικά στα πρώτα στάδια του προγράµµατος ώστε µπορεί να ενηµερώσει
τα σενάρια και έπειτα πάλι στα προχωρηµένα στάδια του προγράµµατος στα πλαίσια
της αξιολόγησης χρησιµοποιώντας τις δοκιµές. Η εµπειρία των δοκιµών, τα
αποτελέσµατα της νοµικής ανάλυσης, και τα συµπεράσµατα του τεχνικού WPs θα
αθροιστούν στο WP5 σε µια µεθοδολογία που θα δηµοσιευθεί για τη χρήση της
εργαλειοθήκης.
WP 6: ∆ιάδοση και εκµετάλλευση
Η διάδοση και η εκµετάλλευση θα είναι µια συνεχής και τρέχουσα δραστηριότητα
στο
πρόγραµµα
που
χρησιµοποιεί
ένα
ευρύ
φάσµα
µηχανισµών
συµπεριλαµβανοµένου του ιστοχώρου του προγράµµατος, των διασκέψεων και των
δηµοσιεύσεων σε περιοδικά, της µελέτης ανάλυσης αγοράς και προσδιορισµού θέσης,
της ανάπτυξης ενός σχεδίου εκµετάλλευσης, και των συµφωνιών για τη χορήγηση
αδειών IP. Οι συγκεκριµένες ενέργειες θα περιλάβουν τη χρήση των κοινωνικών
περιοχών δικτύωσης ως οχηµάτων διάδοσης των υπό προώθηση εργαλείων και
µεθοδολογιών, και διάδοση των νοµικών ερευνών για το πρόγραµµα καθώς επίσης
και τις αρίστων πρακτικών. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο σχέδιο εκµετάλλευσης για
να βρεθεί ένα βιώσιµο πρότυπο διατήρησης της εφαρµοσµένης εργαλειοθήκης ως
υπηρεσία µετά από τη διάρκεια ζωής του προγράµµατος.
WP 7: ∆ιαχείριση
Το πρόγραµµα θα οργανωθεί σε µια απλή διοικητική δοµή, στην οποία όλες οι
σηµαντικές λειτουργικές αποφάσεις προγράµµατος λαµβάνονται στο επίπεδο µιας
γενικής συνέλευσης (GA), περιέχοντας τους αντιπροσώπους κάθε συνεργάτη σε ίση
βάση. Ο διευθυντής προγράµµατος θα προεδρεύσει του GA, και θα είναι η κύρια
διαδροµή για την ανταλλαγή πληροφοριών µε τον ανώτερο υπάλληλο προγράµµατος
ΕΚ. Η τεχνική διαχείριση του προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου της
προόδου και της διαχείρισης κινδύνων, θα είναι ευθύνη του τεχνικού συµβουλίου
(TSB), που προεδρεύεται από έναν τεχνικό διευθυντή. Όλοι οι διευθυντές πακέτων
εργασίας θα αντιπροσωπευθούν στο TSB. Οι συγκεκριµένες ευθύνες, όπως η διάδοση
και η εκµετάλλευση θα διατεθούν στα κατάλληλα άτοµα από το GA.
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4.8 CROSSROAD
Το έργο CROSSROAD12 στοχεύει στην κατασκευή ενός Roadmap για την έρευνα επί
των ΤΠΕ στον τοµέα της διακυβέρνησης και της διαµόρφωσης πολιτικής, η οποία θα
υποστηρίζεται από τη συνεισφορά των αποτελεσµάτων που προέρχονται από άλλα
έργα του ΠΠ7 στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και χάραξης πολιτικής.
Ο κύριος στόχος του έργου CROSSROAD είναι να οδηγήσει στον προσδιορισµό
αναδυόµενων τεχνολογιών, νέων µοντέλων διακυβέρνησης και σε νέα σεναρίων
εφαρµογής στον τοµέα της συµµετοχής, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της
µοντελοποίηση της πολιτικής, που θα οδηγήσει στη δόµηση µιας ερευνητικής agenta
πέρα από το state-of-the-art, αγκαλιασµένης από την ερευνητική κοινότητα και τις
κοινότητες πρακτικής.
Εποµένως θα στοχεύσει στα παρακάτω:
• Στόχος Α. προς την ερευνητική κοινότητα: Βελτιώνοντας την πληροφόρηση
και δηµιουργώντας τη συναίνεση µεταξύ της κοινότητας της η-διακυβέρνησης
και της ερευνητικής κοινότητας ΤΠΕ, προς νέες ερευνητικές κατευθύνσεις
στον τοµέα της διαµόρφωσης συµµετοχής, διακυβέρνησης και πολιτικής.
• Στόχος Β. προς τους παρόντες και µελλοντικούς χρήστες των ερευνητικών
αποτελεσµάτων: Καθορισµός των διορατικών, κοινωνικοτεχνολογικών
σεναρίων για τις συνδυασµένες εφαρµογές διακυβέρνησης και ΤΠΕ, που θα
υπερβαίνουν τη τρέχουσα κατάσταση, και που θα εξασφαλίζουν ότι η
προσδιορισµένος ερευνητικός roadmap αποκρίνεται στις ανάγκες των
σηµερινών και µελλοντικών χρηστών των ερευνητικών αποτελεσµάτων
• Στόχος Γ. προς τους ερευνητές σχεδιασµού πολιτικής: Παροχή ενός βιώσιµου
εργαλείου υποστήριξης απόφασης στους σχεδιαστές πολιτικής, για τη
διαχείριση του ερευνητικού roadmap και την διαµόρφωση της έρευνας για τη
διακυβέρνησης και την πολιτική.
Προκειµένου να προσεγγισθούν αυτοί οι στόχοι, οι ακόλουθες ερωτήσεις κλειδιά θα
απαντηθούν:
• Ερώτηση 1. Ποιο είναι το state – of – the - art στον τοµέα της διακυβέρνησης
και της µοντελοποίησης πολιτικής;
•
•

•
•

•

Ερώτηση 2. Λαµβάνοντας υπόψη τα πιθανά µελλοντικά σενάρια, ίσως ριζικά
διαφορετικά, ποιες είναι οι µελλοντικές ανάγκες για τα εργαλεία ΤΠΕ για τη
διακυβέρνηση και την µοντελοποίηση πολιτικής;
Ερώτηση 3. Συγκρίνοντας την παρούσα κατάσταση και τις µελλοντικές
ανάγκες, όπως προέρχονται επίσης από τα πιθανά αποτελέσµατα άλλων
ερευνητικών προγραµµάτων, ποια µπορεί να είναι τα συγκεκριµένα χάσµατα
και τις µεγάλες προκλήσεις στον τοµέα;
Ερώτηση 4. Μεταξύ των προκλήσεων που προκύπτουν από τις παρούσες
ανάγκες και τα µελλοντικά σενάρια, ποιες συσχετίζονται περισσότερο µε την
έρευνα, παρά την εφαρµογή;
Ερώτηση 5. Ποιες λογικές σχέσεις (όπως η πρωτοτυπία, ο πλεονασµός ή η
συµπληρωµατικότητα), υπάρχουν µεταξύ της τρέχουσας έρευνας σε άλλες
περιοχές εφαρµογής; Προπαντός, σε ποιους τοµείς εφαρµογής η
διακυβέρνηση και µοντελοποίηση πολιτικής είναι πιθανό να είναι στα σύνορα
της τεχνολογικής καινοτοµίας, έναντι άλλων τοµέων εφαρµογής;
Ερώτηση 6. Για εκείνες τις ερευνητικές προκλήσεις που προσδιορίζονται, τι
είδους µέτρα ερευνητικής υποστήριξης πρέπει να υιοθετηθούν;
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4.9 Συµπεράσµατα σε ότι αφορά τα ερευνητικά έργα

Cockpit

Ocopomo

Padgets

Impact

+Spaces

Ubipol

WeGov

Crossroads

Στον Πίνακα 4-1 που ακολουθεί παρουσιάζονται πινακοποιηµένα τα χαρακτηριστικά
των ερευνητικών έργων που παρουσιάστηκαν σε αυτό το Κεφάλαιο.

Ανάπτυξη
Εργαλείων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Συµµετοχικό /
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Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

-
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Ναι
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-

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

-

Web 2.0
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Όχι

-

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

-

Εξόρυξη Γνώµης

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

-

Τίτλος

Οπτικοποίηση
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Επιχειρηµάτων
Πίνακας 4-1: Συγκριτικός Πίνακας ερευνητικών έργων στην Μοντελοποίηση
Πολιτικής και την Οπτικοποίηση Επιχειρηµάτων

-

Όπως γίνεται αντιληπτό από τον πίνακα, τα ερευνητικά έργα που δραστηριοποιούνται
σήµερα στον τοµέα της Μοντελοποίησης Πολιτικής και Οπτικοποίησης
Επιχειρηµάτων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Στοχεύουν στην δηµιουργία εργαλείων ΤΠΕ
• ∆εν είναι οικονοµετρικά µοντέλα προβλέψεων αλλά κυρίως ανιχνεύουν την
κοινή γνώµη και θέληση, ώστε αυτή να ληφθεί υπόψη στην διαµόρφωση της
∆ηµόσιας Πολιτικής
• Στηρίζονται πολύ στα δεδοµένα που υπάρχουν σε δηµοφιλείς πλατφόρµες
κοινωνικής δικτύωσης
• Ευνοούν την συµµετοχικότητα και την συνεργατικότητα των Πολιτών
• Παρέχουν την δυνατότητα της χρήσης του Argument mapping κατά την
διάρκεια της δηµόσιας διαβούλευσης
• Αποτελούνται κατά το δυνατόν από ανεξάρτητα επαναχρησιµοποιούµενα
components
• Η χρήση τους είναι απλή και διαισθητική αφού απευθύνονται τόσο σε
Πολίτες όσο και σε ∆ιαµορφωτές Πολιτικής
• Η έρευνα πραγµατοποιείται βάσει ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου (roadmap)
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•

∆ηµιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα νέο µοντέλο ∆ηµοκρατίας
συνδυάζοντας το ∆ιαβουλευτικό και το Αντιπροσωπευτικό µοντέλο, αφού µε
την χρήση τους ο ∆ιαµορφωτής της Πολιτικής έχει άµεση πληροφόρηση για
την ενηµερωµένη κοινή γνώµη και θέληση

σελ. 87

Ανάλυση των Μεθοδολογιών και Εργαλείων Μοντελοποίησης Πολιτικής και
Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων

5. Συµπεράσµατα
Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν µεθοδολογίες και εργαλεία λογισµικού σε ότι
αφορά την µοντελοποίηση των διαδικασιών Πολιτικής και την Οπτικοποίηση
Επιχειρηµάτων, στα πλαίσια του ευρύτερου Επιστηµονικού πεδίου «ΤΠΕ για την
∆ιακυβέρνηση και την Μοντελοποίηση της Πολιτικής». Τα παραπάνω αποτελούν
ερευνητική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς όπως είδαµε, η
Μοντελοποίηση της Πολιτικής:
•
•
•
•

Συµβάλει στην διαφάνεια των διαδικασιών της Πολιτικής
Συµβάλει στην κατόπιν ενηµέρωσης λήψη αποφάσεων ∆ηµόσιας Πολιτικής
Ενισχύει την έννοια της Τεκµηριωµένης Άσκησης Πολιτικής (Evidence-based
Policy)
Στον βαθµό που το µοντέλο είναι συµµετοχικό, ενισχύει την συµµετοχή στην
∆ηµόσια ∆ιαβούλευση και βοηθάει τους ∆ιαµορφωτές της Πολιτικής (Policy
Makers) να ανιχνεύσουν την κοινή γνώµη και θέληση.

ενώ η Οπτικοποίηση των Επιχειρηµάτων συµβάλει στα παρακάτω:
•
•

Τα επιχειρήµατα παρουσιάζονται µε έναν διαφανή και ξεκάθαρο τρόπο
Γίνεται ευκολότερη η εξερεύνηση και αναδιάταξη των προτάσεων σε ένα
περιβάλλον πολυπλοκότητας, ώστε η διαδικασία της Επιχειρηµατολογίας να
είναι δυναµική και σε περιπτώσεις αλλαγής να µην απαιτείται επανεκκίνηση
της διαδικασίας.

Ωφεληµένοι από την εισαγωγή των παραπάνω στην Πολιτική ∆ιαδικασία είναι οι
Πολίτες αφού:
•
•
•

Ενισχύεται η διαδικασία της ∆ιαβούλευσης αφού η φωνή τους «µπορεί να
ακουστεί»
Ενισχύεται η λογοδοσία καθώς οι διαδικασίες είναι διαφανείς
Ενισχύεται τελικά η όλη ∆ηµοκρατία, αφού λόγω των παραπάνω, όλο και
περισσότεροι Πολίτες έχουν κίνητρο να συµµετέχουν στα κοινά

αλλά και οι ∆ιαµορφωτές της ∆ηµόσιας Πολιτικής (Policy Makers) αφού:
•
•
•

Κατέχουν πλέον σηµαντικά εργαλεία για την υποβοήθησή τους στην λήψη
αποφάσεων
Έχουν την δυνατότητα της ευκολότερης και αποτελεσµατικότερης
διαβούλευσης τόσο µεταξύ τους όσο και µε τους πολίτες
Έχουν την δυνατότητα ανά πάσα στιγµή να έχουν µια εικόνα της ποινής
γνώµης και έτσι να προσαρµόζουν ανάλογα τις Πολιτικές τους.

Σε ότι αφορά την σηµερινή κατάσταση στην Μοντελοποίηση Πολιτικής, τα σηµερινά
Μοντέλα:
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•
•
•

•
•

Είναι αδιαφανή και απαιτούν εξειδικευµένους στην µοντελοποίηση χρήστες
µε αποτέλεσµα να µην ενσωµατώνουν εύκολα τις γνώµες των ειδικών
επιστηµόνων του υπό εξέταση πεδίου
Είναι φτιαγµένα συνήθως για µια συγκεκριµένη χρήση και βασιζόµενα σε
συγκεκριµένη µεθοδολογία, ώστε τα επί µέρους στοιχεία τους (όπου αυτά
υπάρχουν) δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλλού
Είναι συνήθως βασισµένα σε οικονοµετρικά µοντέλα (Θεωρία Γενικής
Ισορροπίας) και περιέχουν απλουστεύσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς, µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν πάντα να προβλέψουν έκτακτες καταστάσεις
(όπως η τελευταία Οικονοµική Κρίση)
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούν προέρχονται από στατιστικά στοιχεία των
δηµόσιων αρχών τα οποία ενδέχεται να είναι παλαιά ή µη αντιπροσωπευτικά
Οι πολίτες δεν συµµετέχουν ούτε στην διαµόρφωσή τους, αλλά ούτε έχουν
την δυνατότητα να τα τροφοδοτούν µε δεδοµένα, δηλαδή µε τις προσωπικές
τους απόψεις.

Σε ότι αφορά τα εργαλεία της Οπτικοποίησης Επιχειρηµάτων τα υπάρχοντα εργαλεία:
•
•
•
•

Είναι κυρίως προσανατολισµένα στην εκπαίδευση
∆εν ευνοούν την οµαδική χρήση
Απαιτούν εξοικείωση από τον χρήστη
Ως επί το πλείστον, ο χρήστης είναι υπεύθυνος να δηµιουργήσει περιεχόµενο
και όχι να το ανασκοπήσει ή τροποποιήσει

Η τρέχουσα ερευνητική προσπάθεια συγκλίνει στα παρακάτω για την µελοντική
έρευνα:
•

•
•
•

Τα µελλοντικά µοντέλα πρέπει να αποτελούνται από επαναχρησιµοποιούµενα
στοιχεία, τα οποία θα είναι προτυποποιηµένα. Έτσι για κάθε περίπτωση θα
δηµιουργείται ένα µοντέλο, ύστερα από οµαδική εργασία, µε την έκταση που
απαιτείται
Τα µοντέλα θα είναι συνεργατικά ώστε τα δεδοµένα τους να απεικονίζουν την
κοινή θέληση και φιλικά προς τον χρήστη, ώστε να ενισχύεται η
συµµετοχικότητα
Η διαδικασία της προσοµοίωσης θα είναι διαδραστική και η απεικόνιση της
θα είναι οπτικοποιηµένη (ολοκλήρωση Modeling and Simulation και
Argument Visualization)
Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης πρέπει να αναλύονται και να γίνεται
παραγωγή και κεφαλαιοποίηση γνώσης από αυτά
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