
Ανάλυση Κόστους Ανάλυση Κόστους –– Οφέλους στη Οφέλους στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεωνδιαδικασία λήψης αποφάσεων



Ανάλυση Κόστους Ανάλυση Κόστους -- ΟφέλουςΟφέλους

ΗΗ αναλυτικήαναλυτική προσέγγισηπροσέγγιση γιαγια τηντην συστηµατικήσυστηµατική
σύγκρισησύγκριση τωντων αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων ενόςενός έργουέργου µεµε τουςτους
απαιτούµενουςαπαιτούµενους πόρουςπόρους γιαγια τηντην υλοποίησήυλοποίησή τουτου



Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

♦♦ ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα

• Ανάγει όλες τις κρίσιµες παραµέτρους του 
προβλήµατος σε µία ενιαία βάση 
αξιολόγησης

• Αξιοποιεί τη σηµασία του «χρόνου» στη 
διαδικασία αξιολόγησης

• Αναδεικνύει το είδος και τη βαρύτητα των 
εξωτερικών οικονοµιών

• Ενθαρρύνει τη συµµετοχή του Κοινού στη 
λήψη αποφάσεων



Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

♦♦ ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα

• Σε κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα τα 
οικονοµικά µεγέθη αποκτούν 
δευτερεύουσα σηµασία

• Υφίσταται θεωρητικές και ηθικές 
επικρίσεις

• Μολονότι απλή σε θεωρητική βάση, 
ενέχει σηµαντικές πρακτικές δυσκολίες



Κριτήρια αποδοχήςΚριτήρια αποδοχής

Αριστοποίηση κατά Αριστοποίηση κατά ParetoPareto
-- «Ασθενής» συνθήκη «Ασθενής» συνθήκη Pareto:Pareto: ένα σχέδιο είναι ένα σχέδιο είναι 
κοινωνικά αποδεκτό κοινωνικά αποδεκτό ότανόταν βελτιώνεται η βελτιώνεται η 
ευηµερία ευηµερία κάθε µέλους της κοινωνίαςκάθε µέλους της κοινωνίας

-- «Ισχυρή» συνθήκη «Ισχυρή» συνθήκη Pareto:Pareto: ένα ένα σχέδιο είναι σχέδιο είναι 
κοινωνικά αποδεκτό κοινωνικά αποδεκτό όταν βελτιώνεται η όταν βελτιώνεται η 
ευηµερία ευηµερία ορισµένων µελών της κοινωνίας, ορισµένων µελών της κοινωνίας, 
χωρίς να χειροτερεύει η θέση κάποιων άλλωνχωρίς να χειροτερεύει η θέση κάποιων άλλων



Κριτήρια αποδοχήςΚριτήρια αποδοχής

Κριτήριο Κριτήριο Hicks Hicks –– KaldorKaldor::
Ένα σχέδιο θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό όταν Ένα σχέδιο θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό όταν 
δηµιουργείται καθαρό κοινωνικό όφελος. δηµιουργείται καθαρό κοινωνικό όφελος. 
∆ηλαδή, µετά την υποθετική κατανοµή των κερδών, ∆ηλαδή, µετά την υποθετική κατανοµή των κερδών, 
οι κερδισµένοι είναι σε θέση να αποζηµιώσουν τους οι κερδισµένοι είναι σε θέση να αποζηµιώσουν τους 
χαµένους και παρόλα αυτά να έχουν βελτιώσει τη χαµένους και παρόλα αυτά να έχουν βελτιώσει τη 
θέση τους σε σχέση µε την πρότερη κατάσταση. θέση τους σε σχέση µε την πρότερη κατάσταση. 



ΠαράδειγµαΠαράδειγµα

Οι Α, Β και Γ κερδίζουν από την υλοποίηση ενός Οι Α, Β και Γ κερδίζουν από την υλοποίηση ενός 
σχεδίου €100, ενώ ο ∆ χάνει €100. Εποµένως, σχεδίου €100, ενώ ο ∆ χάνει €100. Εποµένως, 
το Καθαρό Κοινωνικό Όφελος του σχεδίου είναι:το Καθαρό Κοινωνικό Όφελος του σχεδίου είναι:

ΚΚΟ = 100+100+100ΚΚΟ = 100+100+100--100=200100=200

Το σχέδιο θεωρείται κοινωνικά αποδεκτόΤο σχέδιο θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό



Κοινωνική ∆ικαιοσύνηΚοινωνική ∆ικαιοσύνη

Α: € 20.000Α: € 20.000
Β: € 25.000Β: € 25.000
Γ: € 10.000Γ: € 10.000
∆: € 5.000∆: € 5.000

Μέσο εθνικό εισόδηµα € 15.000Μέσο εθνικό εισόδηµα € 15.000

ΣυντΣυντ. Βαρύτητας Εισοδήµατος:. Βαρύτητας Εισοδήµατος:

aiai = 15.000/Yi= 15.000/Yi



Κοινωνική ∆ικαιοσύνηΚοινωνική ∆ικαιοσύνη

A = A = 0,750,75 Γ = 1,5Γ = 1,5

B = 0,60B = 0,60 ∆ = 3,00∆ = 3,00

ΚΚΟΚΚΟ == 0,750,75 x 100 + 0,60 x 100 + x 100 + 0,60 x 100 + 
1,5 x 100 1,5 x 100 -- 3,00 x 100 = 3,00 x 100 = --1515

Το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως κοινωνικά µη Το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως κοινωνικά µη 
αποδεκτόαποδεκτό


	ÁíÜëõóç Êüóôïõò – ÏöÝëïõò óôç äéáäéêáóßá ëÞøçò áðïöÜóåùí
	ÁíÜëõóç Êüóôïõò - ÏöÝëïõò
	ÊñéôÞñéá áðïäï÷Þò
	ÊñéôÞñéá áðïäï÷Þò
	ÐáñÜäåéãìá
	ÊïéíùíéêÞ Äéêáéïóýíç
	ÊïéíùíéêÞ Äéêáéïóýíç

