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Α1. Πώς ορίζεται η Βιομηχανική 
Οργάνωση;

• Είναι η μελέτη της διαχείρισης και της

απόδοσης των ατελώς ανταγωνιστικών αγορών,

καθώς επίσης και της συμπεριφοράς των εταιρειών

που συμμετέχουν στις αγορές αυτές.

• Είναι ο τομέας των οικονομικών που ασχολείται με

τις εταιρείες και τις αγορές, όπου η εφαρμογή και η

επεξήγηση της θεωρίας του τέλειου

ανταγωνισμού είναι αμφισβητήσιμη επειδή για

κάποιο λόγο υπάρχει αδυναμία εφαρμογής του. Η

εξήγηση της αδυναμίας αυτής είναι κεντρικό

ερώτημα της βιομηχανικής οργάνωσης.
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Α2. Γιατί οι αγορές είναι οργανωμένες με 
τον τρόπο που τις βλέπουμε γύρω μας;
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Οι διαφορές στην οργάνωση των αγορών εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά του κάθε κλάδου, τα οποία προσδιορίζουν και την

ανάπτυξή του. Τα βασικότερα στοιχεία που προσδιορίζουν τις
κλαδικές δομές είναι:

Α) Εμπόδια εισόδου: οι παράγοντες που ευθύνονται για την έκταση της
κάθετης ολοκλήρωσης μίας εταιρείας..

Β) Βαθμός συγκέντρωσης επιχειρήσεων: Η βιομηχανική οργάνωση

ενδιαφέρεται για τους παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν την
συγκέντρωση των επιχειρήσεων.

Γ) Διαφοροποίηση προϊόντος: Η διαφοροποίηση υπάρχει στην αγορά

όταν τα προϊόντα που παράγονται από διαφορετικές εταιρείες δεν

λογίζονται σαν τέλεια υποκατάστατα από τους καταναλωτές.

Εναλλακτικά πρόκειται για προϊόντα που δεν είναι ομοιογενή αλλά
ετερογενή.

Δ) Συνθήκες εισόδου: Ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν

εμπόδια εισόδου σε μια αγορά, οι συνθήκες εισόδου σε μια αγορά

μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που επικρατούν σε μια

άλλη. Οι συνθήκες εισόδου έχουν να κάνουν με την ευκολία με την
οποία νέες επιχειρήσεις μπαίνουν σε δομημένες αγορές.



Α3. Πως ο τρόπος οργάνωσης των αγορών 
επηρεάζει τη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων;
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Αν τα προϊόντα διαφορετικών εταιρειών δεν εκλαμβάνονται σαν

ομοιογενή από τους καταναλωτές τότε υπάρχει περιθώριο μη

τιμολογιακού ανταγωνισμού. Στην πραγματικότητα, η τιμή παίζει

δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος,

τη διαφήμιση και τα ποσά που ξοδεύει η εταιρεία για έρευνα και
ανάπτυξη.

• Η δομή της αγοράς είναι ένας ακόμη παράγοντας που
επηρεάζει την τιμή και την προσφερόμενη ποσότητα.

• Ένας ακόμη τρόπος επηρεασμού της αγοράς από μεγάλες
επιχειρήσεις είναι ο άμεσος τιμολογιακός ανταγωνισμός

• Οι παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά μίας μη πλήρους

ανταγωνιστικής αγοράς έχουν να κάνουν με την ποικιλία, την ποιότητα
τις προτιμήσεις και την καινοτομία



Α4.Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της 
σύγχρονης βιομηχανικής οργάνωσης ;
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Σύγχρονη βιομηχανική οργάνωση

• Βασίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα της ανατροφοδότησης παρά στην

αντιμετώπιση των επιχειρήσεων σαν παθητικούς δέκτες.

• Χρησιμοποιεί μια σειρά από αρχές που έχουν αποδειχθεί αλλά δίνει έμφαση στην ίδια

την αγορά και σε εμπειρικά στοιχεία που αναφέρονται στα αποτελέσματα της.

• Βασικός στόχος της επιχείρησης είναι η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην

ατελώς ανταγωνιστική αγορά, με έμφαση στη φύση της αντιπαλότητας που επικρατεί

στις συγκεντρωμένες αγορές.

Παραδοσιακή Vs Σύγχρονης βιομηχανικής οργάνωσης

• Η παραδοσιακή ανάλυση δεν ενδιαφέρεται για τις υπάρχουσες δομές της

αγοράς και αντίστοιχα για τα αποτελέσματα της απόδοσης της ως νέα

στοιχεία

• Αντίθετα, η νέα βιομηχανική οργάνωση:

• Δίνει έμφαση σε συγκεκριμένες βιομηχανίες, Αναπτύσσει συγκεκριμένα

εταιρικά υποδείγματα (Case Studies),

• Τα εμπειρικά συμπεράσματα βασίζονται στα εταιρικά υποδείγματα,

• Υπάρχει ανατροφοδότηση μεταξύ των βασικών της αρχών και νεότερων
δεδομένων.



Α5. Πως η συμπεριφορά των εταιρειών 

επηρεάζει τη δομή ή την οργάνωση των 
αγορών και της απόδοση τους;
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• δυναμική ανατροφοδότηση των εταιρειών σε σχέση με

το περιβάλλον και την υιοθέτηση πιο δυναμικών

μελλοντικών πολιτικών.

Η σημερινή τους πολιτική έχει σαν σκοπό την αλλαγή της

δομής της αγοράς και της προσαρμογή της στις νέες

συνθήκες που θα δημιουργηθούν.

• η διαφοροποίηση του προϊόντος δεν αναπτύσσεται

μόνο από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι οι

προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις

επιλέγουν την ποικιλία, την ποιότητα και το εύρος που

θα κινηθούν τα προϊόντα τους.



Α6. Ποιες είναι οι βασικότερες 
Μορφές αγοράς;
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Τα κριτήρια με βάση τα οποία μπορούμε να διακρίνουμε τις

επιχειρήσεις σε διάφορες ομάδες(κλάδους), που διευκολύνουν την

ανάλυση για μελέτη του τρόπου λειτουργίας του μηχανισμού αγοράς και

προσδιορισμού της τιμής, είναι η φύση του προϊόντος που παράγουν και

ο βαθμός ανταγωνισμού που τις διακρίνει. Διαμορφώνονται οι
ακόλουθοι τύποι αγοράς:

1. Τέλειος ανταγωνισμός,

2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός,

3. Ολιγοπώλιο (καθαρό ή διαφοροποιημένο)

4. Μονοπώλιο.

5. Τέλειος ανταγωνισμός



Α7. Ποια είναι τα βασικότερα 
χαρακτηριστικά του Τέλειου 
Ανταγωνισμού;
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Σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού υπάρχει οικονομική

αποτελεσματικότητα και άριστη κατανομή πόρων.

Ειδικότερα υπάρχει:

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που παράγουν ένα

ομοιογενές προϊόν

Ελευθερία εισόδου και εξόδου στον κλάδο, χωρίς κόστος

για τις επιχειρήσεις

Τέλεια γνώση των συνθηκών της αγοράς από τους

πωλητές και τους αγοραστές

Σύστημα ελεύθερης οικονομίας



Α8. Τι γνωρίζετε για τη Μακροχρόνια 
Ισορροπία της Επιχείρησης στον 
ΤΕΛΕΙΟ- ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ;
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Εκεί όπου εξισώνονται το οριακό

έσοδο με το οριακό κόστος και το

μέσο κόστος, ώστε η επιχείρηση δε

θα έχει ούτε ζημιά ούτε κέρδος. Η

μακροχρόνια ισορροπία της

επιχείρησης επιτυγχάνεται με

ελάχιστο κόστος παραγωγής,

δηλαδή δε γίνεται σπατάλη

παραγωγικών συντελεστών, γι'

αυτό θεωρείται η άριστη μορφή

αγοράς.

Συνθήκη ισορροπίας: Το κέρδος

γίνεται μέγιστο, όταν το οριακό

κόστος αυξανόμενο είναι ίσο με την

οριακή πρόσοδο. Η οριακή

πρόσοδος είναι σταθερή, αφού

σταθερή είναι και η τιμή για την

επιχείρηση.



Α9. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του 
ΜΟΝΟΠΩΛΑΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ;
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Μονοπωλιακό ανταγωνισμό έχουμε όταν πολλές επιχειρήσεις

παράγουν παρόμοια προϊόντα και κάθε μια έχει το μονοπώλιο

του δικού της προϊόντος, π.χ. πολλές επιχειρήσεις παράγουν

σαπούνια με παρόμοιες ιδιότητες αλλά κάθε μια έχει το
μονοπώλιο της δικής της μάρκας.

 Η είσοδος νέων επιχειρήσεων είναι συνήθως εύκολη, όχι
όμως ελεύθερη και χωρίς κόστος

 Υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων με μικρό
μερίδιο αγοράς

 Τα προϊόντα είναι λίγο πολύ διαφοροποιημένα και κάθε
επιχείρηση έχει το μονοπώλιο

Καταλαμβάνει το ενδιάμεσο «χώρο» ανάμεσα σε τέλειο

ανταγωνισμό και μονοπώλιο και περιλαμβάνει στοιχεία και από

τις δύο αγορές. Η μονοπωλιακή δύναμη των επιχειρήσεων δεν

μπορεί να είναι μεγάλη γιατί υπάρχουν στενά υποκατάστατα των

προϊόντων τους. Πολλές επιχειρήσεις παράγουν παρόμοια

προϊόντα και η καθεμιά έχει το μονοπώλιο του δικούς της
προϊόντος.



Α10. Ποια είναι τα κυριότερα 
γνωρίσματα του ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ;
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Όταν όλος ο κλάδος αποτελείται από μία επιχείρηση. Τα χαρακτηριστικά
του μονοπωλίου:

 Υπάρχει μία μόνο επιχείρηση που παράγει ένα προϊόν το οποίο δεν
έχει στενά υποκατάστατα

 Υπάρχει πλήρης έλεγχος στην τιμή του προϊόντος

 Είναι αδύνατη η είσοδος νέων επιχειρήσεων λόγω εμποδίων

Συνθήκες μονοπωλίου δημιουργούνται όταν:

 το κόστος παραγωγής κάνει έναν μοναδικό παράγωγο πιο

αποτελεσματικό από ότι αν ήταν περισσότεροι (φυσικό
μονοπώλιο*),

 μια αναγκαία εισροή παραγωγής κατέχεται από έναν μόνο
παραγωγό (π.χ. ευρεσιτεχνία),

 το κράτος δίνει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής σε μια
επιχείρηση

Συνθήκη ισορροπίας: Το κέρδος γίνεται μέγιστο, όταν το οριακό κόστος

αυξανόμενο είναι ίσο με την οριακή πρόσοδο. Η οριακή πρόσοδος στο

μονοπώλιο όμως είναι φθίνουσα, επειδή, καθώς η ποσότητα

αυξάνεται, η τιμή μειώνεται, ενώ στον πλήρη ανταγωνισμό είναι

σταθερή, αφού σταθερή είναι και η τιμή για την επιχείρηση.



Α11. Τι σημαίνει ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ;
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Η αγορά αποτελείται από ένα μικρό αριθμό μεγάλου μεγέθους

επιχειρήσεων που μοιράζονται την αγορά. Κύριο χαρακτηριστικό

είναι η αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Επειδή είναι λίγες, η καθεμιά

ενδιαφέρεται για τις ενέργειες των ανταγωνιστούν της και για τις

αντιδράσεις της σε τυχόν μεταβολές της πολιτικής της.

Λίγες επιχειρήσεις που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της

συνολικής προσφοράς ενός προϊόντος

Αμοιβαία αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου

Ομοιογενές ή παρόμοιο προϊόν

Στο καθαρό ολιγοπώλιο (ομοιογενές προϊόν) οι τιμές των

αντιπάλων επιχειρήσεων είναι ουσιαστικά ίδιες, ενώ στο

διαφοροποιημένο ολιγοπώλιο οι επιχειρήσεις χρεώνουν

διαφορετικές τιμές. Συνθήκες ολιγοπωλίου δημιουργούνται

όταν η επίτευξη οικονομιών κλίμακας καθιστούν τη

λειτουργία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στον κλάδο

αναποτελεσματική και όταν ακολουθούνται τακτικές θεμιτού

και αθέμιτου ανταγωνισμού (π.χ. κλάδος τσιμέντου,
αλουμινίου, κλπ.).



Α12. Τι γνωρίζετε για τη μεγιστοποίηση 
κέρδους μιας επιχείρησης;
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Η επιχείρηση επιδιώκει τη μεγιστοποίηση του κέρδους της. Το

κέρδος Π είναι συνάρτηση

του συνολικού - εσόδου και του συνολικού κόστους:

Π = TR - TC, Για τη μεγιστοποίηση του κέρδους η συνθήκη της

πρώτης τάξης απαιτεί όπως η πρώτη παράγωγος ως προς το

προϊόν (Q) είναι ίση με το μηδέν. Άρα τα οριακά μεγέθη των

TR και TC να είναι ίσα. Άρα η συνθήκη πρώτου βαθμού για τη

μεγιστοποίηση των κερδών είναι MR = MC.

Επειδή το οριακό κόστος MC>0, συνεπάγεται ότι το οριακό

έσοδο (MR) είναι θετικό στο

σημείο ισορροπίας. Τέλος επειδή MR = Ρ, η συνθήκη πρώτης

τάξης μπορεί να γραφεί,

MC= Ρ.



Α13. Τι σημαίνει διάκριση τιμών;
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Διαφοροποίηση τιμής υπάρχει όταν μια επιχείρηση χρησιμοποιεί συγχρόνως 

δύο ή περισσότερες τιμές για το ίδιο προϊόν ή όταν οι τιμές των προϊόντων 

της διαφέρουν κατά τρόπο που δε δικαιολογείται από διαφορές στο κόστος 

παραγωγής τους. 

Η διαφοροποίηση τιμής που γίνεται για να αυξηθεί το κέρδος μιας 

επιχείρησης μπορεί να έχει τις εξής κύριες μορφές:

1. Να γίνει σε ατομική βάση.

2. Η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόζει διαφορετική τιμολογιακή 

μεταχείριση σε διάφορες ομάδες.

3. Η επιχείρηση μπορεί να ορίζει διαφορετικές τιμές ανάλογα με ορισμένα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί με επιτυχία η διαφοροποίηση της τιμής θα 

πρέπει να εκπληρώνονται ορισμένες προϋποθέσεις: 

1. Η επιχείρηση να έχει κάποια δύναμη στην αγορά δηλαδή να μην είναι 

πλήρως ανταγωνιστική. 

2. Οι συναρτήσεις ζήτησης των διάφορων χρηστών για ένα αγαθό να είναι 

διαφορετικές και να έχουν διαφορετική ελαστικότητα, επομένως η επιχείρηση 

να έχει κάνει ουσιαστικά με διακριτές επιμέρους αγορές, που μπορεί να 

συμπίπτουν ή να μη συμπίπτουν γεωγραφικά.

3. Οι αγορές να μπορούν να ξεχωρίσουν, στην πράξη βέβαια δεν είναι 

εύκολος ο διαχωρισμός τους, η πολιτική διαφοροποίησης τιμής δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί με επιτυχία, γιατί οι αγοραστές μπορούν να αγοράζουν σε 

χαμηλότερη τιμή. 

Η διαφοροποίηση τιμής χαρακτηρίζεται ως πρώτου (τέλεια διάκριση τιμής), 

δεύτερου ή και τρίτου βαθμού. Οι τρείς αυτοί βαθμοί εξετάζονται στην 

συνέχεια.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση 

ασκεί πολιτική διαφοροποίησης τιμής. Ο πιο συνηθισμένος 

είναι η επιθυμία αύξησης των κερδών της.
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Διαφοροποίηση τιμής πρώτου βαθμού υπάρχει όταν η

επιχείρηση γνωρίζει τις διαφορετικές συναρτήσεις ζήτησης του

κάθε αγοραστή και συμπεριφέρεται σαν να αποτελούν αυτές

χωριστές αγορές.

Η τέλεια διάκριση τιμής 

είναι αδύνατη στην πράξη, οι 

απαιτήσεις πληροφόρησης για 

τον πωλητή είναι τεράστιες. Ο 

τρόπος που θα κατανείμει την 

τιμολόγηση ανάλογα με τους 

αγοραστές είναι πολύπλοκος. Ο 

καταναλωτής θα έχει συμφέρον 

να δείξει ότι η διάθεση του για 

πληρωμή είναι χαμηλότερη από 

την πραγματικότητα. Ο πωλητής 

γνωρίζει ορισμένα μόνο από τα 

χαρακτηριστικά που επηρεάζουν 

τη ζήτηση.  

Η επιχείρηση η οποία έχει 

δύναμη αγοράς, μπορεί να 

διακρίνει τις καμπύλες ζήτησης 

των δύο ομάδων και να 

σταματήσει τι arbitrage μεταξύ 

τους.

Ο πρώτος και ο τρίτος βαθμός 

διαφοροποίησης απαιτούν την 

γνώση χαρακτηριστικών της αγοράς 

με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

τους που την οδηγούν στην 

κερδοφορία. Ο δεύτερος βαθμός 

διαφοροποίησης εστιάζει στα 

στοιχεία που γνωρίζει η εταιρεία σε 

σχέση με τους καταναλωτές αλλά δεν 

έχει τη δυνατότητα να τους διακρίνει 

άμεσα. Η περίπτωση διάκρισης είναι 

αντίστοιχη με του τρίτου βαθμού σε 

καταναλωτές με υψηλή ή ανελαστική 

ζήτηση και σε άλλους με χαμηλή ή 

ελαστική ζήτηση. Η πιο απλή 

περίπτωση διάκρισης δευτέρου 

βαθμού είναι η διάκριση 

καταναλωτών υψηλής και χαμηλής 

ζήτησης ενός προϊόντος.



Α14. Σε τι αναφέρονται τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ;
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Οικονομικά της ευημερίας
Η ισορροπία μεγιστοποιεί την ευημερία τόσο των αγοραστών όσο και των

πωλητών και κατ’ επέκταση του συνόλου της κοινωνίας . Το πλεόνασμα

καταναλωτή μεγιστοποιεί την οικονομική ευημερία από την πλευρά του

αγοραστή. Το πλεόνασμα παραγωγού μεγιστοποιεί την οικονομική ευημερία

από την πλευρά του παραγωγού

Πλεόνασμα Καταναλωτή

Η καµπύλη ζήτησης δείχνει τις

ανώτερες τιµές που ο καταναλωτής

είναι πρόθυµος να πληρώσει για

διαφορετικές ποσότητες ενός αγαθού .

Ο καταναλωτής πληρώνει συνήθως την

ίδια τιµή ανεξάρτητα από την ποσότητα

που αγοράζει. Η διαφορά µεταξύ της

µέγιστης τιµής που είναι πρόθυµος να

πληρώσει και της πραγµατικής τιµής

που πληρώνει ονοµάζεται Πλεόνασμα

Καταναλωτή

Eίναι το ποσό που ο καταναλωτής είναι

διατεθειμένος να πληρώσει μείον το

ποσό που πληρώνει πραγματικά. Το

πλεόνασµα του καταναλωτή είναι η

περιοχή κάτω από την συνάρτηση

ζήτησης και πάνα από την τιµή της

αγοράς. Το πλεόνασµα του καταναλωτή

Πλεόνασμα Καταναλωτή.

• αυξάνεται όταν η τιµή της αγοράς

µειώνεται

• µειώνεται όταν η τιµή της αγοράς

αυξάνεται

Πλεόνασµα Παραγωγού➔ Το

Πλεόνασµα του παραγωγού είναι

η πρόσοδος του παραγωγού

µείον το κόστος παραγωγής.

Μετρά το κέρδος του παραγωγού

από την συµµετοχή του στην

αγορά. Η περιοχή κάτω απ την

τιμή και πάνω απ την καμπύλη

προσφοράς μετρά το πλεόνασμα

παραγωγού σε μια αγορά.

Το πλεόνασμα παραγωγού και 

καταναλωτή μπορεί να 

απαντήσει την ακόλουθη 

ερώτηση : Είναι η κατανομή με 

βάση τις δυνάμεις της αγοράς 

αποτελεσματική ;

Η αποτελεσματικότητα της 

αγοράς λαμβάνει χώρα όταν η 

κατανομή των πόρων είναι ίση 
με το πλεόνασμα παραγωγού.
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A15. Tι σημαίνει ΚΑΡΤΕΛ; 

Μία ομάδα επιχειρήσεων με σκοπό να περιορίσει τις ανταγωνιστικές

δυνάμεις της αγοράς. Μπορούν να έλθουν σε συμφωνία σχετικά με τον

καθορισμό τιμών και ποσοτήτων. Τα προβλήματα είναι δυο: ο καθορισμός

της τιμής και η κατανομή της παραγωγής (πωλήσεων) μεταξύ των μελών του.

Αν κύριος στόχος του καρτέλ είναι η μεγιστοποίηση του κλαδικού κέρδους

τότε αρκεί να λειτουργήσει ως μονοπωλητής με πολλές κατανέμοντας τη

συνολική παραγωγή ανάμεσα στις επιχειρήσεις-μέλη έτσι ώστε όλες να

έχουν το ίδιο οριακό κόστος.

Όμως οι επιχειρήσεις-μέλη έχουν διαφορετικό κόστος. Επομένως, η μεγιστοποίηση

του κλαδικού κέρδους οδηγεί σε άνιση κατανομή της παραγωγής (πωλήσεων) και

κέρδους. Τα μέλη του καρτέλ πιθανόν να μην συμφωνήσουν στην τιμή που θα

χρεώνουν το προϊόν, εκτός εάν η παραπάνω λύση συνοδεύεται από κάποια

αναδιανομή των κερδών υπέρ των επιχειρήσεων με υψηλό κόστος. Το κίνητρο να

παραβούν τη συμφωνία είναι μεγάλο προκειμένου μία επιχείρηση να κυριαρχήσει

στην αγορά. Αν όμως όλοι παραβούν τη συμφωνία προσπαθώντας να αποκτήσουν

περισσότερα κέρδη, το καρτέλ δεν μπορεί να περιορίσει την παραγωγή του και να

διατηρήσει τη μονοπωλιακή τιμή. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος για την

κατάρρευση των καρτέλ. Η κατανομή της αγοράς μεταξύ των μελών ενός καρτέλ

μπορεί να ακολουθήσει τη πολιτική των ποσοστώσεων. Οι ποσοστώσεις μπορεί να

είναι ανάλογες της δυναμικότητας κάθε επιχείρησης, ή να υπάρξει γεωγραφική

κατανομή της αγοράς ανάλογα και με τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων.



ΤΟΜΟΣ Β

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Β1. Από τι προσδιορίζεται μια ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
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Η Αγορά εργασίας προσδιορίζεται από την απασχόληση των

εργαζομένων και το μισθό που λαμβάνουν βάσει της

προσφοράς και ζήτησης. Ως εργασία ορίζεται η καταβολή

ανθρώπινης προσπάθειας με σκοπό την παραγωγή

προϊόντων. Έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο εργαζόμενος πουλά αν θέλει την εργασία του αλλά

παραμένει κάτοχος του εαυτού

Παράγεται στα πλαίσια της οικογένειας, αυξάνεται ή

μειώνεται και δεν είναι δεδομένη όπως άλλοι πόροι

Η παροχή εργασίας σε έναν τόπο – εκτός τηλεργασίας –

απαιτεί την παρουσία του εργαζόμενου στον ίδιο τόπο

Σε αντίθεση με το κεφάλαιο ή το έδαφος, δεν είναι

διατηρήσιμος παραγωγικός συντελεστής



Β2. Πώς ορίζεται η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
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Η συνολική προσφορά εργασίας σε μία δεδομένη 

χρονική περίοδο εξαρτάται από τέσσερεις 

παράγοντες: 

1. το μέγεθος του πληθυσμού 

2. το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού στο 

εργατικό δυναμικό (όσοι επιθυμούν και μπορούν να 

εργαστούν) 

3. τον αριθμό των ωρών εργασίας που προσφέρει 

κάθε άτομο που συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό 

4. την ένταση και την ποιότητα της εργασίας κάθε 

ατόμου 



Β3. Τι είναι οι Καμπύλες Αδιαφορίας;
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Η καμπύλη αδιαφορίας είναι μία καμπύλη που μας δίνει τους 

συνδυασμούς σχόλης και εισοδήματος (προϊόντων) οι οποίοι παρέχουν 

στο άτομο το ίδιο επίπεδο χρησιμότητας (u). 

Οι καμπύλες αδιαφορίας αποτελούν τον χάρτη των προτιμήσεων του 

ατόμου και πρέπει να έχουν τις εξής ιδιότητες: 

να έχουν αρνητική κλίση 

να μην τέμνονται 

να είναι κυρτές προς την αρχή των αξόνων 

Κάθε άτομο θέλει να βρίσκεται σε μία καμπύλη αδιαφορίας όσο το δυνατόν 

προς τα πάνω και δεξιά (μεγιστοποίηση της χρησιμότητάς του) αλλά αυτό δεν 

είναι εφικτό καθώς κάθε άτομο έχει έναν εισοδηματικό περιορισμό. 



Β4. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
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Ο εισοδηματικός περιορισμός φανερώνει τους εφικτούς συνδυασμούς

σχόλης και εισοδήματος που είναι στη διάθεση του ατόμου. Από τον τρόπο

κατασκευής της γραμμής του εισοδηματικού περιορισμού απορρέει ότι:

η κλίση της ευθείας ισούται με τον ωριαίο μισθό

αύξηση του εργατικού μισθού σημαίνει αύξηση της κλίσης του

εισοδηματικού περιορισμού και περιστροφή προς τα δεξιά με κοινό σημείο

το R = 24

Η επιλογή του ατόμου για το πόσες ώρες θα εργαστεί και πόσες θα

αναπαυθεί θα εξαρτηθεί από το μισθό.



Β5. Τι σημαίνει ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
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Η ζήτηση εργασίας προέρχεται από τις επιχειρήσεις με σκοπό την 

παραγωγή προϊόντων, υλικών και υπηρεσιών, και την πώληση τους 

με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Είναι μέρος της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης.

Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης εργασίας

Ο εργατικός μισθός

Η τιμή του παραγόμενου προϊόντος

Οι τιμές άλλων συντελεστών παραγωγής που είναι υποκατάστατοι 

(μεταβολές προς την ίδια κατεύθυνση) ή συμπληρωματικοί 

(μεταβολές προς την αντίθετη κατεύθυνση) 

Η ποσότητα των άλλων παραγωγικών συντελεστών με τους 

οποίους συνδυάζεται η εργασία 

Η τεχνολογία και άρα η παραγωγικότητα της εργασίας 



Β6. Τι γνωρίζετε για τη ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ;
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Για τον υπολογισμό των εργαζομένων που χρειάζεται μια επιχείρηση πρέπει 

να γνωρίζουμε:

Τη συνάρτηση παραγωγής

Το ύψος του εργατικού μισθού (κάθε εργάτη)

Την τιμή του παραγόμενου προϊόντος (μπορούμε να βρούμε την αξία του 

οριακού προϊόντος αν πολλαπλασιάσουμε την παραγωγή του πρόσθετου 

εργαζόμενου με την τιμή του).

Η θέση της καμπύλης ζήτησης εργασίας βραχυχρονίως είναι σταθερή και 

ταυτίζεται με την καμπύλη της αξίας του οριακού προϊόντος.

Η επιχείρηση προσλαμβάνει εργαζόμενους μέχρι του σημείου που η αξία του 

οριακού προϊόντος (VMPL)είναι ίση με τον εργατικό μισθό.



Β7. Τι είναι η ΜΑΚΡΥΧΡΟΝΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ 
ΖΗΤΗΣΗΣ;
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Για τη μεγιστοποίηση του κέρδους βραχυχρόνια έχουμε αυξομείωση της

ζητούμενης ποσότητας εργασίας αντίστροφη των αυξομειώσεων του μισθού.

Μακροχρόνια:

❑ Αν αυξηθεί ο μισθός => υποκατάσταση εργασίας με κεφάλαιο

❑ Αν μειωθεί ο μισθός => υποκατάσταση κεφαλαίου με εργασία

❑ Μετατόπιση της καμπύλης: Βελτίωση της τεχνολογίας σημαίνει μετατόπιση

της συνάρτησης παραγωγής προς τα πάνω και κατά συνέπεια μετατόπιση

της καμπύλης του οριακού προϊόντος της εργασίας προς τα πάνω και δεξιά.

Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η αύξηση του λόγου κεφαλαίου – εργασίας διότι

βελτιώνει την παραγωγικότητα της εργασίας. Συνεπώς, αυξομειώσεις της

ζητούμενης ποσότητας στο ίδιο μισθό μετατοπίζουν την καμπύλη από Ld σε

L’d.

❑ Μετακίνηση επί της καμπύλης: Η μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας

εργασίας από αυξομειώσεις του εργατικού μισθού με τους άλλους

παράγοντες σταθερούς δείχνει μετακίνηση επί της καμπύλης από το Α στο

Β ή στο Γ.



Β8. Τι περιγράφεται με τη 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
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Η συνολική καμπύλη ζήτησης 

εργασίας δείχνει τη ζητούμενη 

ποσότητα εργασίας όλων των 

επιχειρήσεων μιας συγκεκριμένης 

αγοράς εργασίας σε κάθε ύψος 

μισθού, με σταθερές τις τιμές των 

άλλων συντελεστών. 

Προκύπτει αν αθροίσουμε οριζοντίως 

τις καμπύλες ζήτησης εργασίας των 

επιχειρήσεων μιας συγκεκριμένης 

αγοράς εργασίας. Η καμπύλη 

ζήτησης εργασίας είναι: Ld = β0 -

β1W (W = ο πραγματικός μισθός).

Ελαστικότητα ζήτησης εργασίας: Η 

ελαστικότητα της καμπύλης ζήτησης 

είναι η ποσοστιαία μεταβολή της 

ζητούμενης ποσότητας εργασίας 

προς την ποσοστιαία μεταβολή του 

μισθού.



Β9. Τι είναι η Μακροχρόνια καμπύλη ζήτησης ;
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Για τη μεγιστοποίηση του κέρδους βραχυχρόνια έχουμε αυξομείωση 
της ζητούμενης ποσότητας εργασίας αντίστροφη των αυξομειώσεων 
του μισθού. Μακροχρόνια:

• Αν αυξηθεί ο μισθός => υποκατάσταση εργασίας με κεφάλαιο

• Αν μειωθεί ο μισθός => υποκατάσταση κεφαλαίου με εργασία 

• Μετατόπιση της καμπύλης: Βελτίωση της τεχνολογίας σημαίνει 
μετατόπιση της συνάρτησης παραγωγής προς τα πάνω και κατά 
συνέπεια μετατόπιση της καμπύλης του οριακού προϊόντος της 
εργασίας προς τα πάνω και δεξιά. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει και η 
αύξηση του λόγου κεφαλαίου – εργασίας διότι βελτιώνει την 
παραγωγικότητα της εργασίας. Συνεπώς, αυξομειώσεις της 
ζητούμενης ποσότητας στο ίδιο μισθό μετατοπίζουν την καμπύλη 
από Ld σε L’d.

• Μετακίνηση επί της καμπύλης: Η μεταβολή της ζητούμενης 
ποσότητας εργασίας από αυξομειώσεις του εργατικού μισθού με 
τους άλλους παράγοντες σταθερούς δείχνει μετακίνηση επί της 
καμπύλης από το Α στο Β ή στο Γ.



Β10. Πώς προσδιορίζεται ο Μισθός και η Απασχόληση; 
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Σε μια ελεύθερη αγορά, ο προσδιορισμός του μισθού είναι
αποτέλεσμα των δυνάμεων της προσφοράς και ζήτησης.

❖ Αν η αγορά παρουσιάζει πλεονάσματα, ο μισθός μειώνεται.
❖ Αν παρουσιάζει ελλείμματα, ο μισθός αυξάνεται.
❖ Αν η προσφερόμενη είναι ίδια με τη ζητούμενη ποσότητα

εργασίας, ο μισθός παραμένει σταθερός.

• W2: L’s < L’d => Έλλειμα ΑΒ => 
κίνητρο για διεκδίκηση + 
προσφορά μεγαλύτερου μισθού 
έως Wo (ισορροπία Ε) 

• L’sLo: είσοδος νέων 
εργαζομένων, αύξηση αυτών που 
επιθυμούν να εργαστούν 

• LoL’d: μείωση ζητούμενων 
εργαζομένων 

• W1: L’s > L’d => Πλεόνασμα ΑΒ 
=> κίνητρο για προσφορά + 
αποδοχή χαμηλότερου μισθού 
έως Wo (ισορροπία Ε) 

• L’dLo: εργαζόμενοι που βρήκαν 
απασχόληση με χαμηλότερο 
μισθό από τον επιθυμητό 

• LoL’s: εργαζόμενοι που 
αποσύρθηκαν από την αγορά

Για να αλλάξει ο μισθός ισορροπίας πρέπει να υπάρξει μεταβολή που να προκαλέσει 

πλεόνασμα ή έλλειμμα. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να προέλθουν είτε από την 

πλευρά της ζήτησης (π.χ. λόγω τεχνολογικών μεταβολών ή δημιουργίας νέων 

επιχειρήσεων στον κλάδο) ή από την πλευρά της προσφοράς (π.χ. λόγω 

μετανάστευσης ή αλλαγής της ηλικιακής πυραμίδας του πληθυσμού). 



Β11. Ποια είναι η έννοια του Ανθρώπινου 
Κεφαλαίου στην Αγορά Εργασίας;
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Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το σύνολο των ικανοτήτων, γνώσεων, 

ειδίκευσης και εμπειρίας που κάθε άτομο έχει και διαθέτει στην 

αγορά εργασίας (παράδειγμα δασκάλου). Χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου κεφαλαίου συγκριτικά με το υλικό (3 ομοιότητες και 1 

διαφορά): 

Είναι ανομοιογενές 

Υφίσταται σταδιακή απόσβεση λόγω φυσικής φθοράς ή τεχνολογικής 

και οικονομικής απαξίωσης 

Προϋποθέτει θυσία οικονομικών πόρων για την απόκτησή του 

Είναι ενσωματωμένο στον άνθρωπο και δεν υπάρχει ανεξάρτητα 

Επένδυση σε ανθρώπινο κεφαλαίο είναι κάθε διαδικασία που έχει 

ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή βελτίωση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Οι σημαντικότερες μορφές επένδυσης σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο είναι 

η εκπαίδευση 

η απόκτηση ειδίκευσης κατά την εργασία 



Β12. Τι γνωρίζετε για την εκπαίδευση 
ως επένδυση;
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Αποδοτικότητα: Η απόφαση για εκπαίδευση λαμβάνεται στην αρχή του 

εργάσιμου βίου, βάσει της ΠΑ των αναμενόμενων αποδόσεων (το ύψος της 

αμοιβής επί την πιθανότητα απασχόλησης στο επάγγελμα) στην αρχή 

της περιόδου. Για τον απόφοιτο Λυκείου υπολογίζεται το αναμενόμενο 

εισόδημα για τα έτη 18-65 ενώ για τον απόφοιτο ΑΕΙ το κόστος για τα έτη 18-

22 και το αναμενόμενο εισόδημα για τα έτη 3-65. 

Με επιτόκιο προεξόφλησης r: 

Αν ΠΑ2 > ΠΑ1 => η επένδυση συμφέρει 

Αν ΠΑ2 < ΠΑ1 => η επένδυση ΔΕΝ συμφέρει 

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά εισοδημάτων, τόσο περισσότερα άτομα 

θα αναμένεται να επενδύσουν σε εκπαίδευση. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος της εκπαίδευσης τόσο μικρότερος 

αναμένεται να είναι ο αριθμός των ατόμων που θα επενδύσουν σε 

εκπαίδευση. 

Όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το άτομο μπορεί 

να εργασθεί και να κερδίζει το υψηλότερο εισόδημα τόσο μεγαλύτερο το 

κίνητρο για επένδυση σε εκπαίδευση. 

ΒΘΓ: διαχρονική εξέλιξη 
εισοδημάτων απόφοιτου 
Λυκείου 
ΕΖΙΚ: διαχρονική εξέλιξη 
εισοδημάτων απόφοιτου ΑΕΙ 
ΑΕΖΗ: κόστος επένδυσης σε 
εκπαίδευσηΑΗΘΒ: έμμεσο 
κόστος ή διαφυγόν εισόδημα 
ΑΒΓΔ: συνολικά εισοδήματα 
απόφοιτου Λυκείου 
ΗΙΚΔ-ΕΒΘΖ: συνολικά 
εισοδήματα απόφοιτου ΑΕΙ 



Β13. Πώς λαμβάνεται η απόφαση για 
μετανάστευση;
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Απόφαση για μετανάστευση, πως λαμβάνεται, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 

Ο βασικός συστηματικός λόγος που μεταναστεύουν οι άνθρωποι είναι 

οικονομικός, δηλαδή η αναζήτηση καλύτερων οικονομικών συνθηκών 

εργασίας και διαβίωσης. 

Η απόφαση θα βασιστεί στη σύγκριση των εξής μεγεθών: 

Την ΠΑ της ροής των εισοδημάτων στη χώρα προορισμού 

Την ΠΑ της ροής των εισοδημάτων στη χώρα προέλευσης 

Το κόστος της μετανάστευσης, οικονομικό + ψυχικό (Κ). Δεν 

προεξοφλείται διότι πληρώνεται στην αρχή της απόφασης 

Οι ΠΑ και στις δύο περιπτώσεις εξαρτώνται από το ύψος του μισθού του 

εργαζόμενου κατά το 1ο έτος, το επιτόκιο προεξόφλησης, την ηλικία και 

το χρόνο εργασίας του εργαζομένου. 

Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα ανεργίας και στις δύο περιπτώσεις και γι’ 

αυτό είναι σωστό να συνυπολογίζεται το ενδεχόμενο της ανεργίας στον 

υπολογισμό των μελλοντικών εισοδημάτων. Η πιθανότητα ανεργίας 

επηρεάζει το μισθό ως ακολούθως: We = (1-U)W όπου U το ποσοστό 

ανεργίας σε κάθε χώρα. 

Απόφαση 
υπέρ μετανάστευσης: PV1 > PV2 + K 
κατά μετανάστευσης: PV1 < PV2 + K 

Μεγαλύτερη πιθανότητα μετανάστευσης: 

Όσο μεγαλύτερη η διαφορά των αμοιβών 

Όσο χαμηλότερο το κόστος 

Όσο μεγαλύτερος ο υπόλοιπος εργασιακός 

βίος του εργαζομένου 

Όσο χαμηλότερο το επιτόκιο προεξόφλησης 



Β14. Ποιες είναι οι ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ της 
μετανάστευσης για τις χώρες προορισμού;
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Οι συνέπειες στη χώρα προορισμού 

Είσοδος των μεταναστών → αύξηση της προσφοράς κατά ΑΒ → μετατόπιση

της Ls σε L’s δεξιά →πλεόνασμα εργασίας → νέο σημείο ισορροπίας Γ →

πτώση του μισθού W και αύξηση της απασχόλησης L.

Μειώνεται ο εργατικός μισθός

Αυξάνεται η απασχόληση

Αυξάνεται το εργοδοτικό εισόδημα

Μέρος των ντόπιων εργαζομένων υποκαθίσταται από μετανάστες→ Όταν η

εργασία των μεταναστών είναι ανταγωνιστική της εργασίας των ντόπιων

έχουμε υποκατάσταση & Όταν υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση, νομική

κατοχύρωση, κ.α., δεν υπάρχει υποκατάσταση ή είναι πολύ μικρή



Β15. Ποιες είναι οι συνέπειες της 
μετανάστευσης στη χώρα προέλευσης ;
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Έξοδος των μεταναστών → μείωση της προσφοράς εργασίας κατά ΑΒ →

μετατόπιση της Ls σε L’s αριστερά → νέο σημείο ισορροπίας Γ→ αύξηση

του μισθού W (από W0 σε W1) και πτώση της απασχόλησης L (από L0

σε L1).

Αυξάνεται ο εργατικός μισθός

Μειώνεται η απασχόληση

Απώλεια του ηλικιακά νέου και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

Αυξάνονται οι εισροές συναλλάγματος λόγω των μεταναστευτικών

εμβασμάτων - Ενίσχυση του επιπέδου κατανάλωσης των οικογενειών που

λαμβάνουν τα εμβάσματα - Βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας



Β16. Τι γνωρίζετε για το Σωματείο;
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Είναι οργανώσεις εργαζομένων μιας οικονομίας, ενός κλάδου, ενός επαγγέλματος ή μιας 

επιχείρησης που έχουν ως βασικό σκοπό τη διαφύλαξη και προώθηση των συμφερόντων 

των μελών τους. Η δημιουργία τους οφείλεται κυρίως: 

Στην αβεβαιότητα και το ενδεχόμενο ανεργίας λόγω της αυξημένης προσφοράς εργασίας 

και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών εντάσεως κεφαλαίου 

Στην έλλειψη εναλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης 

Στις πολύ κακές συνθήκες εργασίας 

Στην ανάγκη συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων έναντι των εργοδοτών 

Οργάνωση σωματείων στην Ελλάδα 

Διακρίνονται σε: 

Πρωτοβάθμια (πανελλαδικά η τοπικά) – Επιχειρησιακά, Κλαδικά, Ομοιοεπαγγελματικά

Δευτεροβάθμια – Ομοσπονδίες, Εργατικά κέντρα 

Τριτοβάθμια - Ενώσεις 2 τουλάχιστον ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων, Ανώτατη 

κεντρική και μόνη συνδικαλιστική οργάνωση εργατών/υπαλλήλων (ΓΣΕΕ) 

Σκοποί των εργατικών σωματείων και αντιφατικότητα στόχων 

1. Αύξηση του εργατικού μισθού και κάθε είδους οικονομικές παροχές σε χρήμα ή είδος 

2. Εξασφάλιση συνεχούς απασχόλησης 

3. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων 

4. Προστασία των εργαζομένων έναντι αδικιών και αυθαιρεσιών της εργοδοσίας 

5. Συμμετοχή στις αποφάσεις της διοίκησης όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση των 

εργαζομένων 



Β17. Τι σημαίνει και από τι εξαρτάται η ισχύς 
του Σωματείου;
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Η επίτευξη των στόχων εξαρτάται από τη δύναμη που έχει το σωματείο και ορίζεται, σε σχέση 

με τον εργοδότη, ως η ικανότητα να επιφέρει ζημιά σε περίπτωση διαφωνίας. Εξαρτάται 

από: 
Πυκνότητα του σωματείου –είναι ο αριθμός των εργαζομένων που είναι ενεργά μέλη του 

σωματείου. Όσο αυξάνει η αναλογία των μελών του σωματείου, τόσο αυξάνει και η ισχύς 

εντός της επιχείρησης. 

Δυσκολία υποκατάστασης της εργασίας των μελών του σωματείου – Αν είναι εύκολο 

για την επιχείρηση να υποκαταστήσει την εργασία των μελών του σωματείου βραχυχρονίως 

με άλλους εργαζομένους και μακροχρονίως με άλλους τρόπους, η ισχύς του σωματείου είναι 

μικρή. Όσο πιο μεγάλη είναι η ισχύς του σωματείου και όσο πιο απερίσκεπτη η 

χρησιμοποίηση αυτής της ισχύος, τόσο μεγαλύτερο το κίνητρο της επιχείρησης για 

χρησιμοποίηση παραγωγικών μεθόδων έντασης κεφαλαίου. 

Η ισχύς του σωματείου έχει σχέση με την ελαστικότητα της καμπύλης ζήτησης εργασίας της 

επιχείρησης. Αν η ελαστικότητα είναι μεγάλη, μια μικρή αύξηση του μισθού θα μειώνει 

σημαντικά την απασχόληση και συνεπώς θα αδυνατίζει την ικανότητα του σωματείου να 

διεκδικεί μεγάλες αυξήσεις. Αντίθετα, αν η ελαστικότητα είναι μικρή, μια σχετικά μεγάλη 

αύξηση μισθού θα έχει μικρή αρνητική επίπτωση στην απασχόληση. Άρα η ισχύς του 

σωματείου δεν φθείρεται σημαντικά λόγω της μείωσης της απασχόλησης. 

Μέθοδοι / όπλα για την επίτευξη των στόχων 

Όταν προκύπτουν διαφορές μεταξύ σωματείου και επιχείρησης, η 

διαπραγμάτευση συνήθως αρχίζει με την ανώτατη «λογική» διεκδίκηση 

από το σωματείο και την ελάχιστη «λογική» προσφορά από την 

επιχείρηση. Οι τρόποι με τους οποίους προσπαθεί το σωματείο να 

επηρεάσει τη διαπραγμάτευση είναι οι εξής: 

1. Πειθώ: Είναι το πρώτο στάδιο στην προσπάθεια να πειστεί ο 

εργοδότης ότι τα αιτήματα είναι δίκαια. Έχει μικρή δύναμη, εκτός αν 

πρόκειται για προφανείς και αμοιβαία επωφελείς προτάσεις. 

2. Απειλή απεργίας: Προειδοποίηση περί των διαθέσεων του 

σωματείου, η σημασία της εξαρτάται από το κατά πόσον ο εργοδότης τη 

θεωρεί πραγματοποιήσιμη και επιζήμια. 

3. Απεργία: Η πλέον δραστική μέθοδος καθώς σημαίνει αποχή από 

εργασία και διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας. Η 

αποτελεσματικότητα της απεργίας εξαρτάται από τις επιπτώσεις που έχει 

για τον εργοδότη. 

4. Μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας: Μειώνεται η ένταση 

της εργασίας και επιβραδύνεται η παραγωγή. Πιο ήπια αποτελέσματα 

από την απεργία, έχει επιτυχία όταν η επιχείρηση αντιμετωπίζει ισχυρό 

ανταγωνισμό. 



Β18. Επιδράσεις των εργατικών σωματείων στον 
μισθό 
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Επιδράσεις των εργατικών σωματείων στο μισθό

Πρώτη επίδραση: Το σωματείο μπορεί να επιτύχει αύξηση μισθού

μεγαλύτερη απ’ αυτή που θα ήθελε να προσφέρει ο εργοδότης για τη

μεγιστοποίηση των κερδών του, αλλά δεν μπορεί ταυτόχρονα να επιβάλλει και

το μέγεθος της απασχόλησης. Συνεπώς η απασχόληση μπορεί να μειωθεί και να

υπάρξει ανεργία.

Δεύτερη επίδραση / Αποτέλεσμα διάχυσης: Εφόσον τα ισχυρά σωματεία

επιτυγχάνουν σημαντικές αυξήσεις μισθών και μειώνουν την απασχόληση, θα

υπάρχει μετακίνηση εργατικού δυναμικού προς επιχειρήσεις/κλάδους με

λιγότερο ισχυρά σωματεία. Η απασχόληση σε αυτές/αυτούς θα αυξάνεται και οι

μισθοί θα είναι σχετικά χαμηλοί. Το αποτέλεσμα διάχυσης έχει ως συνέπεια

δηλαδή τη διαφορά μισθών μεταξύ των συνδικαλιστικά οργανωμένων («εντός»

σωματείων) και εκείνων που δεν έχουν ισχυρή εκπροσώπηση («εκτός»

σωματείων).

Αποτέλεσμα απειλής: Η θετική επίδραση για τους μισθούς των εργαζομένων

μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για συνδικαλιστική οργάνωση και σε άλλες

επιχειρήσεις/κλάδους. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν τον κίνδυνο δημιουργίας

σωματείων, πιθανόν να προβούν σε αυξήσεις μισθών, μειώνοντας την διαφορά

με τους μισθούς των επιχειρήσεων που έχουν σωματεία.

Πως επιδρά στην απασχόληση και την παραγωγικότητα η ίδρυση σωματείου

Αρνητικές επιδράσεις:

Μείωση παραγωγικότητας και αύξηση κόστους παραγωγής, π.χ. μέσω της

επιβολής του όρου ελάχιστου υποχρεωτικού αριθμού εργαζομένων για μια

συγκεκριμένη εργασία (πουπουλένια στρώματα)

Μείωση μακροχρόνια του συνολικού κεφαλαίου της επιχείρησης και του

ύψους των επενδύσεων ως αποτέλεσμα της μείωσης των κερδών της, λόγω

υπερβολικών διεκδικήσεων, κόστους απεργιών, κλπ.

Θετικές επιδράσεις:

Έμμεση πίεση στην επιχείρηση για καλύτερη οργάνωση, διαχείριση και

εξοικονόμηση των ανθρωπίνων πόρων και για μείωση του κόστους παραγωγής

Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους εργαζομένους και γενικά βελτίωσης

του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη

Ικανοποίηση των εργαζομένων με την εργασία τους και μείωση των

αποχωρήσεων μέσω της επίτευξης καλύτερων αποδοχών και συνθηκών

εργασίας, μικρότερο κόστος νέων προσλήψεων και εκπαίδευσης, δυνατότητα

επιλογής ικανού εργατικού δυναμικού



Β19. Τι γνωρίζετε για την ΑΝΕΡΓΙΑ;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ - vicky.eclass4u@gmail.com 39

Άνεργοι είναι τα μέλη του εργατικού δυναμικού που είναι 
ικανά προς εργασία, θέλουν να εργασθούν με τον τρέχοντα 
μισθό, αλλά δεν βρίσκουν απασχόληση. Πρέπει να 
συντρέχουν δηλαδή τέσσερα στοιχεία: 
1. να είναι μέλη του εργατικού δυναμικού 
2. να είναι ικανά προς εργασία 
3. να επιθυμούν να εργασθούν 
4. να μη βρίσκουν απασχόληση 

Εργατικό Δυναμικό (L) = Απασχολούμενοι (Ε) + Άνεργοι (U)

Η ανεργία μετριέται ως % του L: U% = (U / L) * 100 ή U% = [U / (E+U)] * 100

Μερική απασχόληση: Υπάρχουν άτομα που απασχολούνται λιγότερες ώρες

απ’ ό,τι το σύνηθες ή το νόμιμο. Πολλοί εξ αυτών επιθυμούν να έχουν μερική

απασχόληση, άλλοι όμως απλά δεν βρίσκουν την κατάλληλη εργασία.

Συνεπώς, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ουσιαστικά ως «μερικώς» άνεργοι.

Επίσης, πολλά άτομα μπορεί να εργάζονται μόνο δύο ή τρείς ημέρες την

εβδομάδα με πλήρες ωράριο και θεωρούνται και αυτοί μερικώς

απασχολούμενοι.

Απογοητευμένος εργαζόμενος: Ένας εργάτης που είναι μέλος του

εργατικού δυναμικού αλλά άνεργος και αποτυγχάνει να βρει απασχόληση,

τελικά απογοητεύεται και αποφασίζει να αποσυρθεί από το εργατικό

δυναμικό. Όταν παρουσιάζεται το φαινόμενο, ο αριθμός των ανέργων

εμφανίζεται μικρότερος απ’ ό,τι στην πραγματικότητα.



Β20. Ποια είναι τα κυριότερα 
ΕΙΔΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ;
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Η ανεργία προσδιορίζεται από τα άτομα που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία,

είναι ικανά και διαθέσιμα να εργαστούν στους ισχύοντες μισθούς, και δεν

έχουν εργασία.

Οι βασικές κατηγορίες της ανεργίας είναι: 

1. Ανεργία Τριβής: οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς να απορροφήσει

άμεσα ανέργους, παρότι αυτοί έχουν τα προσόντα να καλύψουν τις κενές

θέσεις εργασίας, λόγω έλλειψης πληροφόρησης. Είναι μικρής διάρκειας διότι

οι άνεργοι που θα αναζητήσουν εργασία θα βρουν και οι εργοδότες θα

μπορέσουν να καλύψουν τις κενές θέσεις.

2. Εποχική Ανεργία: συνδέεται με τις εποχιακές διακυμάνσεις της

οικονομίας (π.χ. τουρισμός, οικοδομή, γεωργία κ.λπ.). είναι προβλέψιμη και

αναμενόμενη.

3. Διαρθρωτική Ανεργία: υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στο είδος της

ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, υπάρχουν δηλαδή κενές θέσεις αλλά

δεν βρίσκονται τα κατάλληλα πρόσωπα και το αντίθετο. Βασικά αίτια:

έλλειψη σωστού επαγγελματικού προσανατολισμού, έντονη αστικοποίηση

του πληθυσμού, παραμέληση της περιφερειακής ανάπτυξης, κλπ.

4. Κεϋσιανή ή Κυκλική Ανεργία: συνδέεται με τις αυξομειώσεις του

οικονομικού κύκλου, παρουσιάζοντας μείωση σε περιόδους ανόδου και

αύξηση σε περιόδους ύφεσης. Η έκταση και η διάρκειά της εξαρτώνται από

το βάθος της οικονομικής ύφεσης. Π.χ., η οικονομική κρίση στη χώρα μας

αύξησε δραματικά τα ποσοστά ανεργίας.



Β21. Τι είναι η Καμπύλη Philips;
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Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, δείχνει τη σχέση μεταξύ του % ανεργίας και του ρυθμού 

αύξησης του γενικού επιπέδου τιμών (πληθωρισμός). Στον κάθετο άξονα μετριέται ο 

ρυθμός μεταβολής των τιμών αντί των μισθών. 

Δείχνει ότι: 

όταν το % ανεργίας αυξάνεται, ο ονομαστικός μισθός αυξάνει με χαμηλότερο ρυθμό και άρα 

είναι μικρές οι αυξήσεις του κόστους εργασίας και των τιμών των προϊόντων (μείωση ρυθμού 

πληθωρισμού) 

όταν το % ανεργίας μειώνεται, ο ονομαστικός μισθός αυξάνει με υψηλότερο ρυθμό και άρα 

είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις του κόστους εργασίας και των τιμών των προϊόντων (αύξηση 

ρυθμού πληθωρισμού) 

Αυτή η σχέση συνδέει τον μισθό 

με την τιμή του προϊόντος και επομένως

τη μεταβολή του μισθού με τη μεταβολή της τιμής

Η τιμή της μονάδας προσδιορίζεται ως εξής: 

όπου Ρ η τιμή του προϊόντος, L η απασχόληση, W ο ονομαστικός μισθός ανά εργαζόμενο, C 

το κόστος των άλλων συντελεστών, Q το σύνολο της παραγωγής και k η ποσοστιαία 

ανατίμηση. Επομένως L*W / Q είναι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και C / Q το 

κόστος των άλλων συντελεστών ανά μονάδα προϊόντος. 

. 

ΦΦ: σχέση ανεργίας / μισθών 
ΡΡ: σχέση ανεργίας / τιμών 
Αύξηση % ανεργίας => πτώση ονομαστικών μισθών και ρυθμού πληθωρισμού 
Μείωση % ανεργίας => αύξηση μισθών και ρυθμού πληθωρισμού 
Μεταβολή ΔW / W > Μεταβολή ΔΡ / Ρ 
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Β22. Τι είναι η Καμπύλη Lorenz

Λόγος του μέσου εισοδήματος ενός
ποσοστού ατόμων με τα χαμηλότερα
εισοδήματα προς το μέσο εισόδημα του
ίσου ποσοστού ατόμων με τα υψηλότερα
εισοδήματα (π.χ. σύγκριση μέσου
εισοδήματος του κατωτάτου 20% των
ατόμων με το μέσο εισόδημα του
ανώτατου 20% των ατόμων.
Το μέτρο αυτό δείχνει την απόσταση που
χωρίζει τα άκρα της κατανομής των
εισοδημάτων.
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Β23. Τι είναι ο Συντελεστής Gini; 

είναι μια μέτρηση της στατιστικής 

διασποράς που προορίζεται να 

αντιπροσωπεύει την κατανομή του 

εισοδήματος ή του πλούτου των κατοίκων 

ενός έθνους και είναι το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο μέτρο της ανισότητας

Ο συντελεστής Gini μετρά την ανισότητα μεταξύ των αξιών μιας

κατανομής συχνοτήτων (για παράδειγμα, επίπεδα εισοδήματος).

Ένας μηδενικός συντελεστής Τζίνι εκφράζει την τέλεια ισότητα, όπου όλες

οι τιμές είναι ίδιες (για παράδειγμα, όπου όλοι έχουν το ίδιο εισόδημα).

Ο συντελεστής Gini μιας μονάδας (ή 100%) εκφράζει τη μέγιστη

ανισότητα μεταξύ των αξιών (π.χ., για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, όπου

μόνο ένα άτομο έχει όλο το εισόδημα ή την κατανάλωση και όλοι οι άλλοι
δεν έχουν, ο συντελεστής Giniθα είναι σχεδόν ένας)



Β24. Τι αφορά το δίλημμα της Πολιτικής σχετικά 
με το ζήτημα της ΑΝΕΡΓΙΑΣ;
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Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για μια 

οικονομία είναι να έχει μηδενικό 

πληθωρισμό και μηδενική ανεργία, 

δηλαδή να έχει σταθερότητα τιμών και 

πλήρη απασχόληση. Σύμφωνα με την 

καμπύλη Phillips όμως, η επίτευξη αυτών 

των στόχων ταυτόχρονα είναι αδύνατη. 

Η επιθυμητή μείωση της ανεργίας θα 

επιφέρει ανεπιθύμητη αύξηση του 

πληθωρισμού και η επιθυμητή μείωση 

του πληθωρισμού θα επιφέρει αύξηση 

της ανεργίας. 

Επιλογή Α: αξιολογείται ως 

σοβαρότερο πρόβλημα ο πληθωρισμός 

Επιλογή Β: αξιολογείται ως 

σοβαρότερο πρόβλημα η ανεργία 

Επιλογή Γ: συνδυασμός ανεργίας και 

πληθωρισμού 

Συμπεράσματα 
❖ Θετική σχέση ανεργίας και ονομαστικών μισθών και ρυθμού πληθωρισμού 

μπορεί να εμφανιστεί βραχυχρόνια 
❖ Η προσπάθεια μείωσης της ανεργίας κάτω του φυσικού ποσοστού (ανεργία 

τριβής) θα προκαλέσει αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών (πληθωρισμού) 
❖ Το ποσοστό ανεργίας μακροχρόνια δεν μπορεί να μειωθεί κάτω του φυσικού 

ποσοστού παρά μόνο αν βελτιωθεί η δομή της οικονομίας και η λειτουργία της 
αγοράς 

Τα σημεία Α, Γ και Ε ανήκουν στην 
μακροχρόνια καμπύλη Phillips η οποία 
είναι ευθεία γραμμή κάθετη στο σημείο Α 
που είναι το σημείο της ανεργίας τριβής. 
Αυτή η ανάλυση υποστηρίζει την άποψη 
ότι υπάρχει στην οικονομία ένα ποσοστό 
ανεργίας που μακροχρονίως δεν μπορεί 
να μειωθεί χωρίς να προκαλείται 
πληθωρισμός. Για τον λόγο αυτό το 
ποσοστό ανεργίας στο σημείο Α 
ονομάζεται και φυσικό ποσοστό ανεργίας 
(που είναι η ανεργία τριβής). 



Β25. Ποια θεωρούνται ως τα πιο σημαντικά 
ΜΕΤΡΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;
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Οι πολιτικές των οποίων τα αποτελέσματα περιορίζονται κυρίως στην

αγορά εργασίας μπορούν να χαρακτηριστούν ως μικροοικονομικές.

Μερικές από τις πολιτικές αυτές είναι οι ακόλουθες:

Γραφεία ευρέσεως εργασίας – κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση

και τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να βρει απασχόληση και οι

εργοδότες μπορούν να αναζητήσουν άτομα για κάλυψη των κενών θέσεων

Επιδότηση απασχόλησης – σκοπιμότητα του μέτρου είναι να εντάξει

στην παραγωγική διαδικασία άτομα που για διάφορους λόγους έχουν μείνει

άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι δύσκολη η απασχόληση

τους με τους συνήθεις όρους

Εισφορά εργοδοτών στα ασφαλιστικά ταμεία – σημαίνει αύξηση του

κόστους εργασίας για τον εργοδότη. Έχει προταθεί η μείωση των

εργοδοτικών εισφορών ώστε να υπάρξει αύξηση της απασχόλησης και

πτώση της ανεργίας

Ελάχιστος μισθός και επιδόματα ανεργίας – η επιβολή ελάχιστου

μισθού βελτιώνει από τη μια τις αποδοχές ορισμένων, από την άλλη

περιορίζει την απασχόληση και δημιουργεί ανεργία για τους άλλους. Ο

σκοπός του επιδόματος ανεργίας είναι να προφυλάξει τον άνεργο

εργαζόμενο από ακραίες και αρνητικές οικονομικά καταστάσεις και να του

δώσει την ευκαιρία να αναζητήσει νέα απασχόληση. Έχει όμως

παρατηρηθεί ότι τα επιδόματα ανεργίας επιμηκύνουν αντί να συντομεύουν

την διάρκεια της ανεργίας, ειδικά όταν είναι υψηλά

Μερική απασχόληση και υπερωρίες – σκοπός αυτών των μέτρων

πολιτικής είναι η ικανότητα προσαρμογής της αγοράς εργασίας προς τις

ανάγκες της οικονομίας με χαμηλό κόστος προσαρμογής

Εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού – ενώ

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, οι θέσεις αυτές να παραμένουν

κενές διότι οι απαιτούμενες γνώσεις για την κάλυψη τους σπανίζουν.

Ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχουν άνεργοι που αναζητούν απασχόληση

αλλά δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και εξειδικεύσεις (διαρθρωτική

ανεργία). Γι’ αυτό πλέον, σε όλες τις σύγχρονες οικονομίες δίνεται μεγάλη

έμφαση στην λεγόμενη δια βίου εκπαίδευση δηλαδή στην ανάγκη κάθε

ατόμου για συνεχή εκπαίδευση σε όλη την διάρκεια της επαγγελματικής

του ζωής



ΤΟΜΟΣ Γ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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¨Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
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•Διεθνοποίηση της Οικονομίας Εννοούμε 
ότι οι εθνικές οικονομίες είναι 
ενταγμένες σε ένα διεθνές περιβάλλον 
οικονομικών συναλλαγών και είναι 
άμεσα αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ 
τους.

• Διεθνές εμπόριο (συναλλαγές): 
oδιακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, 
oκινητικότητα κεφαλαίου και oεκροές και 
εισροές εισοδημάτων



Απόλυτο και Συγκριτικό 
Πλεονέκτημα
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Η θεωρία του διεθνούς εμπορίου στηρίζεται στις 
θεωρίες:

•Απόλυτου πλεονεκτήματος: μια χώρα θα ειδικευτεί 
στην παραγωγή εκείνων των προϊόντων τα οποία 
της κοστίζουν λιγότερο από ότι κοστίζουν κοστίζουν
εάν παραχθούν παραχθούν από άλλες χώρες 

•Συγκριτικού πλεονεκτήματος: μια χώρα θα παράγει 
το φτηνότερο για αυτή προϊόν και θα αγοράσει το 
άλλο



Αγορά Συναλλάγματος -
Συνάλλαγμα
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•αγορά στην οποία αγοράζουμε και 
πουλούμε νομίσματα διαφορετικών 
χωρών.

• Συνάλλαγμα: όλα τα διαφορετικά ξένα 
μέσα πληρωμής οποιασδήποτε μορφής 
(π.χ. χαρτονομίσματα, συναλλαγματικές 
κ.λπ.)

Τιμή συναλλάγματος ή συναλλαγματική ισοτιμία: ο 
αριθμός των μονάδων που δίνουμε απ’ αυτό ένα 
νόμισμα, για να αγοράσουμε μία μονάδα από ένα 
άλλο νόμισμα. Η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να 
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες.

Η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να καθορίζεται: 

•ελεύθερα στην αγορά συναλλάγματος από τη ζήτηση 
και την προσφορά (καθεστώς κυμαινόμενων 
ισοτιμιών) 

•από το κράτος (καθεστώς σταθερών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών).

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες



Καθοριστικοί Παράγοντες των ΑΞΕ 
στην ΕΕ
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• Όροι αγορών εργασίας (κόστος εργασίας, απεργίες) 

Κόστος Εργασίας: Ενδεχομένως, οι Άμεσοι Ξένοι 

επενδυτές προσδοκούν ακόμη χαμηλότερα επίπεδα 

εργατικού μισθού στην Ελλάδα, προκειμένου να 

αναλάβουν κερδοφόρα εγχειρήματα. Οι Ελληνικοί 

μισθοί δεν βρίσκονται ακόμη ανάμεσα στα κατώτερα 

επίπεδα του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

Απεργίες: Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμη ισχυρές 

εργατικές ενώσεις και οι μεγάλες αλλαγές που έχουν 

πραγματοποιηθεί σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα 

έχουν συνδεθεί με μακροχρόνιες και επίπονες απεργίες. 

• Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία και η 

μεταβλητότητά της (μέτρο πραγματικής 

ανταγωνιστικότητας μιας χώρας)

• Ο όγκος παραγωγής τόσο στη χώρα προέλευσης όσο 

και στη χώρα υποδοχής (η ικανότητα απορρόφησης 

σε κάθε χώρα εξαρτάται από το μέγεθος της αγοράς)

• Η απόσταση μεταξύ της χώρας προέλευσης και 

της χώρας υποδοχής (συνδέεται άμεσα με το 

κόστος του συντονισμού, της επικοινωνίας και 

της μεταφοράς μεταξύ του υποκαταστήματος 

και της πολυεθνικής) .

• Οι πολιτιστικές και γλωσσικές διαφορές (οι 

πολιτιστικοί δεσμοί και οι γλωσσικές ομοιότητες 

μεταξύ των δύο χωρών καθιερώνουν ένα 

αποδοτικότερο επιχειρησιακό δίκτυο )

• Η ευρωπαϊκή ένταξη (επηρεάζει θετικά τις 

ενδοκοινοτικές ΑΞΕ)

• Οι κυβερνητικές 

πολιτικές (δασμολόγια, 

φόροι εισοδήματος 

εταιρειών, επιχορηγήσεις, 

πολιτικές ρυθμιστικών 

καθεστώτων και 

ιδιωτικοποιήσεων)

• Το μέγεθος της μητρικής 

εταιρείας (καθορίζει τη 

πορεία διεθνοποίησης 

μιας εταιρείας και 

συνεπώς το μέγεθος των 

ροών των ΑΞΕ)

• -



Εναλλακτικές των άμεσων ξένων επενδύσεων
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•Εξαγωγές: πρέπει η εταιρεία να ξέρει τα χαρακτηριστικά 
της ξένης αγοράς όπως το μέγεθος, τις προτιμήσεις, τις 
προοπτικές και την ποιότητα των άλλων ανταγωνιστικών

Δραστηριότητα χαμηλότερου κινδύνου σχετικά με τις 
ΑΞΕ που επιτρέπει στην εταιρία να εκμεταλλευτεί τις 
οικονομίες κλίμακας!

• Άδειες χρήσης: μια εγχώρια εταιρία επιτρέπει σε μια ξένη εταιρία 
να κατασκευάσει και να εμπορευτεί τα αγαθά της για την ξένη 
αγορά με την ίδια ή με διαφορετική εμπορική ονομασία (λιγότερο 
επικίνδυνη δραστηριότητα από τις ΑΞΕ ή τις εξαγωγές)

• Δικαιοπαροχή: όπως και στην άδεια χρήσης, αλλά για μια 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο και με την εγχώρια εταιρία να έχει τον 
έλεγχο ολόκληρου του σχεδίου του προϊόντος και της τυποποίησης 
της ποιότητάς του (λιγότερο επικίνδυνη δραστηριότητα από τις ΑΞΕ)

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
στην ΕΕ

Οι επιχειρήσεις που έχουν υπό 

την κατοχή τους, ελέγχουν και 

διαχειρίζονται 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε 

περισσότερες από μία χώρες ή 

κατ’ περισσότερες από μία 

χώρες ή κατ’ ελάχιστον σε δύο 

χώρες

Η μητρική εταιρία 
βρίσκεται στη χώρα 
προέλευσης, ενώ οι 
θυγατρικές εταιρίες 
λειτουργούν στη χώρα 
υποδοχής



Ποια είναι τα κυριότερα κίνητρα για ΑΞΕ;
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Πλεονεκτήματα των ΑΞΕ έναντι 
εναλλακτικών
μορφών επενδύσεων

•Επιτρέπουν να υπερνικηθούν οι 
δυσκολίες που προκύπτουν 
από τα υψηλά δασμολόγια και 
τα μη δασμολογικά εμπόδια στο 
εμπόριο.

•Υπάρχει πιο αυστηρός έλεγχος 
της παραγωγής και του 
μάρκετινγκ του προϊόντος στο 
εξωτερικό.

•Δημιουργούνται οικονομίες 
κλίμακας διαφοροποιώντας της 
εταιρείες είτε οριζόντια είτε 
κάθετα.

•Εξαπλώνεται ο κίνδυνος μέσω 
της διαφοροποίησης της 
αγοράς, ειδικά εάν υπάρχει 
αστάθεια συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.

Μειονεκτήματα των ΑΞΕ 
έναντι εναλλακτικών

μορφών επενδύσεων

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις 
είναι μια δραστηριότητα 
διεθνοποίησης υψηλότερου
κινδύνου, που οφείλεται 
κυρίως στην έλλειψη
πληροφοριών για τη χώρα 
υποδοχής όσον αφορά το 
διαφορετικό πολιτισμό, τη
γλώσσα, τις καταναλωτικές 
προτιμήσεις και τους όρους 
δαπανών στη χώρα 
υποδοχής.



Θεωρίες ΑΞΕ
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•Το συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. τεχνικές γνώσεις, 
οι καινοτομίες προϊόντων κ.λπ.) 

•Η εκλεκτική προσέγγιση [π.χ. προσέγγιση OLI, 
δηλαδή ιδιοκτησία (ownership), ειδική θέση 
(location) και διεθνοποίηση (internationalization)]

•Το επίπεδο θεωρίας ανάπτυξης (μια μεγάλη και καλά 
ανεπτυγμένη αγορά θα έχει όλους τους πόρους, 
την τεχνική υποδομή, τις ανθρώπινες δεξιότητες 
και ένα καλά ανεπτυγμένο οικονομικό σύστημα 
που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις 
αναληφθείσες ΑΞΕ)
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ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ – VERNON

Ο Vernon χρησιμοποίησε στην ανάλυσή του την άποψη του Posner
περί τεχνολογικού χάσματος ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και τις 
αναπτυσσόμενες χώρες και την άποψη του Linder σχετικά με την 
ομοιότητα της ζήτησης στις ανεπτυγμένες χώρες και κατέληξε ότι η 
ζωή κάθε προϊόντος περνά τρεις φάσεις, τις οποίες και συνέδεσα με 
την απόφαση σχετικά με το που μπορεί να παραχθεί το προϊόν 
ανάλογα με την κάθε φάση. Τα στάδια στην παραγωγή ενός 
προϊόντος που διέκρινε είναι:

1. Νέο προϊόν

2. Ώριμο προϊόν

3. Τυποποιημένο προϊόν

Οι επιχειρήσεις δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή, 
διαφορετικά, πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (όπως τεχνολογία) τα οποία 
δεν είναι εύκολο να τα αντιγράψουν (τουλάχιστον άμεσα) άλλες 
επιχειρήσεις.

Ετσι δημιουργούνται τα λεγόμενα μονοπώλια και, στην περίπτωση 
που εμφανίζεται ακόμη ένας μικρός αριθμός παραγωγών, 
ολιγοπώλια.

μικροοικονομικές προσεγγίσεις



Η σημασία των ΑΞΕ για την ΕΕ
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Τύποι Α.Ξ.Ε.

Α.Ξ.Ε. Αναζήτησης Πλουτοπαραγωγικών Πόρων

1. Α.Ξ.Ε. Αναζήτησης 

Πλουτοπαραγωγικών 

Πόρων

2. Α.Ξ.Ε. Αναζήτησης νέων 

αγορών: 

3. Α.Ξ.Ε. Αναζήτησης 

αποδοτικότητας

4. Α.Ξ.Ε. Αναζήτησης 

Στρατηγικών Πόρων και 

Ικανοτήτν



Μορφές Οικονομικής Ενοποίησης
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• Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών: οι 
χώρες – μέλη έχουν καταργήσει τα 
εμπόδια που περιορίζουν την ελεύθερη 
διακίνηση των εμπορευμάτων, όπως π.χ. 
είναι οι δασμοί.

• Τελωνειακή Ένωση: κατάργηση κάθε 
είδους εμποδίων για τη διακίνηση 
εμπορευμάτων, αλλά και υιοθέτηση μίας 
κοινής στάσης για τις συναλλαγές με 
χώρες που δεν ανήκουν στην τελωνειακή 
ένωση

•Κοινή Αγορά: επιτρέπεται όχι μόνο η 
ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων, 
αλλά και του κεφαλαίου και της εργασίας

•Οικονομική Ένωση: εκτός από τις 
ελεύθερες συναλλαγές και από την 
ελεύθερη μετακίνηση των παραγωγικών 
συντελεστών, οι



Τι ορίζεται ως ενιαία ή εσωτερική 
ευρωπαική αγορά;
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• Η ενιαία αγορά(αλλιώς γνωστή ως εσωτερική αγορά) είναι ένας 
οικονομικός χώρος χωρίς εσωτερικά  σύνορα  και  φραγμούς,  όπου  
τα  αγαθά,  οι  υπηρεσίες,  τα  κεφάλαια  και  τα πρόσωπα μπορούν 
να κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς. 

• Από ευρωπαϊκής επιχειρηματικής άποψης,  πρόκειται  για  το  
αποτέλεσμα  της  ενοποίησης  των  επιχειρηματικών  νόμων  και 
κανονισμών μεταξύ των κρατών μελών που συναλλάσσονται 
ελεύθερα. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να θεσπίσει μια ενιαία αγορά από τη 
Συνθήκη της Ρώμης το1958. 

• Ωστόσο, κατά τις επόμενες δύο με τρεις δεκαετίες, παρατηρήθηκε 
ελάχιστη πρόοδος στο θέμα της θέσπισης μιας ενιαίας αγοράς. Το 
βασικό πρόβλημα ήταν οι δυσκολίες στη σύναψη συμφωνίας 
σχετικά με την εξάλειψη  των  μη  δασμολογικών  φραγμών(ΜΔΦ), 
τα  οποία  παρακώλυαν  την  ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, 
υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων.



Ποια είναι τα κυριότερα θεσμικά όργανα 
της Ε.Ε.;
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Τα κύρια όργανα στην Ε.Ε. είναι 

• το Συμβούλιο(Το Συμβούλιο των Υπουργών και 

• το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο), 

• η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

• το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

• το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό  Συνέδριο,  

μαζί  με  αρκετούς  άλλους  θεσμούς  όπως  

• το  Συμβούλιο  Οικονομικών  και Δημοσιονομικών  
Θεμάτων(ECOFIN),  

• η  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  και  Κοινωνική  Επιτροπή,  

• η Επιτροπή των Περιφερειών, 

• Η Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Αυτά τα όργανα είναι υπεύθυνα για τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων εντός της Ε.Ε.



Προσδιορίστε τις συνέπειες που είχε η υιοθέτηση του 
Ευρώ ως ενιαίου Νομίσματος από τα κράτη μέλη της 
Ευρωζώνης. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• η μείωση στα έξοδα 

συναλλαγών,

• η μείωση του βαθμού
αβεβαιότητας, 

• η μεγαλύτερη διαφάνεια των 
τιμών, 

• η ενίσχυση της οικονομικής
ολοκλήρωσης, 

• η μεγαλύτερη σταθερότητα των 
τιμών, 

• το ενιαίο νόμισμα θα αναδειχτεί 
σε διεθνές αποθεματικό 
νόμισμα,

• η δυνατότητα της ΕΚΤ να 
διατηρήσει το πληθωρισμό υπό 
έλεγχο,

• θετική επίδραση στην 
εξωτερική πολιτική και 
ασφάλεια και

• συνεργασία σε τομείς όπως η 
δικαιοσύνη και οι εσωτερικές 
υποθέσεις. 



Προσδιορίστε τις συνέπειες που είχε η υιοθέτηση του Ευρώ ως 
ενιαίου Νομίσματος από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. 
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 Η αδυναμία χάραξης νομισματικής πολιτικής

σε εθνικό επίπεδο που θα έδινε την

δυνατότητα στην Ελλάδα να αυξήσει την

προσφορά χρήματος κατά την διάρκεια της

κρίσης και να μειώσει τα επιτόκια με

αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής

ζήτησης,

 ο περιορισμός της χρήσης ακριβών

φορολογικών πολίτικων σε εθνικό επίπεδο

και η πρόκληση της ανεργίας που είναι

δύσκολο να καταπολεμηθεί εξαιτίας της

απουσίας νομισματικής πολιτικής καθώς η

αύξηση της συνολικής ζήτησης θα οδηγούσε

σε αύξηση της συνολικής προσφοράς,

αύξηση των θέσεων εργασίας και μείωση

της ανεργίας.

 Επιπρόσθετα, η μη δυνατότητα υποτίμησης

του εθνικού νομίσματος αφαιρεί ένα ακόμα

όπλο για την καταπολέμηση της κρίσης με

αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθεί η εσωτερική

υποτίμηση με άμεση και έμμεση με μείωση

των μισθών με αποτέλεσμα την περεταίρω

αύξηση της ύφεσης.



Δεδομένης της σημαντικότητας των Άμεσων Ξένων 
Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) παγκοσμίως, αναλύστε τη 
σημασία τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση
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• -συσσώρευση κεφαλαίου: οι εισροές των ΑΞΕ 

συμβάλλουν στην συσσώρευση του

• κεφαλαίου, γεγονός το οποίο επεκτείνει την 

παραγωγική δυνατότητα των επιχειρήσεων και

• συνολικά της χώρας υποδοχής.

• -διάδοση της γνώσης και της έρευνας και ανάπτυξης: οι 

ΑΞΕ όχι μόνο μεταφέρουν

• τεχνογνωσία παραγωγής, αλλά διευκολύνουν και τη 

διάδοση γνώσης από χώρα σε χώρα,

• γεγονός που συμβάλει καθοριστικά στην έρευνα και την 

υιοθέτηση νέων προϊόντων,

• διαδικασιών, τεχνικών κ.λπ.

• -οικονομική ανάπτυξη: οι εισροές των ΑΞΕ μπορούν να 

συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην

• οικονομική ανάπτυξη των χωρών της ΕΕ, μέσω της 

ανάληψης μεγαλύτερων δαπανών Ε&Α,

• της υψηλότερης παραγωγικότητας της εργασίας και της 

εσωτερικής επένδυσης.

• -ανεργία: οι εισροές των ΑΞΕ οδηγούν σε μια επίδραση 

καθαρής παραγωγής και

• δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ



Μια επιχείρηση όταν αναλαμβάνει τον 
κίνδυνο να επεκταθεί στο εξωτερικό 
προσβλέπει στα παρακάτω:
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1. Να αυξήσει τις πωλήσεις της

2. Να έχει πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους

3. Να διαφοροποιήσει τις πηγές τόσο των πωλήσεων όσο 
και των πόρων της

Δοθέντος ότι οι ΠΕ δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές 
χώρες είναι φυσικό να έρχονται αντιμέτωπες με 
διαφορετικές συνθήκες που πρέπει να λάβουν υπόψη 
τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους στόχους 
τους. Αυτές οι συνθήκες διαμορφώνουν τις εξωτερικές 
επιδράσεις που δέχεται μια ΠΕ. 



Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα των άμεσων ξένων 
επενδύσεων  έναντι των εναλλακτικών 
μορφών του;
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• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις  επιτρέπουν  στις πολυεθνικές  
να υπερνικήσουν  τις δυσκολίες που προκύπτουν από τα 
υψηλά δασμολόγια και τα μη δασμολογικά εμπόδια στο 
εμπόριο. 

• Οι  πολυεθνικές,  με  την  ανάληψη  των  ΑΞΕ,  μπορούν  
να  έχουν  πιο  αυστηρό  έλεγχο  της παραγωγής και του 
μάρκετινγκ του προϊόντος τους στο εξωτερικό. 

• Οι  πολυεθνικές  μπορούν  να  εκμεταλλευτούν  τις  
οικονομίες  κλίμακας  ή  φάσματος διαφοροποιώντας τες 
είτε οριζόντια είτε κάθετα. 

• Οι πολυεθνικές, με την ανάληψη των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, μπορούν να εξαπλώσουν  τον κίνδυνό  τους  
μέσω  της  διαφοροποίησης  της  αγοράς,  ειδικά  εάν  
υπάρχει  αστάθεια συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι μια δραστηριότητα 
διεθνοποίησης υψηλότερου κινδύνου, που οφείλεται  
κυρίως  στην  έλλειψη  πληροφοριών  για  τη  χώρα  
υποδοχής  όσον  αφορά  το διαφορετικό πολιτισμό, τη 
γλώσσα, τις καταναλωτικές προτιμήσεις και τους όρους 
δαπανών στη χώρα υποδοχής.



Ποια είναι η σημασία των ΑΞΕ για την Ε.Ε;
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• Η διάδοση της γνώσης και Έρευνα& Ανάπτυξη(Ε&Α). Οι ΑΞΕ είναι 

διαφορετικές από άλλες μορφές επένδυσης όχι μόνο επειδή μεταφέρουν 

την τεχνογνωσία παραγωγής, αλλά διευκολύνουν επίσης την διάδοση 

γνώσης από μια χώρα σε άλλη και μια αφομοίωση των τεχνολογιών ή 

των ιδεών στις χώρες. Οι ΑΞΕ, με τη διευκόλυνση αυτής της διάδοσης της 

γνώσης, παρακινούν αποτελεσματικά την έρευνα και την ανάπτυξη(Ε&Α), 

δηλ., η έρευνα και η υιοθέτηση των νέων προϊόντων, των διαδικασιών, 

των τεχνικών, καθώς επίσης και της εισαγωγής των νέων τεχνικών, των 

διευθυντικών και των δεξιοτήτων μάρκετινγκ. Αυτό το ευδιάκριτο 

χαρακτηριστικό των ΑΞΕ έχει τη δυνατότητα να μετασχηματίσει την 

οικονομία υποδοχής.

• Η οικονομική ανάπτυξη. Μέσα στην ενδογενή θεωρία αύξησης, οι ροές 

των ΑΞΕ μπορούν να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα στην οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας. Πολλές από τις εμπειρικές μελέτες φαίνονται να 

εστιάζουν στις λιγότερο  ανεπτυγμένες  χώρες  όπου  οι  ΑΞΕ  θεωρούνται  

η  σημαντικότερη  πηγή  οικονομικής ανάπτυξης.

• Ανεργία. Οι μεγάλες ροές των ΑΞΕ, εντούτοις, δημιουργούν μερικές 

ανησυχίες μεταξύ του ευρέος κοινού σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

σχετικά με το εάν επιδεινώνουν τα προβλήματα ανεργίας και έτσι οδηγούν 

στη μετριοπάθεια αμοιβών. Οι δημόσιες αντιλήψεις και οι τοποθετήσεις 

σχετικά με τη φιλελευθεροποίηση των ΑΞΕ διαφέρουν από μια χώρα σε 

μία άλλη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας σε κάθε 

χώρα.



Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της 
οικονομικής ενοποίησης ;
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Πρωταρχικοί στόχοι της οικονομικής ενοποίησης των 
χωρών είναι: 

• -η καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της 
κάθε χώρας,  -η αύξηση των μεταξύ τους ανταλλαγών, 

• -η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κάθε χώρας,

• -η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών 
και υπηρεσιών και 

• -η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. 

Ποιοι είναι οι μορφές της οικονομικής 
ενοποίησης ανάλογα με την κλιμάκωση του 
βαθμού της οικονομικής συνεργασίας;

Οι βασικές μορφές που μπορεί να λάβει η οικονομική ενοποίηση 

ανάλογα με τον βαθμό της οικονομικής συνεργασίας είναι: 

-η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών, με την οποία οι χώρες  – μέλη καταργούν τα εμπόδια 

που περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων, όπως είναι οι δασμοί. 

-η τελωνειακή ένωση, στο πλαίσιο της οποίας καταργούνται κάθε είδους εμπόδια για τη 

διακίνηση εμπορευμάτων και υιοθετείται μια κοινή στάση σε ότι αφορά στις συναλλαγές με 

χώρες που δεν ανήκουν στην ένωση. 

-η κοινή αγορά, μέσα στην οποία επιτρέπεται όχι μόνο η ελεύθερη διακίνηση 

εμπορευμάτων αλλά και των συντελεστών παραγωγής. 

-η οικονομική ένωση, στο πλαίσιο της οποίας εκτός από τις ελεύθερες συναλλαγές και 

την ελεύθερη μετακίνηση των παραγωγικών συντελεστών, οι χώρες – μέλη υιοθετούν την 

άσκηση κοινής οικονομικής πολιτικής σε ορισμένους τομείς όπως είναι η κοινή αγροτική 

πολιτική, η κοινή νομισματική πολιτική, η κοινή δημοσιονομική πολιτική κ.λπ. 



Πλεονεκτήματα 
ΟΝΕ 
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Τη μείωση στα έξοδα

συναλλαγών με τις χώρες της

ευρωζώνης.

Τη μείωση του βαθμού

αβεβαιότητας μεταξύ των

νομισμάτων κάθε κράτους σχετικά

με τις τιμές συναλλάγματος, καθώς

θα αυξηθεί η ποιότητα των

πληροφοριών βάσει των οποίων οι

καταναλωτές και οι εταιρείες

μπορούν να πάρουν αποφάσεις.

Τη μεγαλύτερη διαφάνεια τιμών

εφόσον οι τιμές όλων των

προϊόντων αναγράφονται σε ευρώ,

γεγονός το οποίο θα προκαλέσει

αύξηση του επιπέδου

ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Την ενίσχυση της οικονομικής

ολοκλήρωσης, ως αποτέλεσμα της

ευρωπαϊκής οικονομίας που θα

γίνει πιο αποδοτική.

Τη μεγαλύτερη σταθερότητα των

τιμών.

Το ενιαίο νόμισμα θα αναδειχθεί

σε διεθνές αποθεματικό νόμισμα.

Αν η ΕΚΤ διατηρήσει τον

πληθωρισμό υπό έλεγχο, αυτό το

γεγονός θα συμβάλλει στη

μεγαλύτερη οικονομική απόδοση.

Τα πλεονεκτήματα στην

εξωτερική πολιτική και την κοινή

ασφάλεια, καθώς και στη

συνεργασία σε τομείς όπως η

δικαιοσύνη και οι εσωτερικές

υποθέσεις.

Η αδυναμία χάραξης

νομισματικής πολιτικής σε

εθνικό επίπεδο, καθώς κάθε

κράτος δεν θα είναι σε θέση

να μεταβάλλει αυτόνομα τις

τιμές συναλλάγματος

προκειμένου να ανταποκριθεί

σε προσωρινές οικονομικές

κρίσεις, ούτε να τροποποιήσει

μονομερώς τα εθνικά επιτόκια.

Η απαίτηση για σημαντικό

περιορισμό της χρήσης

ακριβών φορολογικών

πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.

Η πιθανότητα πρόκλησης

προβλημάτων ανεργίας σε

ορισμένες περιοχές, τα οποία

θα είναι δύσκολο να

καταπολεμηθούν εξαιτίας της

απώλειας εθνικής κυριαρχίας

στη νομισματική πολιτική, η

οποία απαιτεί κάποιο είδος

μεταβίβασης μεταξύ των

πλουσιότερων και των

λιγότερο ευνοημένων

περιοχών της ΟΝΕ, στο

πλαίσιο μιας προσπάθειας να

επιτευχθεί ένα αίσθημα

σύγκλισης μεταξύ των κρατών

μελών, κατά κύριο λόγο μέσω

των Ταμείων Συνοχής.

Mειονεκτήματα
ΟΝΕ 
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JUST IN TIME - JIT

Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο παραγωγής, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα

ενδιάμεσα αγαθά παραγγέλνονται και παραδίδονται λίγο πριν από την

παραγωγή (η μέθοδος αυτή ονομάζεται Ακριβώς στην Ώρα, αν και στην Ε.Ε.

συμβαίνει κατά κύριο λόγο μόνο κατά περίπτωση). Οι προμηθευτές εξαρτημάτων

που βρίσκονται κοντά στο εργοστάσιο, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των

αποθεμάτων τους, κάνουν μέχρι και 16 παραδόσεις την ημέρα. Οι προμηθευτές

έχουν την πλήρη ευθύνη για την ποιότητα των στοιχείων που παρέχουν, ενώ ο

τελικός παραγωγός δεν χρειάζεται να έχει μεγάλο όγκο υλικού, ή να χάσει χρόνο

για τον έλεγχο της ποιότητας και της παράδοσης των στοιχείων που πρέπει να

χρησιμοποιούνται. Κατά συνέπεια, η μέθοδος JIT ελαχιστοποιεί ουσιαστικά το

κόστος απογραφής.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Η ΔΟΠ ορίζει ότι όλο το προσωπικό, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής

διαδικασίας, θα πρέπει συνεχώς να επαναξιολογεί τις μεθόδους με σκοπό τη

βελτίωση της ποιότητας. Αντί να επιλύονται τα προβλήματα τη στιγμή που

εμφανίζονται, η ΔΟΠ προσπαθεί να τα αποτρέψει από την εμφάνιση τους εξ’

αρχής· η πρόληψη αντί της θεραπείας ελαχιστοποιεί το κόστος. Έτσι, όλα τα

μέλη της επιχείρησης είναι υπεύθυνα για την ποιότητα του έργου που

αναλαμβάνουν και, ως εκ τούτου για την ποιότητα των τελικών παραδοθέντων

αγαθών / υπηρεσιών. Ουσιαστικά η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στην εκμηδένιση

των ελαττωμάτων σε όλες τις εργασίες που αναλαμβάνονται εντός της

επιχείρησης.

Ομαδική εργασία

Αυτή η μέθοδος της παραγωγής βασίζεται στην ιαπωνική κουλτούρα η οποία

είναι διαφορετική από τους πολιτισμούς στην Ευρώπη και την Αμερική.

Πράγματι, οι ευρωπαϊκοί και οι αμερικάνικοι πολιτισμοί είναι πιο ατομικιστικοί,

ενώ η ιαπωνική κουλτούρα είναι πιο προσανατολισμένη στην οικογένεια ή στην

ομάδα. Στις ιαπωνικές επιχειρήσεις, επομένως, μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην

ομαδική εργασία.


