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 ΤΟΜΟΣ Α 

1. 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. 
 

2. Ποια είναι τα βασικότερα ερωτήματα στα οποία απαντά η βιομηχανική 
οργάνωση; 

• 1ο ΕΡΩΤΗΜΑ → Γιατί οι αγορές είναι οργανωμένες με τον τρόπο που τις βλέπουμε γύρω μας; 
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.  Η  κάθετη  ολοκλήρωση  ξεκινά  όταν  μία  εταιρεία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση 
διαφόρων διαδοχικών σταδίων παραγωγής αντί κάθε εταιρεία να αναλαμβάνει ένα μόνο μέρος 
τους. η βιομηχανική οργάνωση ενδιαφέρεται  για  την  λογική  και  τα  αποτελέσματα  που  
αφορούν  τις  ενδιάμεσες  συμφωνίες προμηθευτών και παραγωγών, προσώπων δηλαδή με 
νομική υπόσταση που είναι ολοκληρωμένα μεταξύ τους με συμβόλαια ή καθετοποιημένες 
συμφωνίες παραγωγής, δηλαδή συμβάσεις που έχουν να κάνουν με τα οφέλη ή τους 
περιορισμούς στη συμπεριφορά των συμβαλλομένων. 

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. 
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• 2ο ΕΡΩΤΗΜΑ → Πως ο τρόπος οργάνωσης των αγορών επηρεάζει τη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων; 
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  ένα  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 

3ο ΕΡΩΤΗΜΑ → Πως η συμπεριφορά των εταιρειών επηρεάζει τη δομή ή την οργάνωση των 
αγορών και της απόδοση τους; 

Η απάντηση έχει να κάνει με τη 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.  Επομένως,  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. 

3. Ποιες είναι οι βασικότερες Μορφές αγοράς; 

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  
Τέλειος/πλήρης ανταγωνισμός  
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  
 
 
 
Μακροχρόνια ισορροπία της επιχείρησης στον πλήρη ανταγωνισμό: 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.  
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Μονοπωλιακός ανταγωνισμός  
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.  
Μονοπώλιο  
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. 
 
Ολιγοπώλιο  
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.).  

 

 

Η τιμή του προϊόντος είναι συνάρτηση της ποσότητας Q δηλαδή P=f(Q)  

όπου Q=q1+q2+…+qn η ποσότητα που παράγει η επιχείρηση i= 1,2,…,n  
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Το κέρδος μιας εκ των n επιχειρήσεων του κλάδου, π.χ. της επιχείρησης i είναι: 

 

4. Τι ορίζεται ως καρτέλ; 

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. 

 

5. Σύγκριση Μονοπωλίου - Ανταγωνισμού 

Μονοπώλιο:  
 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  

 
Ανταγωνισμός:  

 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  
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6. Σύγκριση μονοπωλίου και μονοπωλιακού ανταγωνισμού (ομοιότητες / 
διαφορές)  

Μονοπώλιο:  
 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  
 

Μονοπωλιακός ανταγωνισμός:  
 Υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων με μικρό μερίδιο αγοράς  

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

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

7. Σύγκριση ολιγοπωλίου και μονοπωλίου (ομοιότητες / διαφορές)  

Ολιγοπώλιο:  
 Λίγες επιχειρήσεις που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής προσφοράς ενός 
προϊόντος  
 Ομοιογενές ή παρόμοιο προϊόν  
 Αμοιβαία αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου  
 

Μονοπώλιο:  
 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  

Ο μονοπωλητής αποφασίζει την πολιτική του (τιμή - παραγωγή) ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, ενώ 
η πολιτική του ολιγοπωλητή (τιμή - παραγωγή - διαφοροποίηση προϊόντος - διαφήμιση) έχει σημαντική 
επίδραση σε κάθε μία από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου.  

 

8. Σύγκριση ολιγοπωλίου και ανταγωνισμού  

Ολιγοπώλιο:  
 Λίγες επιχειρήσεις που παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής προσφοράς ενός 
προϊόντος  
 Ομοιογενές ή παρόμοιο προϊόν  
 Αμοιβαία αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου  
 

Ανταγωνισμός:  
 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  
 
Η αντιπροσωπευτική επιχείρηση σε ένα τελείως ανταγωνιστικό κλάδο αποφασίζει την πολιτική 
της (τιμή - παραγωγή) ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, ενώ η πολιτική του ολιγοπωλητή (τιμή 
- παραγωγή - διαφοροποίηση προϊόντος - διαφήμιση) έχει σημαντική επίδραση σε κάθε μία από 
τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. 
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9. Τι γνωρίζετε για τη μεγιστοποίηση κέρδους μιας επιχείρησης; 

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. 

 

 

10. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής και ποια της 
σύγχρονης βιομηχανικής οργάνωσης ; 

Η παραδοσιακή βιομηχανική οργάνωση αναπτύχθηκε στη βάση της εμπειρικής 
αναγνώρισης της σχέσης δομής, συμπεριφοράς και απόδοσης, δηλαδή η δομή της αγοράς 
επηρεάζει την συμπεριφορά των εταιρειών και αυτή με τη σειρά της την απόδοση τους. Η αγορά 
χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των επιχειρήσεων και τη συγκέντρωση της (το μερίδιο αγοράς 
που λαμβάνουν οι βασικοί παίκτες), τις αιτίες της διαμόρφωσης της δομής (πάνω απ’ όλα 
λαμβάνονται υπόψη οι οικονομίες κλίμακας), το μέγεθος δομής, τα αποτελέσματα της 
συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό και τις τιμές, τις επενδύσεις, την καινοτομία κ.λπ. 
Πλεονεκτήματα παραδοσιακής βιομηχανικής οργάνωσης= Μειώνει τα δεδομένα περιορίζοντας τα 
στις σημαντικές κατηγορίες, Είναι συμβατή με τη νεοκλασική θεωρία της επιχείρησης, Ορίζει 
πρότυπα λειτουργίας της αγοράς και μπορεί να αποδεχτεί ατελείς μορφές ανταγωνισμού αν 
ικανοποιούν τα καθορισμένα πρότυπα (αλλιώς, η δομή της αγοράς αλλάζει προκειμένου να τα 
ικανοποιήσει). 

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. 

 

 

 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

                                                                                                                                            
                                                                                Σελίδα 7 από 20 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

11. Τι γνωρίζετε για το Πλεόνασµα Καταναλωτή και το Πλεόνασμα 
Παραγωγού; 

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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ΤΟΜΟΣ Β 

12.  Ορισμός αγοράς εργασίας και Τα χαρακτηριστικά της εργασίας  

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  
 

13. Θεσμοί της αγοράς, συλλογικές οντότητες που περιλαμβάνει το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς  

 Οικογένεια: Το εργατικό δυναμικό δημιουργείται, αναπτύσσεται και σε σημαντικό βαθμό 
εκπαιδεύεται μέσα στα πλαίσια της οικογένειας.  

 Εργατική Ένωση: Προωθούν τα συμφέροντα των εργαζομένων (αύξηση αμοιβών, 
εξασφάλιση απασχόλησης, αποφυγή ανεργίας, καλές συνθήκες εργασίας, προστασία από 
αυθαιρεσίες του εργοδότη, κλπ.)  

 Επιχείρηση: Η επιχείρηση λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την παραγωγική διαδικασία 
με βασικό αντικειμενικό στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους  

 Εργοδοτικές Ενώσεις: Σκοπός τους είναι η προώθηση των συμφερόντων των 
εργοδοτών. Λειτουργούν και ως οργανωμένη δύναμη και ως διαπραγματευτής έναντι των 
εργατικών σωματείων, αλλά και ως ομάδα πίεσης για ευνοϊκή οικονομική πολιτική έναντι της 
κυβέρνησης  

 Κράτος: Λαμβάνει μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ευημερία των 
εργαζομένων  

 

14. Η έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου  

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 . 
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15. Πώς ορίζεται η έννοια της μετανάστευσης; 

Μετανάστευση: µετακίνηση του εργατικού δυναµικού από µία περιοχή σε µία άλλη ή από µία 
χώρα σε µία άλλη. Η  περιοχή  από  την  οποία  προέρχονται οι µετανάστες αναφέρεται  συνήθως 
ως  περιοχή  προέλευσης,  ενώ  αυτή  στην  οποία  πηγαίνουν  ως  περιοχή προορισµού.  
Εσωτερική – Εξωτερική Μετανάστευση. Αν  οι  περιοχές  προέλευσης  και  προορισµού  είναι  
στην  ίδια  χώρα,  η µετανάστευση  ονοµάζεται  εσωτερική  ενώ  αν  είναι  σε  διαφορετικές  χώρες 
ονοµάζεται διεθνής ή εξωτερική. 
Η  διάκριση  σε  εσωτερική  και  εξωτερική µετανάστευση  είναι  σηµαντική διότι  υπάρχουν  
διαφορετικά  εµπόδια  στη µετακίνηση  του  εργατικού δυναµικού µεταξύ χωρών απ’ ό,τι µεταξύ 
περιοχών στην ίδια χώρα. 
 

16. Πώς λαμβάνεται η Απόφαση για µετανάστευση; 

Λόγοι  για  τους  οποίους  ένα  άτοµο µπορεί  να µετακινηθεί  σε µία  άλλη περιοχή ή χώρα:  

απλή περιέργεια,  αναζήτηση περιπέτειας, επανένωση µε την οικογένεια, πολιτική δίωξη κ.λπ. Ο  

βασικός  συστηµατικός  λόγος για  τον  οποίο  οι  άνθρωποι µεταναστεύουν είναι  οικονοµικός,  

δηλαδή  η  αναζήτηση  καλύτερων  οικονοµικών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.  

 

Η  ακριβής  περιγραφή του  οικονοµικού  κριτηρίου  επί  τη  βάσει  του  οποίου οι  άνθρωποι  

αποφασίζουν  αν  η µετανάστευση  είναι µία  επωφελής  κίνηση, έχει ως εξής:  

 

(α) Το άτοµο µε βάση τις πληροφορίες που έχει, συνήθως από φίλους και συγγενείς  που  έχουν  

ήδη µεταναστεύσει,  υπολογίζει  την  παρούσα  αξία  της ροής  των  εισοδηµάτων,  πχ W1,  W2,  

W3,…,  W30,  που  αναµένει  να εισπράττει για τα υπόλοιπα χρόνια της επαγγελµατικής του ζωής. 

(Τα εισοδήµαταW1, W2, W3,…, W30 προεξοφλούνταιµε το επιτόκιο της αγοράς στο παρόν, r, για 

λόγους σύγκρισης).  

 

(β) Το  άτοµο  υπολογίζει  επίσης  τη  ροή  των  εισοδηµάτων  που  εκτιµά  ότι θα  εισπράξει  

ανµείνει  εκεί  που  είναι.  Έστω  ότι  αυτή  η  ροή  είναι y1, y2, y3,…,y30 .Οι ροές αυτές 

προεξοφλούνται στο παρόν µε το επιτόκιο r και αθροίζονται.  

 

(γ) To  άτοµο  υπολογίζει  το  κόστος  της µετανάστευσης  το  οποίο περιλαµβάνει  το  κόστος  

του  ταξιδιού  του  ιδίου  και  των  άλλων µελών  της οικογένειας, της µεταφοράς περιουσιακών 

στοιχείων, τα διαφυγόντα εισοδήµατα,  το  κόστος  εγκατάστασης  στη  χώρα  προορισµού  και  

άλλες. 

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  
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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.  
 
 
 Απόφαση υπέρ μετανάστευσης: PV1 > PV2 + K  

 Απόφαση κατά μετανάστευσης: PV1 < PV2 + K  

 

 
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. 

 

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  
 

 

17. Ποιες είναι οι  συνέπειες της µετανάστευσης 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  
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18. Ποιες είναι οι συνέπειες της μετανάστευσης  στη  χώρα  προέλευσης ; 

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 o 
Ενίσχυση του επιπέδου 
κατανάλωσης των οικογενειών που 
λαμβάνουν τα εμβάσματα o 
Βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών 
της χώρας  
 

 
 

19. Εργατικά σωματεία, ορισμός και προέλευση 

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 
 
 

20. 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  
 
 
 
 
 

21. Η ισχύς του εργατικού 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.  
 

22. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Διαπραγματεύσεις  
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H συλλογική διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, αλλά 
ταυτόχρονα και μια διαδικασία ανίχνευσης των προθέσεων και των δυνατοτήτων του άλλου 
μέρους. Η έκβαση εξαρτάται από την ισχύ των μερών που συμμετέχουν (εργατικά σωματεία και 
εργοδότες). Διαπραγματευτική ισχύ - Κόστος συμφωνίας / Κόστος διαφωνίας  
Η διαπραγματευτική ισχύς είναι η ικανότητα κάθε μέρους να πείσει το άλλο να αποδεχθεί τα 

αιτήματά του. Για κάθε πρόταση, υπάρχει ένα κόστος διαφωνίας και ένα κόστος 
συμφωνίας. 
 

 Ισχύς σωματείου: κόστος διαφωνίας εργοδότη / κόστος συμφωνίας εργοδότη 
 Ισχύς εργοδότη: κόστος διαφωνίας σωματείου / κόστος συμφωνίας σωματείου 

 
Η διαπραγματευτική ισχύς κάθε μέρους αυξάνεται όταν είναι σε θέση να αυξήσει το κόστος 
διαφωνίας του άλλου μέρους ή να μειώσει το κόστος συμφωνίας του άλλου μέρους. Η εύρεση 
λύσης και επίτευξη συμφωνίας δεν σημαίνει ότι η λύση είναι δίκαιη ή επωφελής και για τα δύο 
μέρη άλλα ότι το κόστος διαφωνίας και για τα δύο μέρη ήταν μεγαλύτερο από το κόστος 
συμφωνίας και άρα η συμφωνία ήταν συμφέρουσα και για τους δύο. 
 

24. 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. 
 
 
 
 

25. 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  
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 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  
 
 

26. Ποια είναι τα βασικότερα είδη ανεργίας; 

Είδη ανεργίας 
(α) Ανεργία τριβής. Η ανεργία η οποία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς να απορροφήσει 
αμέσως ανέργους παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας για τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα 
προσόντα, ονομάζεται ανεργία τριβής. 
(β) Εποχική ανεργία. Σε κάθε οικονομία υπάρχουν επιχειρήσεις και παραγωγικοί κλάδοι που 
έχουν εποχιακό χαρακτήρα, δηλαδή υπάρχουν περίοδοι στις οποίες η δραστηριότητά τους 
αυξάνεται και περίοδοι στις οποίες μειώνεται κατά τρόπο συστηματικό. 
(γ) Διαρθρωτική ανεργία. Διαρθρωτική ανεργία είναι εκείνη που οφείλεται σε δυσαναλογίες και 
δυσκαμψίες της αγοράς εργασίας και του οικονομικού συστήματος, οι οποίες δυσχεραίνουν την 
κάλυψη των κενών θέσεων από ανέργους. Μία τέτοια δυσαναλογία υπάρχει όταν οι άνεργοι έχουν 
γνώσεις και εξειδικεύσεις οι οποίες είναι διαφορετικές από τις απαιτούμενες για την απασχόληση 
στις κενές θέσεις εργασίας. 
(δ) Κεϋνσιανή ή κυκλική ανεργία. Η οικονομία παρουσιάζει διακυμάνσεις στην παραγωγική 
δραστηριότητα. Υπάρχουν περίοδοι άνθησης στις οποίες αυξάνεται η παραγωγή (ή ο ρυθμός 
ανάπτυξής της) και οι οποίες ακολουθούνται από περιόδους ύφεσης στις οποίες μειώνεται η 
παραγωγή (ή ο ρυθμός ανάπτυξής της). Συνέπεια αυτών των διακυμάνσεων είναι οι ανάλογες 
μεταβολές στη ζήτηση εργασίας και, εφ’ όσον η προσφορά εργασίας δεν μεταβάλλεται ανάλογα, 
η αυξομείωση του αριθμού των ανέργων (και του ποσοστού ανεργίας). 

 
 

27. Τι γνωρίζετε για τα εργατικά σωματεία; 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των 

µελών του. ∆ηλαδή:  Αύξηση  του  εργατικού µισθού,  στον  οποίο  περιλαµβάνονται  κάθε είδους  

οικονοµικές  παροχές  σε  χρήµα  ή  σε  είδος,  όπως  π.χ.  Παιδικοί σταθµοί  στο  χώρο  εργασίας 

µε  δαπάνες  της  επιχείρησης,  παιδικές κατασκηνώσεις κ.λπ. Εξασφάλιση συνεχούς 

απασχόλησης , Βελτίωση  των  συνθηκών  εργασίας  όσον  αφορά  την  ασφάλεια  και την υγεία 

των εργαζοµένων, Προστασία  των  εργαζοµένων  έναντι  αδικιών  ως  προς  τις προαγωγές, 

απολύσεις κ.λπ καθώς και ως προς άλλες αυθαιρεσίες της εργοδοσίας, Συµµετοχή  στις  

αποφάσεις  της  διοίκησης  σε  θέµατα  που σχετίζονται µε την οικονοµική κατάσταση των 

εργαζοµένων.  

 

 

 

 

28. Τι γνωρίζετε για την  ισχύ του εργατικού σωματείου; 
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Η επίτευξη των στόχων που θέτει το εργατικό σωµατείο εξαρτάται από τη δύναµη που έχει. Η 
δύναµη αυτή ορίζεται, σε σχέση µε τον εργοδότη, ως η ικανότητα να επιφέρει ζηµιά σε περίπτωση 

διαφωνίας. Παράγοντες µεγάλης σηµασίας: η πυκνότητα του σωµατείου, και η δυσκολία 
υποκατάστασης της εργασίας των µελών του σωµατείου. 

 (α) Πυκνότητα του σωματείου. Ως πυκνότητα του σωματείου νοείται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση 

που είναι μέλη του σωματείου με ενεργό συμμετοχή στη δράση του. Η πυκνότητα μετριέται με το ποσοστό της συμμετοχής των 

εργαζομένων της επιχείρησης στο σωματείο.  

(β) 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, π.χ. με παραγωγικές μεθόδους εντάσεως κεφαλαίου ή με μεταφορά της επιχείρησης (ή μιας 

παραγωγικής μονάδας της επιχείρησης) σε άλλη περιοχή, η ισχύς του σωματείου είναι μικρή.  

 

Σωματεία εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση έχουν συνήθως μικρή ισχύ, ενώ αντίθετα τα σωματεία των ειδικευμένων 

εργαζομένων ή σωματεία επιστημόνων με κλειστά επαγγέλματα έχουν μεγάλη ισχύ απέναντι στον εργοδότη. Μακροχρονίως, η 

ισχύς ενός σωματείου μπορεί να μειωθεί σημαντικά είτε με υποκατάσταση της εργασίας με κεφάλαιο είτε με μεταφορά της 

επιχείρησης σε άλλη περιοχή ή ακόμη και σε άλλη χώρα. 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. 

 

Είναι φανερό ότι η ισχύς του σωματείου εξαρτάται από το κόστος συμφωνίας και το κόστος διαφωνίας που έχει κάθε πρόταση του 

σωματείου για τον εργοδότη. Συγκεκριμένα η διαπραγματευτική ισχύς του σωματείου ορίζεται ως εξής:

 
 

 

29. Προσδιορίστε μέτρα μικροοικονομικής πολιτικής που τα αποτελέσματα 
τους αφορούν την αγορά εργασίας. 

Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής που έχουν ως στόχο βελτίωσης στην αγορά εργασίας είναι πολλά 
και διαφέρουν κατά εποχή και κατά χώρα.  
Α) Γραφεία ευρέσεως εργασίας. Τα γραφεία αυτά μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη 
λειτουργία της αγοράς εργασίας και να μειώσουν την ανεργία τριβής.  
Β) Επιδότηση απασχόλησης. Η σκοπιμότητα ενός τέτοιου μέτρου είναι να εντάξει πάλι στην 
παραγωγική διαδικασία άτομα τα οποία για διάφορους λόγους έχουν μείνει άνεργα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και είναι δύσκολη η απασχόληση τους με τους συνωθείς όρους. Η επιδότηση, 
που είναι ουσιαστική μείωση μισθού για τους εργοδότες, είναι κίνητρο για την απασχόληση 
τέτοιων εργαζομένων, δηλαδή μακροχρόνια ανέργων.  
Γ) Εισφορά εργοδοτών στα ασφαλιστικά ταμεία.  Ένα μέτρο που έχει πολλές φορές προταθεί είναι 
η μείωση των εισφορών των εργοδοτών το οποίο στην ουσία θα είναι μείωση του κόστους 
εργασίας και άρα κίνητρο για τον εργοδότη να αποφεύγει την υποκατάσταση της εργασίας και τη 
μείωση της ζήτησης της.  
Δ) Ελάχιστος μισθός και επιδόματα ανεργίας. Τα μέτρα του κράτους για την επιβολή ελαχίστου 
ορίου μισθού και για πληρωμή επιδόματος ανεργίας για ορισμένο διάστημα έχουν ως σκοπό την 
προστασία του εργαζομένου.  
Ε) Μερική απασχόληση και υπερωρίες. Με τη μερική απασχόληση μπορούν να βρουν εργασία 
άτομα που δεν μπορούν να εργαστούν πλήρως αλλά μπορούν (ή προτιμούν) να εργασθούν 
λιγότερες ώρες π.χ 4 ώρες το απόγευμα. 
Στ) Εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Οι κύριοι τρόποι εκπαίδευσης σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολο του και η ειδίκευση πάνω στη 
δουλεία. 

 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

                                                                                                                                            
                                                                                Σελίδα 16 από 20 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

ΤΟΜΟΣ Γ 

30. Πώς ορίζεται η ευρωπαϊκή επιχειρηματική δραστηριότητα και το 
επιχειρησιακό περιβάλλον; 

Η Ευρωπαϊκή επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί έναν γενικό όρο, ο οποίος περιγράφει 
μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων αγροτικών, βιομηχανικών και παροχής υπηρεσιών τις 
οποίες αναλαμβάνει ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. 
Όταν αναφερόμαστε στο Ευρωπαϊκό επιχειρησιακό περιβάλλον που πλαισιώνει τις Ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ και τις μεγάλες επιχειρήσεις, εννοούμε «τις συνθήκες μέσα στις οποίες η Ευρωπαϊκή 
επιχειρηματική δραστηριότητα διεξάγεται.  
Το Ευρωπαϊκό Επιχειρησιακό περιβάλλον επηρεάζεται από πολλούς αλληλοεπιδρώντες 
παράγοντες και δυνάμεις. Μπορούμε εν συντομία να τους διαχωρίσουμε σε πολιτικούς, 
οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς και νομικούς. οι μεγάλες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
είναι σαφώς απαραίτητες έτσι ώστε να επιτευχθούν οι οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή, στην 
έρευνα και στην εμπορία. Η αξία αυτών των πλεονεκτημάτων έχει αυξηθεί καθώς οι βελτιωμένες 
επικοινωνίες, η απελευθέρωση των κεφαλαίων και η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση ευνοούν τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι μεγάλες επιχειρήσεις, επενδύοντας στην έρευνα και 
ανάπτυξη (Ε&Α), μπορούν να καινοτομούν άμεσα και έτσι να οδηγούν στην αύξηση της γενικής 
οικονομικής προόδου.  
 

31. Τι γνωρίζετε για την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση; 

Η κλασική άποψη για την οικονομική ολοκλήρωση βασίζεται στη διαφοροποίηση ενός αριθμού 
διαφορετικών επιπέδων συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών. Η πιο χαλαρή μορφή είναι 
εκείνη μεταξύ μιας ομάδας κρατών σε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Οι δασμοί και οι 
ποσοστώσεις απαλείφονται για τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μελών της ζώνης, αλλά 
διατηρούνται στις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Σε μια τελωνειακή ένωση, οι φραγμοί στο εμπόριο 
εξαλείφονται και επιβάλλεται ένας κοινός εξωτερικός δασμός στο εμπόριο με τρίτες χώρες. Η 
ύπαρξη μιας Κοινής Αγοράς όχι μόνο προϋποθέτει το απρόσκοπτο εμπόριο αγαθών και 
υπηρεσιών, αλλά και εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των συντελεστών παραγωγής, για 
παράδειγμα της εργασίας και του κεφαλαίου. Το επόμενο βήμα προς την οικονομική ολοκλήρωση 
είναι η οικονομική και νομισματική ένωση των κρατών-μελών, η οποία προϋποθέτει την 
εναρμόνιση των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Στο τελευταίο στάδιο της πλήρους οικονομικής 
ολοκλήρωσης βρίσκεται η ολοκλήρωση των οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών και η 
επιβολή κοινού νομίσματος. Η οικονομική ολοκλήρωση σε όλα τα επίπεδα προϋποθέτει και μια 
σχετική πολιτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της πολιτικής ολοκλήρωσης αποτελεί επομένως 
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας οικονομικής ολοκλήρωσης και παραμένει σήμερα ένα 
σημαντικό θέμα για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Αποτελέσματα οικονομικής ενοποίησης / Πρωταρχικοί στόχοι 
οικονομικής ενοποίησης 
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Η προσπάθεια πολλών χωρών ν’ αντέξουν στο διεθνή ανταγωνισμό τις ώθησε σε συνεργασία 
έτσι ώστε να μειωθεί η ένταση του ανταγωνισμού. Η οικονομική ενοποίηση είναι αποτέλεσμα της 
προσπάθειας των κυβερνήσεων να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε κοινούς και ισχυρούς 
εχθρούς.  

Με την οικονομική ενοποίηση κάποιων χωρών επιτυγχάνονται οι εξής 
πρωταρχικοί στόχοι:  

 καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων της κάθε χώρας,  
 αύξηση των ανταλλαγών μεταξύ τους,  
 ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,  
 βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών  
 επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης των χωρών 

 

33. Μορφές οικονομικής ενοποίησης  

Ανάλογα το βαθμό οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών διακρίνουμε σε:  
 Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών = αυξημένες συναλλαγές λόγω της κατάργησης των 

εμποδίων που περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση, π.χ. των δασμών αλλά η πολιτική των 
συναλλαγών της κάθε χώρας-μέλους με χώρες εκτός της Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 
καθορίζεται με βάση τα εθνικά τους συμφέροντα  

 τελωνειακή Ένωση = κατάργηση κάθε είδους εμποδίων για τη διακίνηση εμπορευμάτων και 
κοινή στάση σ' ότι αφορά στις συναλλαγές με χώρες που δεν ανήκουν στην τελωνειακή ένωση 

 Κοινή Αγορά = επιτρέπεται όχι μόνο η ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων αλλά και των 
συντελεστών παραγωγής, δηλαδή του κεφαλαίου και της εργασίας  

 Οικονομική Ένωση = 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 δημοσιονομική πολιτική, η 
κοινή νομισματική πολιτική κτλ. Η πλήρης οικονομική ολοκλήρωση μπορεί ως ένα βαθμό να 
λειτουργήσει και χωρίς να υπάρχει πολιτική ολοκλήρωση αλλά η ίδια η διαδικασία ωθεί τις χώρες 
και προς την πολιτική ολοκλήρωση. 
 

34. Κριτήρια ένταξης στην ΟΝΕ 

Τα κριτήρια τα οποία οι χώρες πρέπει να πληρούν, για να εισέλθουν στην ΟΝΕ, είναι τα ακόλουθα: 
 Το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών. Ο ρυθμός πληθωρισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο 

από 1,5 % τον αντίστοιχο ρυθμό των 3 χωρών με το χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού. 
 Το κριτήριο της δημοσιονομικής σταθερότητας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 3%. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60%. 
 Το κριτήριο της σταθερότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι τιμές συναλλάγματος θα πρέπει να 

κινούνται στο +/-2,25% των προδιαγραφών του ΕΝΣ για δύο χρόνια χωρίς να υποστούν υποτίμηση. 
 Το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων. Το μέσο ονομαστικό μακροχρόνιο επιτόκιο να μην είναι 

μεγαλύτερο από 2% του μέσου όρου των μακροχρόνιων επιτοκίων των 3 χωρών με την καλύτερη επίδοση. 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι Παγκόσμιοι Οργανισμοί; 

Οι σημαντικότεροι διεθνείς – παγκόσμιοι οργανισμοί είναι :   
- Η GATT (Γενική συμφωνία Δασμών και Εμπορίου) 
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- Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 
- Η παγκόσμια τράπεζα  
- Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής σταθερότητας και Ανάπτυξης) 

Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου- (GATT) 

Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT), η οποία ονομάζεται πλέον Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου, δημιουργήθηκε λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με 
σκοπό να προωθήσει τη διεθνή οικονομική συνεργασία στις ελεύθερες συναλλαγές, μαζί με τα 
επονομαζόμενα Ιδρύματα «Bretton Woods», τα οποία είναι σήμερα γνωστά ως Παγκόσμια 
Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  
Ο σκοπός της GATT ήταν η απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου μειώνοντας τις 
κρατικές παρεμβάσεις και περιορισμούς σε αυτό. Γι’ αυτό το λόγο, η GATT διεξήγαγε μια 
σειρά συνομιλιών μεταξύ χωρών για να διαπραγματευτεί πολυμερείς μειώσεις των φραγμών στις 
ελεύθερες συναλλαγές. Το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων ήταν να συμφωνήσουν οι 
χώρες σε μια σειρά κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την απασχόληση, τις συμφωνίες 
προϊόντων και τις περιοριστικές εμπορικές πρακτικές. · Η GATT ήταν μια σειρά κανόνων και 
ρυθμίσεων, μια συμφωνία χωρίς καμία θεσμική βάση. Λειτουργούσε με τη μορφή μιας μικρής 
συναφούς γραμματείας που γεννήθηκε από την προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός Παγκοσμίου 
Εμπορικού Οργανισμού.  

 Η GATT δεν είχε θεσμική βάση. Λειτουργούσε ως γραμματεία κατά την 
προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός Παγκοσμίου Εμπορικού Οργανισμού. Ο WTO είναι ένας 
μόνιμος θεσμός με τη δική του γραμματεία. 
 Η GATT δε θεωρήθηκε ποτέ ότι εφαρμόζει πλήρως μόνιμες δεσμεύσεις. Οι 
δεσμεύσεις του WTO είναι πλήρεις και μόνιμες. 
 Οι κανόνες της GATT επιβλήθηκαν μόνο στα αγαθά, ενώ εκείνοι του ΠΟΕ και 
στις υπηρεσίες. 

 Το παλαιό σύστημα της GATT έπασχε από τη γραφειοκρατία. Η εφαρμογή των αποφάσεων του 
WTO σχετικά με διενέξεις διασφαλίζεται πιο εύκολα. Από την άλλη πλευρά, ο WTO είναι ένας 
μόνιμος θεσμός με τη δική του γραμματεία. · Η GATT δε θεωρήθηκε ποτέ ότι εφαρμόζει πλήρως 
μόνιμες δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις του WTO είναι πλήρεις και μόνιμες. · Οι κανόνες της GATT 
επιβλήθηκαν μόνο στα αγαθά, ενώ εκείνοι του ΠΟΕ ισχύουν και στις υπηρεσίες. · Το παλαιό 
σύστημα της GATT έπασχε από τη γραφειοκρατία κατά την παρουσίαση και εφαρμογή των 
αποφάσεών της. Η εφαρμογή των αποφάσεων του WTO σχετικά με διενέξεις διασφαλίζεται 
επίσης πιο εύκολα. 
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Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

Το ΔΝΤ ιδρύθηκε το 1945 για να βοηθήσει στην προώθηση της σταθερότητας της παγκόσμιας 
οικονομίας. Διοικείται και είναι υπόλογο στις κυβερνήσεις των 184 χωρών που το απαρτίζουν και 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν έναν σχεδόν παγκόσμιο αριθμό μελών. Το ΔΝΤ παρέχει τα μέσα 
επίλυσης κρίσεων όταν αυτές προκύπτουν και αναζητεί τρόπους προβλέψεις τους. Οι πόροι του 
ΔΝΤ προέρχονται από τα κράτη-μέλη του. Το συνολικό ποσό των ποσοστώσεων καθορίζει τη 
δανειοδοτική ικανότητα του ΔΝΤ.  

Οι στόχοι του ΔΝΤ ήταν μεταξύ των άλλων: 
 Η εξυγίανση των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμάτων και ο καθορισμός 
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών 
 Η αντιμετώπιση του χρέους των τριτοκοσμικών χωρών, οι ανισοσκέλειες των 
ισοζυγίων πληρωμών και οι μεταρρυθμίσεις στη διάρθρωση των οικονομικών 
παγκοσμίως. 
 Οι οικονομίες υπό μετάβαση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και η 
μετατροπή τους από οικονομίες κεντρικού σχεδιασμού σε οικονομίες της αγοράς 

Η Παγκόσμια Τράπεζα  

Οι δραστηριότητες της Παγκόσμιας Τράπεζα επικεντρώνονται σήμερα στις αναπτυσσόμενες 
χώρες σε τομείς όπως η παιδεία, η γεωργία και η βιομηχανία. Η ΠΤ χορηγεί μακροπρόθεσμα 
δάνεια, επιχορηγήσεις και τεχνική υποστήριξη για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην 
εφαρμογή των στρατηγικών τους για τη μείωση της φτώχειας.  

 ΟΟΣΑ  

Ο ρόλος του ΟΟΣΑ είναι να προβαίνει σε οικονομικές προβλέψεις για τα μέλη του και να παρέχει 
συμβουλές σε παγκόσμια θέματα όπως η ανεργία. Τα μέλη του ΟΟΣΑ είναι 24 (εικοσιτέσσερα). 
Ο οργανισμός παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορούν να συγκρίνουν εφαρμογές 
πολιτικής, να βρουν απαντήσεις στα κοινά προβλήματα, να προσδιορίσουν τις καλές πρακτικές 
και να συντονίσουν τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές. Είναι φόρουμ όπου η όμοια πίεση μπορεί 
να ενεργήσει ως ισχυρό κίνητρο για να βελτιώσει την πολιτική και να εφαρμόσει το «μαλακό νόμο» 
- μη δεσμευτικά όργανα που μπορούν περιστασιακά να οδηγήσουν στις δεσμευτικές συνθήκες. 
Οι ανταλλαγές μεταξύ των κυβερνήσεων του Ο.Ο.Σ.Α. ρέουν από τις πληροφορίες και την 
ανάλυση που παρέχονται από την γραμματεία στο Παρίσι. Η γραμματεία συλλέγει στοιχεία, 
παρακολουθεί τις τάσεις και αναλύσεις, καθώς και τις προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης 
ερευνώνται οι κοινωνικές αλλαγές ή πιθανά εξελισσόμενα σενάρια στο εμπόριο, το περιβάλλον, 
η γεωργία, η τεχνολογία, τη φορολογία και διάφορα άλλα πεδία. 
 

  

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com


 

                                                                                                                                            
                                                                                Σελίδα 20 από 20 

SITE: www.Eclass4U.gr  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 
E-MAIL: grammateia.eclass4u@gmail.com 

 

36. Ποια είναι τα κυριότερα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.; 

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. 

 
 Το Συμβούλιο των Υπουργών 

Οι υπουργοί των κρατών-μελών αποτελούν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
είναι εκείνο που διαμορφώνει στην πραγματικότητα την πολιτική στην Ευρώπη. Τα μέλη του 
ποικίλουν ανάλογα  με  το  θέμα  προς  συζήτηση.  Κάθε  χώρα  αντιπροσωπεύεται  από  τον  
υπουργό  που  είναι υπεύθυνος  για  αυτό  το  θέμα(π.χ.:  εξωτερικών,  οικονομικών,  κοινωνικών  
θεμάτων,  μεταφορών, γεωργίας). Ο ρόλος του Συμβουλίου των Υπουργών είναι:  
•  Να θέτει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής,  Ν’ αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των 
κρατών-μελών,  Να υιοθετεί ή απορρίπτει αποφάσεις σχετικά με τη νομοθεσία.  
 
 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δε συμπεριλαμβανόταν στις ιδρυτικές Συνθήκες του1958. Αποτέλεσε 
μέρος του θεσμικού πλαισίου στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το1987. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξουσίες που υπερτερούν 
εκείνων του Συμβουλίου των Υπουργών καθώς αποτελείται από τους αρχηγούς των κρατών-μελών 
της Ε.Ε. 
 
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Οι κύριες αρμοδιότητες είναι 3: η θέσπιση ευρωπαϊκών νόμων 
μαζί με το Συμβούλιο, ο έλεγχος των δραστηριοτήτων και της δημοκρατικής λειτουργίας άλλων 
οργάνων της ΕΕ και η επίβλεψη μαζί με το Συμβούλιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το 
Κοινοβούλιο λειτουργεί ως συννομοθέτης, ασκώντας από κοινού με το Συμβούλιο την εξουσία να 
εγκρίνει και να τροποποιεί νομοθετικές προτάσεις καθώς και να αποφασίζει για τον ενωσιακό 
προϋπολογισμό. Εποπτεύει επίσης το έργο της Επιτροπής και άλλων οργανισμών της ΕΕ και 
συνεργάζεται με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ για να έχει τη συμβολή τους. Στις σελίδες 
αυτές θα δείτε πώς λειτουργούν όλα αυτά. 
 
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας πολιτικά ανεξάρτητος θεσμός που ιδρύθηκε τη δεκαετία 
του1950 από τις ιδρυτικές συνθήκες της Ε.Ε., εκπροσωπεί δε και στηρίζει τα συμφέροντα 
ολόκληρης της Ε.Ε. και όχι τα ατομικά συμφέροντα κάθε κράτους-μέλους. Ο θεσμός αυτός 
διαδραματίζει κεντρικό και ζωτικό ρόλο εντός του θεσμικού συστήματος της Ε.Ε. καθώς:  
•  Εισηγείται, νομοθεσία, πολιτικές και σχέδια δράσης.  
•  Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Η Συνθήκη των Παρισίων το1952 καθιέρωσε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Βασικό 
μέλημα  του  Δικαστηρίου  είναι  η  διασφάλιση  του  ότι  όλες  οι  αποφάσεις  και  η  νομοθεσία  του 
περιβάλλοντος της Ε.Ε. συμβαδίζουν με τις συνθήκες της Ε.Ε. Επιπρόσθετα, καθήκον του είναι η 
διασφάλιση του ότι η νομοθεσία της Ε.Ε. δεν ευνοεί κάποιο συγκεκριμένο κράτος-μέλος και ότι όλα 
τα μέλη  είναι  ισότιμα  έναντι  των  κανόνων  και  ρυθμίσεων  της  Ε.Ε.  ανεξαρτήτως  συνθηκών  
χωρίς παρερμηνείες. Όλα τα κράτη-μέλη, οι θεσμοί της Ε.Ε., οι επιχειρήσεις και τα άτομα μπορούν 
να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να επιλύσουν όλα τα νομικά ζητήματά τους. 
 
 
 
 

 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia.eclass4u@gmail.com

