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1.5 Η οικονομία
1.5.1 Κοινωνία, πολιτεία και οικονομία: αμφίδρομες σχέσεις 

Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν πολλοί τομείς (πολιτική, οικονομία, 
πολιτισμός, τεχνολογία, αθλητισμός κτλ.). Κάθε τομέας, στο πλαίσιό 
του, ασκεί την εξουσία και τις αρμοδιότητές του. Μια επιχείρηση 
ή ένα αθλητικό σωματείο ρυθμίζουν τα θέματά τους, όπως επιθυ-
μούν, στο πλαίσιο βέβαια των νόμων. Η πολιτική εξουσία με την 
νομοθετική δραστηριότητα προσδιορίζει το «πλαίσιο» όλων των 
τομέων. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτη. Οφείλει 
να δρα σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους και τους θεσμούς.  
Η πολιτική ορίζει το πλαίσιο της οικονομίας, αλλά και η οικονομία 
βρίσκεται στη βάση της προόδου της πολιτείας. Συμφέρον της 
κοινωνίας και της πολιτείας είναι να υπάρχει ισχυρή οικονομία, η 
οποία θα ικανοποιεί τις ατομικές και συλλογικές ανάγκες προάγο-
ντας την ευημερία των ανθρώπων.
Το ερώτημα είναι: γιατί σήμερα η οικονομία κυριαρχεί επί της 
πολιτικής; Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Οι κυριότεροι είναι:  
α) Η σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία γνωρίζει ένα πρωτόγνωρο 
επίπεδο διεθνοποίησης. Τα κράτη, πολλές φορές, αδυνατούν να 
ελέγξουν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, τράπεζες κτλ. Έτσι, οι 
πολιτικοί και η πολιτική φαίνονται ανίσχυροι απέναντι στις επι-
χειρήσεις. 
β) Στον καπιταλισμό, η λογική της οικονομίας (κόστος – όφελος) 
έχει διεισδύσει σε κάθε τομέα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. 
Ο Γερμανός φιλόσοφος Γιούγκεν Χάμπερμας έχει χαρακτηρίσει 
αυτή την πραγματικότητα ως «αποικιοποίηση» της πολιτικής από 
την οικονομία. Η οικονομία έρχεται σαν κατακτητής στην πολιτική 
και την μετατρέπει σε αποικία της. Την ίδια στιγμή, τα μέλη της 
κοινωνίας σκέπτονται στη λογική της οικονομίας: «τι θα κερδίσω 
αν σπουδάσω αυτό;», «τι θα μου αποφέρει η συμμετοχή μου σε 
κάποια συνέλευση κατοίκων της περιοχής μου;». Απαξιώνονται και 
συρρικνώνονται, όλο και περισσότερο, δράσεις που αποσκοπούν 
στο δημόσιο συμφέρον.  
Η οικονομία λοιπόν κυριαρχεί επί της πολιτικής και ο καταναλωτής 
κυριαρχεί επί του πολίτη. Αυτό καθιστά δύσκολο να υπάρξουν πραγ-
ματικές αλλαγές, διότι οι αλλαγές δεν γίνονται από τους καταναλωτές 
αλλά από τους πολίτες.
Ακόμα, όμως, και αν οι περισσότεροι δεν θεωρούν καλό να συμβαίνει 
αυτό, επισημαίνουμε πως ούτε η πλήρης κυριαρχία της πολιτικής 
στην οικονομία ή σε όλους τους τομείς της ζωής είναι κάτι θεμιτό. 
Διότι μπορεί να οδηγήσει στον ολοκληρωτισμό. Κάθε τομέας (τέχνη, 
αθλητισμός κτλ.) χρειάζεται ελευθερία προκειμένου να αναπτυχθεί. 
Ο αθλητής και ο καλλιτέχνης πρέπει να έχουν ανοικτούς ορίζοντες 

Ψηφοφορία στην Α' Εθνική  
Συνέλευση της Επιδαύρου  

(τοιχογραφία στο κτήριο της  
Βουλής των Ελλήνων).  

Όταν η πολιτική και η οικονομία 
αυτονομούνται από την κοινωνία, 
όταν η πολιτική και η οικονομία δεν 
υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες 
της κοινωνίας, τότε κάτι δεν «δου-
λεύει» καλά. Και αυτό σημαίνει πως 
πολιτική και οικονομία λειτουργούν 
περισσότερο προς όφελος του ατό-
μου και λιγότερο προς όφελος της 
κοινωνίας. 

Τζωρτζ Γκρος, Έκλειψη ηλίου,
1926, Heckscher Museum of Art.

Ο πίνακας είναι αλληγορία για τη 
δημοκρατία της Βαϊμάρης στη Γερ-
μανία. Η οικονομία καθορίζει την πο-
λιτική. Οι επιχειρηματίες λένε στους 
πολιτικούς τι πολιτική να ακολουθή-
σουν. Ο λαός είναι ο γάιδαρος, στην 
άκρη του τραπεζιού, που τρώει ό,τι 
του σερβίρουν φορώντας παρωπίδες.
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για να δημιουργήσουν. Όταν η πολιτική «διαφεντεύει» το έργο τους, 
θέτοντας κριτήρια πολιτικής «ορθότητας» στους ανθρώπους της 
τέχνης, των γραμμάτων, του αθλητισμού, δεν βοηθά την ανάπτυξη 
του ατόμου και της κοινωνίας.  

1.5.2 Από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πόλης
Στις αρχαίες κοινωνίες η ζωή περιστρεφόταν γύρω από τον  

οίκο και την κοινότητα. Πρόκειται για αγροτικές κοινωνίες  στις 
οποίες ο οίκος–το νοικοκυριό είναι κέντρο της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής της κοινότητας. Κάθε οικογένεια παράγει και 
καταναλώνει αυτό που έχει ανάγκη. Οι άνθρωποι καλύπτουν κυρίως 
τις βασικές τους ανάγκες (τροφή, κατοικία, ένδυση κτλ.). Αν μια 
οικογένεια έχει περίσσευμα από κάποια προϊόντα, τα ανταλλάσσει 
με άλλα που δεν έχει. Εφόσον δεν υπήρχε χρήμα, γινόταν ανταλλαγή 
των προϊόντων. Έδιναν προϊόντα και έπαιρναν προϊόντα. Γινόταν 
ανταλλαγή πραγμάτων (αντιπραγματισμός). 
Στην πορεία του χρόνου, το κέντρο της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής μετατοπίζεται από τον οίκο στην κοινότητα και από την 
κοινότητα στην πόλη. Η ανάπτυξη του εμπορίου και των κρατικών 
λειτουργιών οδήγησε στη δημιουργία πόλεων και στην εφεύρεση 
του χρήματος ως μέσου ανταλλαγής πραγμάτων. Με το χρήμα 
αναπτύχθηκε το εμπόριο και διευκολύνθηκαν οι συναλλαγές, τόσο 
πολύ, ώστε άλλαξε η οικονομία και στη συνέχεια ή και ταυτόχρονα 
άλλαξε και η κοινωνία. 
Έτσι, αργά αλλά σταθερά, γίνεται το πέρασμα από την οικονομία του 
οίκου στην οικονομία της πόλης. Η πόλη είναι χώρος και άνθρωποι, 
τόπος συνάντησης ανθρώπων και δραστηριοτήτων. Παράλληλα 
αναπτύσσεται ο καταμερισμός της εργασίας. Κάθε νοικοκυριό 
δεν παράγει όσα προϊόντα χρειάζεται αλλά μόνο ορισμένα. Τα υπό-
λοιπα τα προμηθεύεται από την «αγορά» στην οποία πουλάει το 
περίσσευμα των δικών της προϊόντων. Η «πόλη» είναι το στοιχείο 
που διαφοροποιεί τη νέα κοινωνία από την παλιά.

Γιάννης Γαΐτης, Σύνθεση,  
Εθνική Πινακοθήκη.  

Με την εμφάνιση του νομίσματος 
(τεμάχια ήλεκτρου, χρυσός, άργυ-
ρος), τον 7ο π.Χ. αιώνα, διευρύνονται 
ακόμη περισσότερο το εμπόριο και 
οι συναλλαγές.

Κουέντιν Μέτσις, Ο αργυραμοιβός 
και η γυναίκα του, Μουσείο του 

Λούβρου, Παρίσι, Γαλλία.  

Αγορά είναι ο τόπος συνάντησης των 
ανθρώπων που πουλάνε και αγορά-
ζουν προϊόντα (αγαθά και υπηρε-
σίες). Όσο μεγαλώνει η πόλη τόσο 
αναπτύσσεται και η αγορά, η οποία 
συμβάλλει στην περαιτέρω διεύρυνση 
της πόλης κ.ο.κ.
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«Τα περισσότερα οικονομικά φαινό-
μενα [...] δεν μπορούν να εκφραστούν 
εύκολα με μαθηματικό τρόπο. Οι οικο-
νομολόγοι πρέπει επομένως να προσέ-
χουν να μην αποδώσουν λανθασμένες 
αναλογίες στις οικονομικές δυνάμεις, 
δίνοντας περισσότερη έμφαση σε αυτά 
τα στοιχεία που μπορούν εύκολα να 
ποσοτικοποιηθούν.» 
(Alfred Marshall, 1891, αναφέρεται 
στο Γιάνης Βαρουφάκης, Πολιτική 
Οικονομία. Η οικονομική θεωρία 
στο φως της κρτικής, εκδ. Gutenberg, 
Αθήνα 2007)

Το οικονομικό πρόβλημα σχετίζεται 
με την ανάπτυξη της οικονομίας. 
Τη δεκαετία του 1930, ένας Έλ-
ληνας οικονομολόγος, ο Σεραφείμ 
Μάξιμος (1899-1962) παρατήρησε 
ότι ο τρόπος με τον οποίο παρου-
σιάζεται το οικονομικό πρόβλημα 
στα εγχειρίδια της Οικονομικής 
Επιστήμης δίνει στους φοιτητές 
την εσφαλμένη εντύπωση ότι οι 
πόροι (πρώτες ύλες, γη κτλ.) και τα 
μέσα (μηχανήματα, τεχνικές παρα-
γωγής κτλ.) είναι σταθερά μεγέθη. 
Όμως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθε-
το. Τα μέσα παραγωγής (μηχανήματα 
που χρησιμοποιούνται στην παραγω-
γή, γη, εργοστάσια κτλ.) και οι πόροι 
μεταβάλλονται με την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και των επιστημών. 
Κατά συνέπεια, η αλλαγή της ορ-
γάνωσης της παραγωγής και της 
διανομής των προϊόντων μπορεί να 
εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες 
ζωής σε όλους τους ανθρώπους.
Σήμερα, οι σύγχρονες μηχανές στην 
παραγωγή δίνουν τη δυνατότητα εξά-
λειψης της πείνας από τον πλανή-
τη. Όμως, εκατομμύρια άνθρωποι
στον πλανήτη υποσιτίζονται. Η 
φτώχεια είναι από τα μεγαλύτε-
ρα προβλήματα σε έναν πλανή-
τη που κατακλύζεται από αγαθά.  

4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα

4.1.1 Οι ανάγκες

Το κύριο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο έχει παγκόσμια ισχύ 
και από αυτό απορρέουν όλα τα υπόλοιπα οικονομικά προβλήματα 
είναι ότι: οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες και τα 
μέσα για την ικανοποίησή τους περιορισμένα. Αλλιώς: πώς με 
περιορισμένους πόρους θα ικανοποιηθούν οι απεριόριστες ανάγκες; 
Ανάγκη είναι η έλλειψη ή η αίσθηση της έλλειψης, που εκφρά-
ζεται με την επιθυμία ικανοποίησής της. Τα μέσα που ικανοποιούν 
τις ανάγκες ονομάζονται αγαθά. Ανεξάρτητα από το αν η ανάγκη 
είναι πραγματική  ή όχι, τόσο η έλλειψη όσο και η αίσθηση της 
έλλειψης, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή το κενό. Ο ανθρώπινος 
οργανισμός κινητοποιείται για να καλύψει αυτό το κενό, δηλαδή 
την ανάγκη. Έτσι χρειάζεται να παρθούν αποφάσεις, όπως:
Πρώτον, ποιες ανάγκες θα ικανοποιηθούν; Αυτό σημαίνει πως, 
τόσο τα άτομα όσο και το σύνολο, απαιτείται να κάνουν μια ιεράρ-
χηση αναγκών. Όλες οι ανάγκες δεν έχουν την ίδια σπουδαιότητα. 
Υπάρχουν ανάγκες βασικές (π.χ. τροφή, κατοικία) και ανάγκες 
δευτερεύουσες (π.χ. διακόσμηση σπιτιού). 
Δεύτερον, πώς θα αυξήθουν τα μέσα, ώστε να ικανοποιηθούν 
περισσότερες ανάγκες; Υπάρχουν τρόποι να αυξηθούν τα μέσα, 
όπως με κατάλληλη μείξη των συντελεστών παραγωγής, με εφαρ-
μογή νέων μεθόδων παραγωγής, με εφαρμογή νέας τεχνολογίας κτλ.
Οι ανάγκες έχουν δύο χαρακτηριστικές ιδιότητες:
α) Είναι απεριόριστες. Δηλαδή δημιουργούνται διαρκώς νέες ανά-
γκες και οι υπάρχουσες εξελίσσονται. Μάλιστα, όσο εκσυγχρονί-
ζεται μια κοινωνία τόσο περισσότερες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι. 
Συνήθως, η ικανοποίηση μιας ανάγκης συνεπάγεται τη δημιουργία 
άλλων αναγκών. Παράδειγμα: η αγορά κατοικίας δημιουργεί την 
ανάγκη για έπιπλα, για διακόσμηση κτλ. Η αύξηση των αναγκών 
γίνεται, κυρίως, για δύο λόγους: πρώτον, λόγω μίμησης, αφού οι 
άνθρωποι έχουν την τάση ο ένας να μιμείται τον άλλον. Δεύτερον, 
λόγω διαφήμισης, αφού η διαφήμιση, συνήθως, δημιουργεί νέες 
ανάγκες. Πολλές ανάγκες μας δεν είναι πραγματικές αλλά πλα-
σματικές. Μεγάλο ρόλο στη δημιουργία πλασματικών αναγκών 
παίζει η διαφήμιση. 
β) Υπόκεινται σε προσωρινό κορεσμό. Κάθε ανάγκη όταν ικα-
νοποιηθεί παύει να υπάρχει. Αλλά αυτό ισχύει προσωρινά, γιατί 
γρήγορα ή αργά επανεμφανίζεται. Παράδειγμα: με ένα δυο πιάτα 
φαγητό παύουμε να πεινάμε, όμως, την επόμενη μέρα υπάρχει 
πάλι η ανάγκη για φαγητό. Η αγορά σπιτιού κάλυψε την ανάγκη 
για στέγαση και πιθανώς να μην χρειαστεί ένα νέο σπίτι. Όμως, 
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Όσο η κοινωνία δημιουργεί τους όρους 
για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών 
των ανθρώπων, τόσο δημιουργούνται 
οι προϋποθέσεις για να ασχοληθούν 
οι άνθρωποι με τα γράμματα, τις τέ-
χνες, τον πολιτισμό και γενικότερα 
με δραστηριότητες που βελτιώνουν 
την προσωπικότητά τους. 
Γι, αυτό και η οικονομία είναι, σε με-
γάλο βαθμό, η βάση της κοινωνικής, 
πολιτικής και πολιτισμικής ζωής.
Το επόμενο διάγραμμα δείχνει πώς 
οργανώνουν οι άνθρωποι την ικα-
νοποίηση των αναγκών τους σε μια 
ανεπτυγμένη οικονομικά κοινωνία, η 
οποία δίνει στα μέλη της τη δυνατό-
τητα να ικανοποιήσουν τις βιοτικές 
τους ανάγκες, έχοντας παράλληλα το 
χρόνο και τα μέσα να ασχοληθούν 
με δραστηριότητες που τους ευχα-
ριστούν και καλλιεργούν την προ-
σωπικότητά τους.   

Πηγή σχήματος:Αθανάσιος Παπ-
πάς, Σύγχρονη θεωρία και πράξη της 
Παιδείας, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 
1988.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά στη διαφή-
μιση που γίνεται σε μια εφημερίδα, 
στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο 
διαδίκτυο. Παράδειγμα, στην εφημε-
ρίδα ο αναγνώστης είναι ελεύθερος 
να ενδιαφερθεί ή να αδιαφορήσει για 
τη διαφήμιση, ενώ στο ραδιόφωνο, 
στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο 
είναι αναγκασμένος, σε μεγάλο βαθ-
μό, να την παρακολουθήσει. 

υπάρχουν και ανάγκες που ο κορεσμός τους δεν είναι εύκολος. Αυτό 
ισχύει κυρίως για τις ψυχολογικές και συναισθηματικές ανάγκες.

4.1.2 Τα αγαθά – το καταναλωτικό πρότυπο

Τα μέσα με τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες καλούνται αγαθά. 
Τα αγαθά μπορεί να είναι υλικά αγαθά (τρόφιμα, αυτοκίνητο κτλ.) 
και υπηρεσίες (παιδεία, υγεία κτλ.). Τα υλικά αγαθά διακρίνονται σε:
α) Καταναλωτά. Είναι αυτά που αφού χρησιμοποιηθούν, παύουν 
να υπάρχουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάλι για την 
ίδια κάλυψη της ίδιας ανάγκης (π.χ. τρόφιμα, βενζίνη).
β) Διαρκή. Είναι αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές 
φορές, χωρίς να χάσουν κάποια ιδιότητά τους, έστω και αν με την 
πάροδο του χρόνου φθείρονται (π.χ. ρούχα, αυτοκίνητο).
Οι σημερινές οικονομικά ανεπτυγμένες κοινωνίες είναι κατανα-
λωτικές κοινωνίες. Βέβαια, κάθε κοινωνία έχει το δικό της κα-
ταναλωτικό πρότυπο. Το ίδιο ισχύει και για κάθε άτομο. Αρκετοί 
άνθρωποι αγοράζουν / καταναλώνουν αγαθά που δεν τα έχουν 
ανάγκη. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του καταναλωτικού 
προτύπου διαδραματίζει η διαφήμιση.
Η διαφήμιση είναι μηχανισμός πληροφόρησης αλλά και χειρα-
γώγησης του ανθρώπου. Βέβαια, το άτομο διαθέτει μηχανισμούς 
άμυνας, αλλά τελικά υποκύπτει κάτω από τον συνεχή βομβαρδισμό 
της διαφήμισης. Τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι, είναι χρήσιμο να 
γνωρίζουν για τη διαφήμιση, μεταξύ άλλων, και τα εξής:
α. Η διαφήμιση δημιουργεί πλασματικές ανάγκες. Ο αγώνας και 
η αγωνία για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες δημιουργούν πολλά 
προβλήματα (άγχος, περισσότερη εργασία, ανικανοποίητο κτλ.).
β. Ο κόσμος της διαφήμισης είναι εικονικός και διαφέρει από 
τον πραγματικό κόσμο. Ο όμορφος, δυνατός, φανταχτερός κτλ. 
κόσμος που δείχνει η διαφήμιση είναι ψεύτικος. Οποιοδήποτε προϊόν 
και αν καταναλώσει κάποιος δεν θα γίνει τόσο όμορφος, δυνατός, 
φανταχτερός κτλ., όσο δείχνει η διαφήμιση.
γ. Η γλώσσα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) πα-
ρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Κάθε Μ.Μ.Ε. χρησιμοποιεί τον δικό 
του τρόπο, τη δική του γλώσσα (μουσική, χρώμα, λέξεις κτλ.) για 
να «περάσει» το μήνυμα που θέλει στο κοινό.
δ. Κάθε άτομο / δέκτης αποκωδικοποιεί / ερμηνεύει με τον δικό 
του τρόπο το ίδιο διαφημιστικό μήνυμα. Το ερμηνεύει ανάλογα 
με την κουλτούρα και τη νοοτροπία του, την συνολική προσωπι-
κότητά του.
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4.2 Οι επιχειρήσεις

4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής
Οι συντελεστές παραγωγής, αυτοί που παράγουν πλούτο σε μια 

οικονομία, για ορισμένους, κυρίως τους μαρξιστές, είναι τρεις: το 
έδαφος (φυσικοί πόροι), το κεφάλαιο (μηχανήματα, κτήρια κτλ.) και 
η εργατική δύναμη (ικανότητα του ανθρώπου προς εργασία, η οποία 
παράγει τα μηχανήματα κτλ.). Για κάποιους άλλους, κυρίως τους 
φιλελεύθερους, οι συντελεστές παραγωγής είναι τέσσερις. Στους 
προηγούμενους τρεις προσθέτουν και την επιχειρηματικότητα. 
Ιστορικά, κάθε συντελεστής παραγωγής είχε διαφορετική σπουδαι-
ότητα. Από την αρχαιότητα μέχρι την βιομηχανική επανάσταση, 
το έδαφος και η εργασία είχαν τη μεγαλύτερη σημασία. Από την 
βιομηχανική επανάσταση μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 
κεφάλαιο έχει τον πρώτο λόγο. Είναι η εποχή που το κεφάλαιο 
(capital = καπιταλισμός), με τη μορφή επιχειρήσεων εθνικών και 
πολυεθνικών, αυξάνεται και επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο άνθρωπος (εργασία / επιχειρηματικότη-
τα) αρχίζει να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Στον 21ο 
αιώνα, η γνώση είναι δύναμη. Ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων 
και των κρατών απαιτεί γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία. 

4.2.2 Το κόστος παραγωγής
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τους συντελεστές παραγωγής για 

την παραγωγή προϊόντων. Η επιχείρηση, ανάλογα με το μέγεθός 
της χρειάζεται να πάρει σημαντικές αποφάσεις όπως:
α) Σε ποιον τόπο θα εγκατασταθεί. 
β) Τι είδους και πόσα προϊόντα θα παράγει. 
γ) Με ποια μέθοδο θα παράγει το προϊόν. 
Γενικά, αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγιστο- 
ποίηση του κέρδους μακροχρόνια. Για να το επιτύχει αυτό χρειά-
ζεται να πωλεί τα προϊόντα της σε ανταγωνιστικές τιμές και να έχει 
το μικρότερο δυνατό κόστος. Ειδικότερα, όσον αφορά το κόστος 
παραγωγής, περιλαμβάνει τις αμοιβές των συντελεστών παραγωγής 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος. Αν αφορά 
το σύνολο της παραγωγής λέγεται συνολικό κόστος, ενώ αν αφορά 
τη μονάδα του προϊόντος (ένα κιλό ζάχαρη, ένα πουκάμισο κτλ.) 
λέγεται κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος. 
Κέρδος είναι το σύνολο των εσόδων µείον το σύνολο του κόστους 
[Κέρδος = Έσοδα – Κόστος]. Επιχείρηση χωρίς κέρδη δεν νοείται. 
Αν μια επιχείρηση έχει ζημιές, αργά ή γρήγορα θα κλείσει.

Γιώργος Σικελιώτης, Εργάτες, 
Εθνική Πινακοθήκη. 

Η σημασία του κόστους παραγω-
γής είναι μεγάλη τόσο για τον ιδιώτη 
παραγωγό όσο και για το κράτος. Ο 
ιδιώτης ενδιαφέρεται για το κόστος 
παραγωγής του προϊόντος του διότι, 
από αυτό κρίνεται η ανταγωνιστι-
κότητα του προϊόντος που παράγει 
και κατ’ επέκταση το κέρδος του. Το 
κράτος ενδιαφέρεται για το κόστος 
παραγωγής των τομέων, των κλάδων 
κτλ. της οικονομίας, διότι κρίνεται 
η ανταγωνιστικότητα της οικονο-
μίας. Όμως, η μείωση του κόστους 
παραγωγής δεν μπορεί να γίνεται σε 
βάρος των εργαζομένων (μειώσεις 
μισθών), διότι το βιοτικό επίπεδο των 
πολιτών πέφτει και οι επιχειρήσεις τε-
λικά κλείνουν καθώς οι εργαζόμενοι 
– καταναλωτές δεν μπορούν να αγο-
ράσουν τα προϊόντα που παράγουν. 
Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο. 

Ο τόπος εγκατάστασης έχει μεγάλη 
σημασία γιατί επηρεάζει σημαντικά 
το κόστος παραγωγής. Έτσι, για πα-
ράδειγμα, μια επιχείρηση που παράγει 
καταναλωτικά προϊόντα θα πρέπει να 
είναι κοντά σε κέντρα κατανάλωσης 
(πόλεις) και να έχει πρόσβαση σε δί-
κτυα μεταφοράς. Στην ίδια λογική, 
τεράστια αξία για την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων έχει το καλό οδικό δί-
κτυο (για τη μεταφορά πρώτων υλών 
και εμπορευμάτων), τα λιμάνια κτλ. 
Οι υποδομές μιας χώρας αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα για την ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας. 
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4.2.3 Η τιμή των αγαθών
Η τιμή των αγαθών προσδιορίζεται από τη ζήτηση και την 

προσφορά τους. Σύμφωνα με τον νόμο της ζήτησης όταν αυξά-
νεται η τιμή ενός αγαθού, η ζητούμενη ποσότητα μειώνεται. Και 
αντίθετα, όταν μειώνεται η τιμή ενός αγαθού, η ζητούμενη ποσό-
τητα αυξάνεται. Δηλαδή, η σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης 
ποσότητας είναι αντιστρόφως ανάλογη.
Σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς όταν αυξάνεται η τιμή ενός 
αγαθού, η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται, και όταν μειώνεται 
η τιμή ενός αγαθού, η προσφερόμενη ποσότητα μειώνεται. Δη-
λαδή, η σχέση μεταξύ τιμής και προσφερόμενης ποσότητας είναι 
ανάλογη. Ο νόμος της ζήτησης και της προσφοράς ισχύουν ceteris 
paribus (όλα τα άλλα σταθερά), δηλαδή όταν οι άλλοι παράγοντες 
(καταστροφή παραγωγής, προτιμήσεις των καταναλωτών, αύξηση 
κόστους παραγωγής κτλ.) που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση 
ή την προσφορά παραμένουν σταθεροί.  
Η τιμή ενός αγαθού προσδιορίζεται από την αλληλεπίδραση 
των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς, έτσι ώστε να 
υπάρχει ισορροπία. Αν διαταραχθεί η ισορροπία στην αγορά, δημι-
ουργούνται δυνάμεις (ζήτησης και προσφοράς), που επαναφέρουν 
την αγορά σε ισορροπία.

Πίνακας: Προσδιορισμός της τιμής ισορροπίας

Τιμή Ζητούμενη 
Ποσότητα

Προσφερόμενη 
Ποσότητα

Έλλειμμα Πλεόνασμα

1 50 10 40 -
2 42 13 29 -
3 37 17 20 -
4 30 21 09 -
5 26 26 00 00
6 22 30 - 08
7 19 32 - 13

Τελικά, η τιμή θα ισορροπήσει στις πέντε (5) μονάδες, όταν η ζη-
τούμενη και προσφερόμενη ποσότητα είναι ίσες (26 μονάδες). Η 
τιμή αυτή καλείται τιμή ισορροπίας, γιατί η ζητούμενη ποσότητα 
ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα, είναι δηλαδή η τιμή που 
εξισορροπεί τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης.
Επιγραμματικά: 
Τιμή >  της τιμής  ισορροπίας → πλεόνασμα προϊόντος 
Τιμή <  της τιμής ισορροπίας  → έλλειμμα προϊόντος
 

Παναγιώτης Τέτσης, Λαϊκή Αγορά, 
Εθνική Πινακοθήκη. 

Εμφανίζονται, αρκετές φορές, φαι-
νόμενα δημιουργίας «τεχνητών ελ-
λείψεων» προκειμένου να ανέβει 
η τιμή των προϊόντων. Υπάρχουν 
επιχειρηματίες που συμφωνούν να 
μην τροφοδοτήσουν την αγορά με 
μεγάλες ποσότητες προϊόντων προ-
κειμένου να ανέβει η τιμή τους και 
να κερδίσουν οι ίδιοι περισσότερα. 
Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν προβλε-
φθεί από τη θεωρητική διατύπωση 
του νόμου της προσφοράς και της 
ζήτησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι αναγκαία η παρέμβαση του 
κράτους στην αγορά προκειμένου 
να εξομαλυνθεί η κατάσταση. 
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Διαφημιστικό σήμα για την 
αποταμίευση 

Εάν δεν υπάρξει ορθή διαχείριση του 
οικογενειακού προϋπολογισμού γρή-
γορα θα εμφανιστούν προβλήματα. 
Έτσι, αν ξοδεύουμε περισσότερα από 
τα έσοδά μας, αν δεν αποταμιεύουμε 
για μελλοντικές ανάγκες μας (σπου-
δές, υγεία κτλ.) θα βρεθούμε μπροστά 
σε αδιέξοδο.  

Η εμπειρία δείχνει ότι ο δανεισμός 
των νοικοκυριών από τράπεζες 
προκειμένου να καλύψουν κατανα-
λωτικές ανάγκες μπορεί να αποβεί 
καταστροφικός. Όταν το νοικοκυριό 
δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη 
του, τότε υπάρχει κίνδυνος απώλειας 
ολόκληρης ή μέρους της περιουσίας 
του. Γι, αυτό και ο δανεισμός πρέπει 
να γίνεται με προγραμματισμό και 
περισυλλογή. Διαφορετικά, το «πλα-
στικό χρήμα» (πιστωτικές κάρτες) και 
τα δάνεια μπορούν από μέσα διευ-
κόλυνσης των ανταλλαγών να μετα-
τραπούν σε «θανάσιμες παγίδες» για 
τους δανειολήπτες.  

4.3. Τα νοικοκυριά

4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών
Η ζήτηση των αγαθών και υπηρεσιών γίνεται από τα νοικοκυριά, 

τους καταναλωτές, ενώ η προσφορά γίνεται από τους ανεξάρτητους 
παραγωγούς και τις επιχειρήσεις.
Οι όροι νοικοκυριό και οικογένεια δεν ταυτίζονται. Το νοικοκυριό 
μπορεί να αποτελείται από ένα άτομο που ζει μόνο ή από άτομα 
που δεν έχουν σχέση, αλλά ζουν μαζί ή από μία οικογένεια δύο ή 
περισσοτέρων ατόμων. Το κύριο χαρακτηριστικό του νοικοκυριού 
είναι ότι αποτελείται από άτομα που αποφασίζουν από κοινού 
για τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν.
Το εισόδημα του νοικοκυριού προέρχεται από τον μισθό, τη σύνταξη, 
τα ενοίκια, τους τόκους κτλ. Εκτός από το άμεσο εισόδημα, που 
εισρέει ως χρήμα στο νοικοκυριό υπάρχει και το έμμεσο εισόδημα, 
οι υπηρεσίες που προσφέρουν κάποια μέλη του χωρίς να αμείβονται 
(π.χ. η παρασκευή του φαγητού, η επιδιόρθωση μικροζημιών κτλ.). 
Εάν τις εργασίες αυτές δεν τις έκαναν τα μέλη της οικογένειας, θα 
τις έκαναν κάποιοι άλλοι, που θα πληρώνονταν από την οικογένεια 
(π.χ. εστιατόρια, καθαριστήρια κτλ.). Συνήθως, κάθε νοικοκυριό 
αποφασίζει από κοινού πού θα διαθέσει το κοινό εισόδημά του. 
Κύριος στόχος κάθε νοικοκυριού είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση 
των αναγκών του με το διαθέσιμο εισόδημα. Όπως οι επιχειρήσεις, 
έτσι και τα νοικοκυριά θα πρέπει να λάβουν αποφάσεις για το πώς θα 
χρησιμοποιήσουν το εισόδημά τους. Τέτοιες αποφάσεις είναι π.χ.:
α) Πόσο μέρος του εισοδήματος θα καταναλωθεί και πόσο θα 
αποταμιευθεί;
β) Το μέρος που θα καταναλωθεί, σε ποια αγαθά και σε ποιες 
ποσότητες θα κατευθυνθεί;
γ) Το μέρος που θα αποταμιευθεί, πόσο θα είναι, για πόσο χρόνο  
θα διαρκέσει η αποταμίευση και για ποιον σκοπό;
Επίσης, όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και κάθε νοικοκυριό βιώνει τη 
δική του πραγματικότητα. Επομένως, οι αποφάσεις του νοικοκυριού 
επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως π.χ.:
  Το ύψος του εισοδήματος του νοικοκυριού.
  Το μέγεθος και τη σύνθεση (ηλικία, φύλο κτλ.) του νοικοκυριού.
  Το γεωγραφικό περιβάλλον (ορεινό, πεδινό κτλ.).
   Το κοινωνικό περιβάλλον (χωριό, πόλη, είδος και χώρος ερ-
γασίας κτλ.).

 Οι παραπάνω παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το πόσο, 
πού και πώς θα διατεθεί το εισόδημα του νοικοκυριού. Έτσι για παρά-
δειγμα, άλλες ανάγκες θέρμανσης έχει ένα νοικοκυριό στην Φλώρινα 
και άλλες ένα νοικοκυριό στην Κρήτη.
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Βίνσεντ Βαν Γκογκ, Οι πατατοφάγοι, 
Van Gogh Museum. 

Τέλος, χρειάζεται να τονιστεί ότι 
αυτό που ισχύει για το νοικοκυριό 
(το μέρος) δεν ισχύει κατ’ ανάγκην 
και για το σύνολο της οικονομίας (το 
σύνολο). Παράδειγμα: αν το χρη-
ματικό εισόδημα ενός νοικοκυριού 
διπλασιαστεί, τότε θα διπλασιαστεί 
και η αγοραστική του δύναμη και θα 
βελτιώσει θεαματικά το βιοτικό του 
επίπεδο. Αν διπλασιαστεί το χρηματι-
κό εισόδημα όλων των νοικοκυριών 
της οικονομίας, τότε δεν θα διπλασια-
στεί το πραγματικό εισόδημα όλων 
των νοικοκυριών, διότι το πιθανότερο 
που θα συμβεί είναι η γενική αύξηση 
του επιπέδου των τιμών. Αν λοιπόν 
κάποιος δεχτεί ότι αυτό που ισχύει 
για το μέρος, ισχύει και για το σύνολο 
της οικονομίας, τότε διαπράττει το 
σφάλμα σύνθεσης.  

Ο τρόπος με τον οποίο δαπανά ένα 
νοικοκυριό το εισόδημά του, οι κατα-
ναλωτικές του συνήθειες, εξαρτώνται 
σε μεγάλο βαθμό από την παιδεία 
των μελών του. Έτσι, εμφανίζεται 
το φαινόμενο νοικοκυριά με το ίδιο 
εισόδημα να δαπανούν με εντελώς 
διαφορετικό τρόπο το εισόδημά τους.

 

4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός
Γενικά, κάθε νοικοκυριό έχει απεριόριστες ανάγκες που εκφρά-
ζονται με τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών. Αλλά έχει περιορι-
σμένο εισόδημα, και πρέπει να αποφασίσει ποια αγαθά και ποιες 
υπηρεσίες θα αγοράσει και σε ποιες τιμές. Λογικά σκεπτόμενο η 
συμπεριφορά του είναι τέτοια, ώστε τα προϊόντα που θα αγορά-
σει να του προσφέρουν συνολικά τη μεγαλύτερη χρησιμότητα. 
Δηλαδή, να αποκτήσει την μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση από 
την κατανάλωσή τους.  
Το σύνολο των εσόδων της οικογένειας σε μία ημέρα, σε ένα μήνα, 
σε έναν χρόνο, για να προσφέρει τη μεγαλύτερη χρησιμότητα θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ορθολογικά. Ο οικογενειακός προϋπολο-
γισμός είναι ένα σχέδιο που βοηθάει την οικογένεια να κάνει ορθή 
διαχείριση του εισοδήματός της. Ανάλογα με τη διάρκειά του, 
διακρίνεται σε εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο. Κάθε οικογένεια 
κάνει τον προϋπολογισμό της ανάλογα με το κάθε πότε πληρώνεται 
και πληρώνει. Συνήθως, γίνεται λόγος για μηνιαίο προϋπολογι-
σμό, διότι τόσο τα έσοδα (μισθός, ενοίκιο κτλ.), όσο και κάποια 
σημαντικά έξοδα (ενοίκιο, πάγια έξοδα) υπολογίζονται κάθε μήνα. 
Ο οικογενειακός λοιπόν προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος, 
αλλά χρειάζεται να γίνουν δύο επισημάνσεις: Πρώτον, εφόσον 
υπάρχει διαφορά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς (πλού-
σιοι, φτωχοί), επόμενο είναι να κάνουν και διαφορετικές επιλογές. 
Δεύτερον, μεταξύ των ίδιων νοικοκυριών υπάρχουν διαφορετικές 
επιλογές. Έτσι, το ένα νοικοκυριό κάθε χρόνο διαθέτει χρήματα 
για διακοπές, ενώ το άλλο τα χρήματα των διακοπών τα καταθέτει 
στην τράπεζα με στόχο να αγοράσει σπίτι.

Πίνακας: Διαχείριση οικογενειακού προϋπολογισμού
Ορθή διαχείριση οικογενειακού 
πρϋπολογισμού

Λανθασμένη διαχείριση
οικογενειακού πρϋπολογισμού

Έσοδα Έξοδα Έσοδα Έξοδα
Μισθός 1200 € Σύνολο 1000 € Μισθός 1200 € Σύνολο 1300 €
Πλεόνασμα 200 € Έλλειμμα 100 €

Αν στην οικογένεια υπάρχει εργασία, συνοχή και σχέσεις συνεργα-
σίας, αν όλα τα μέλη βοηθούν στις εργασίες του σπιτιού, αν υπάρχει 
διάλογος και κατανόηση, τότε μπορεί να γίνει ορθή διαχείριση του 
οικογενειακού προϋπολογισμού. Επιπλέον, μεγάλη σημασία έχει 
ο τρόπος ανατροφής των παιδιών. Τα παιδιά χρειάζεται από μικρά 
να συνηθίζουν στην αποταμίευση, να αποκτούν καταναλωτική 
συνείδηση, να προσαρμόζονται στις δύσκολες καταστάσεις, αλλά  
και οι γονείς να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Αν λοιπόν 
συμβαίνουν όλα αυτά, μάλλον δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ορθή 
διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού.
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«Πολίτες, κόμματα, φορείς ανήκουμε 
σε μια κοινωνία, η οποία αρνείται να 
παραδεχτεί ότι εδώ και πολλά χρό-
νια βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες 
επιλογές, που συνεχώς μεταθέτουμε 
για αργότερα.» (Κώστας Πλούμπης, 
άρθρο, εφ. Το Βήμα, Βήμα Ιδεών, τ. 
30, Οκτ. 2009)

Αρμάν Γκιγιωμίν, H γέφυρα 
του Λουίζ Φιλίπ, 1875, National 

Gallery of Art, Washington. 

Το κράτος παίζει σημαντικό ρόλο 
στην οικονομία. Μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, το κράτος χρη-
σιμοποιήθηκε από όλες σχεδόν τις 
ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να 
επουλωθούν οι πληγές του πολέμου. 
Μέσα από μεγάλες επενδύσεις, δη-
μιούργησε υποδομές (λιμάνια, δρό-
μους), υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοι-
ας (σχολεία, νοσοκομεία). Έφτιαξε 
εργοστάσια παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος και φράγματα για τη συλλο-
γή του νερού. Χωρίς την παρέμβαση 
του κράτους στην οικονομία θα ήταν 
αδύνατο η Ευρώπη να ανορθωθεί οι-
κονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. 
Σήμερα, το κράτος φροντίζει για: 
  Την ασφάλεια της χώρας και τη 

δημόσια τάξη, με τον στρατό και τα 
σώματα ασφαλείας.
  Την παροχή υπηρεσιών υγείας και 

ασφάλισης, μέσω των νοσοκομείων 
και των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης.
  Την παροχή υπηρεσιών δικαιοσύ-

νης σε όλους τους Έλληνες.
  Την παροχή παιδείας.  

4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής
Τρεις είναι οι βασικές μονάδες στο οικονομικό σύστημα: οι 

επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το κράτος. Το κράτος αποτελεί τον 
αποφασιστικό παράγοντα, διότι με τις αποφάσεις του επηρεάζει 
καθοριστικά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, αλλά και γενικό-
τερα τη λειτουργία της οικονομίας.
Το κράτος ή ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει φορείς όπως: η 
Βουλή, η κυβέρνηση, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι ορ-
γανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, 
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις 
κτλ. Ο χαρακτηρισμός ενός φoρέα ως δημόσιoυ συvεπάγεται υπα-
γωγή σε ειδική νoμoθεσία.
Όλοι οι δημόσιοι φορείς δρουν με βάση το γενικό ή το δημόσιο 
συμφέρον, ενώ οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά δρουν με βάση 
το ιδιωτικό συμφέρον. Σκοπός του κράτους, όλων των δημόσιων 
φορέων, είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. 
Το κράτος είναι παραγωγός και καταναλωτής αγαθών και υπηρε-
σιών, κυρίως, με δύο τρόπους: φροντίζει να παράγει τα δημόσια 
αγαθά και να ιδρύει δημόσιες επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

Α) Τα δημόσια αγαθά
Τα δημόσια αγαθά αvτιδιαστέλλovται πρoς τα ιδιωτικά, αv και στηv 
πράξη, πoλλές φoρές, είvαι δύσκoλη η διάκριση δημόσιωv και ιδι-
ωτικώv αγαθώv. Ο χαρακτηρισμός εvός αγαθoύ ως δημόσιoυ γίvεται 
με πoλιτική απόφαση από την κυβέρνηση. Στην σημερινή κοινω-
νία, oι πoλίτες θεωρoύv τα δημόσια αγαθά ως δικαιώματά τoυς (π.χ. 
δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία κτλ.) και τα υπερασπίζονται.
Το κράτος φροντίζει για την παραγωγή των δημόσιων αγαθών (άμυ-
να, δικαιοσύνη κτλ.). Τα δημόσια αγαθά είναι αδιαίρετα και το 
όφελός τους διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς αποκλεισμούς. 
Παρέχονται δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο σε όλους. 
Το κράτος παρέχει στους πολίτες τα δημόσια αγαθά είτε φροντίζο-
ντας να τα παράγει το ίδιο (π.χ. άμυνα), είτε, εφόσον δεν αρκούν, 
αγοράζοντας και από τους ιδιώτες. Έτσι το κράτος παρέχει υγεία 
με τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά ταυτόχρονα αγοράζει υπηρεσίες 
υγείας από ιδιώτες γιατρούς και ιατρικά κέντρα. 
Τα κράτος είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αγαθών και υπηρε-
σιών, αφού παράγει μεγάλο ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού 
Πρoϊόντος (Α.Ε.Π.). Το πόσο παράγει εξαρτάται από τον βαθμό 
που το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία. Έτσι για παράδειγμα, 
το ελληνικό κράτος διακρίνεται για τον έντονο παρεμβατισμό του, 
δεδομένου ότι λίγο πριν από την οικονομική κρίση (2010) παρήγε 
πάνω από το 50% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.).
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H Δ.Ε.Η. είναι Δημόσια Επιχείρηση 
που παράγει και διανέμει το ηλεκτρι-
κό ρεύμα στα νοικοκυριά, τα δημόσια 
κτήρια και τις επιχειρήσεις. Συστή-
θηκε τον Αύγουστο του 1950. 

Η παραγωγή και διανομή του ηλε-
κτρικού ρεύματος έχει στρατηγική 
σημασία για την οικονομία μιας 
χώρας και το βιοτικό επίπεδο των 
πολιτών. 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης Πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π. 
Α.Ε.), είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 
στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται 
στην αγορά του νερού. Το πελατολό-
γιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στον τομέα 
της ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 
4.300.000 πελάτες (2.020.000 συν-
δέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών 
ανέρχεται σε 9.500 χλμ. Ο τομέας της 
αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 
κατοίκους ενώ το συνολικό μήκος 
των αγωγών ανέρχεται σε 6.000 χλμ.
Η Ε.ΥΔ.Α.Π. ιδρύθηκε το 1980 με τον 
Νόμο 1068/1980 «περί συστάσεως 
ενιαίου φορέα Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης Πρωτεύουσας», μετά από τη 
συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνι-
κής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων 
Αθηνών-Πειραιώς και περιχώρων 
(Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισμού Απο-
χετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). 
(http://www.eydap.gr)

Β) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργαvισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)
Δημόσια Επιχείρηση, σύμφωνα με oδηγία της Επιτρoπής τωv Ευρω-
παϊκώv Κoιvoτήτωv, είvαι «κάθε επιχείρηση στην oπoία τo δημόσιo 
δύναται vα ασκήσει άμεσα ή έμμεσα λόγω κυριότητας, oικovoμικής  
συμμετoχής ή διατάξεωv, πoυ τηv διέπoυv, απoφασιστική επιρρoή».
Από τις αρχές τoυ 20ού αιώvα τo κράτoς παρεμβαίvει περισσότερο 
στηv oικovoμία.  Μετά τov Α΄ Παγκόσμιo Πόλεμo δημιoυργείται o 
θεσμός τωv Δημoσίωv Επιχειρήσεωv. Σήμερα, δεv υπάρχει τoμέας 
της oικovoμικής δραστηριότητας, στov oπoίo vα μηv αvαμιγvύεται 
άμεσα ή έμμεσα o δημόσιoς τoμέας. Το κράτος έχει ένα πλήθος 
Δημόσιων Επιχειρήσεωv και Οργαvισμώv (Δ.Ε.Κ.Ο.), όπως η 
Δ.Ε.Η., η Ε.ΥΔ.Α.Π., η Δ.Ε.Φ.Α., οι Αστικές Συγκοινωνίες, η Κτη-
ματική Εταιρεία του Δημοσίου, η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία 
κτλ. Οι Δ.Ε.Κ.Ο. δεν είναι πλέον αμιγώς κρατικές, αλλά κατά ένα 
μέρος τους έχουν μετοχοποιηθεί.
Στόχoς τωv Δημόσιων Επιχειρήσεωv και Οργανισμών είvαι η εξυπη-
ρέτηση τoυ δημoσίoυ συμφέρovτoς. Αυτός o στόχoς καθoρίζεται 
στις διατάξεις ίδρυσής τoυς. Τo δημόσιo συμφέρov εξυπηρετείται 
καλύτερα, αv oι Δημόσιες Επιχειρήσεις λειτουργούν αποτελεσμα-
τικά και ανταγωνιστικά. Βέβαια, στόχoς τωv Δ.Ε.Κ.Ο. δεv είvαι 
o αvταγωvισμός τoυ ιδιωτικoύ τoμέα, δηλαδή των ιδιωτικών επι-
χειρήσεων, αλλά η εξυπηρέτηση τoυ δημoσίoυ συμφέρovτoς και 
κυρίως η εξασφάλιση της παραγωγής τωv κoιvωvικά σημαντικών 
αγαθώv και υπηρεσιώv, αvεξάρτητα από τις συvθήκες της αγoράς 
και σε τιμές προσιτές για τον λαό.
Η έκταση του δημόσιου τομέα και η ανάμειξή του στην οικονομική 
δραστηριότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται, αφού πολ-
λές Δημόσιες Επιχειρήσεις συμμετέχουν και σε άλλες επιχειρήσεις. 
Σκοπός του κρατικού παρεμβατισμού είναι ο περιορισμός των αδυ-
ναμιών της αγοράς.  Η άσκηση της κρατικής οικονομικής πολιτικής 
αποσκοπεί στον περιορισμό των ανεπιθύμητων καταστάσεων που 
προξενεί η λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, και κατ’ επέκταση 
στην επίλυση των βασικών οικονομικών προβλημάτων. 
Δηλαδή, ο κρατικός παρεμβατισμός, σε τελευταία ανάλυση, έχει 
στόχο: 
  την καλύτερη κατανομή των πόρων
  την επίτευξη οικονομικής σταθερότητας
  τη δικαιότερη διανομή του εισοδήματος
  την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης
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Παναγιώτης Κονδύλης 
(1943-1998)

Ένας από τους σημαντικότερους 
Έλληνες διανοητές του 20ού αιώνα.  
Μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με το 
ζήτημα της απόφασης στο βιβλίο 
του Ισχύς και Απόφαση (εκδ. Στιγμή, 
Αθήνα 1991). Η απόφαση, σύμφω-
να με τον Κονδύλη, αποτυπώνει την 
παιδεία και την εμπειρία αυτού που 
την λαμβάνει καθώς και τις συνθήκες 
στις οποίες λαμβάνεται. 
Η απόφαση σημαίνει, κατά τον 
Κονδύλη, «αποκοπή» μιας άποψης 
από τις άλλες απόψεις. Ο άνθρωπος 
αποφασίζει με την έννοια ότι απο-
κρυσταλλώνει τι θέλει να κάνει και 
τι δεν θέλει να κάνει. Γι, αυτό και 
η αποφασιστικότητα είναι σημάδι 
ωριμότητας τόσο του χαρακτήρα 
όσο και της σκέψης. Ο αναποφάσι-
στος είναι αυτός που δεν μπορεί να 
ξεκαθαρίσει τι θέλει, ποια επιλογή να 
κάνει ανάμεσα σε πολλές και γι, αυτό 
παραπαίει ανάμεσα σε διαφορετικές 
μεταξύ τους επιλογές.  

«Ο όρος "παρασιτικός καταναλω-
τισμός" χρησιμοποιείται εδώ στην 
κυριολεξία του για να δηλώσει ότι η 
σημερινή Ελλάδα, όντας ανίκανη να 
παραγάγει η ίδια όσα καταναλώνει και 
μην έχοντας αρκετή αυτοσυγκράτηση 
–και αξιοπρέπεια– ώστε να μην κατα-
ναλώνει περισσότερα απ’ όσα μπορεί 
να παραγάγει η ίδια, προκειμένου να 
καταναλώσει παρασιτεί, και μάλιστα 
σε διπλή κατεύθυνση: παρασιτεί στο 
εσωτερικό, που υποθηκεύει τους πό-
ρους του μέλλοντος μετατρέποντάς 
τους σε τρέχοντα τοκοχρεολύσια, 
και παρασιτεί προς τα έξω, που έχει 
επίσης δανεισθεί υπέρογκα ποσά όχι 
για να κάνει επενδύσεις μελλοντικά 
καρποφόρες αλλά κυρίως για να πλη-
ρώσει με αυτά τεράστιες ποσότητες 
καταναλωτικών αγαθών, τις οποίες 
και πάλι εισήγαγε από το εξωτερικό.» 
(Παναγιώτης Κονδύλης, Πλανητική 
πολιτική μετά τον Ψυχρό πόλεμο, εκδ. 
Θεμέλιο, Αθήνα 1992)   

8.1 Ατομική και Συλλογική απόφαση 
Οι άνθρωποι, οι ομάδες, οι επιχειρήσεις, τα πολιτικά κόμματα, 

τα σωματεία, τα κράτη έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα με επιλογές 
που πρέπει να κάνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούνται να πά-
ρουν κάποια απόφαση. 
Απόφαση είναι η επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων εναλλα-
κτικών επιλογών. Η απόφαση μπορεί να είναι ατομική ή συλ-
λογική. Η ατομική απόφαση είναι ο,τιδήποτε επιλέγει ο καθένας 
μας να κάνει στην καθημερινή του ζωή. Το αν θα διαβάσουμε ή 
όχι τα μαθήματα της επόμενης μέρας, το αν θα συμμετάσχουμε 
σε μια εθελοντική δράση, ποιον κλάδο σπουδών θα επιλέξουμε, 
αν θα κάνουμε κάποιον φίλο σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν ατομικές αποφάσεις. 
Η λήψη μιας απόφασης εξαρτάται από την προσωπικότητα αυτού 
που την λαμβάνει και από τις συγκεκριμένες συνθήκες στις οποί-
ες λαμβάνεται η απόφαση. Η προσωπικότητα συμπυκνώνει την 
παιδεία και την εμπειρία του ατόμου που αποφασίζει. Διαφορετι-
κά θα αποφασίσει για κάποιο θέμα ένας μορφωμένος άνθρωπος 
ή κάποιος με εμπειρία ζωής και διαφορετικά κάποιος άλλος με 
λιγότερη μόρφωση ή χωρίς εμπειρία ζωής. Παράδειγμα: κάποιος 
χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Έχει, κυρίως, 
τρεις επιλογές: α) να περιμένει να συγκεντρώσει το ποσόν για να 
αγοράσει το αυτοκίνητο β) να δανεισθεί από κάποια τράπεζα απο-
πληρώνοντας το δάνειο σταδιακά με κάποια δόση στην οποία να 
μπορεί να αντεπεξέλθει γ) να δανεισθεί για να πάρει το αυτοκίνητο 
βάζοντας μια οποιαδήποτε δόση, διακινδυνεύοντας το αν μπορεί 
να ανταπεξέλθει στο μέλλον. Η επιλογή που θα κάνει εξαρτάται 
από τις αξίες του, το πώς ιεραρχεί τις ανάγκες του, την εμπειρία 
της ζωής του.
Σε τέτοιες αποφάσεις αναδεικνύεται η αξία της παιδείας, αλλά 
και ο ρόλος της πολιτείας να ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο. Για 
παράδειγμα, δεν μπορεί να αφήνονται ανεξέλεγκτες οι επιχειρή-
σεις να πουλούν και να διαφημίζουν ό,τι θέλουν (όπλα, ναρκωτικά 
κτλ.) σε όποια τιμή θέλουν (π.χ. αισχροκέρδεια) και η ευθύνη να 
μετακυλίεται στον καταναλωτή ή τον θεατή. Αναντίρρητα, ο κα-
ταναλωτής και ο θεατής έχουν ευθύνη για τις επιλογές τους, αλλά 
χρειάζεται και ο έλεγχος της πολιτείας.   
Οι συνθήκες, επίσης, εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται όποιος καλείται να πάρει μια απόφαση. Διαφορετικά 
θα αποφασίσει ένας άνθρωπος σε καιρό ειρήνης και διαφορετικά 
σε κατάσταση πολέμου. Διαφορετικά θα αποφασίσει για το πόσο 
θα αγοράσει ένα μπουκάλι νερό ένας άνθρωπος που ζει σε μια 
μεγαλούπολη και διαφορετικά αν βρίσκεται χαμένος σε μια έρημο. 
Στην πρώτη περίπτωση, έχει τη δυνατότητα να αποφύγει περιπτώσεις 
αισχροκέρδειας στις οποίες κάποιοι μπορεί να προσπαθήσουν να 
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Ζαν Λουί Νταβίντ, Ο θάνατος του 
Σωκράτη, 1787, Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. 

Ο Σωκράτης έθετε διαζευκτικά το 
ερώτημα: «δημοκρατία» ή «επαΐο-
ντες». Υποστήριζε ότι όταν οι άν-
θρωποι ήθελαν να επιδιορθώσουν 
τα παπούτσια τους πήγαιναν σε 
έναν ειδικό, τον μπαλωματή. Όταν 
ταξιδεύουν με πλοίο εμπιστεύονται 
τον πιο έμπειρο κυβερνήτη. Ωστόσο, 
στην Εκκλησία του Δήμου, οι πολίτες 
που δεν ήταν απαραίτητα ειδικοί για 
ένα θέμα, μπορούσαν να ψηφίσουν γι, 
αυτό, εξετάζοντας την πολιτική και 
κοινωνική διάσταση των προτάσεων 
που τους παρουσίαζαν οι ειδικοί.  
Αυτή η διάζευξη έχει οδηγήσει πολ-
λούς συγγραφείς να βρουν μέσα στη 
σκέψη του Σωκράτη την υποστήριξη 
της μοναρχίας.
(W.K.C. Guthrie, Ο Σωκράτης, Μορ-
φωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης)

Καρλ φον Κλαούζεβιτς (1780-1831)
Πίνακας του Καρλ Βίλχελμ Βαχ.

του πουλήσουν το νερό σε υψηλή τιμή. Στην δεύτερη περίπτωση, 
είναι έτοιμος να αποδεχθεί κάθε τίμημα καθώς κινδυνεύει η ζωή του.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Κλαούζεβιτς (θεωρητικός του πο-
λέμου), στο έργο του Περί Πολέμου, όρισε την νίκη ως τη θέση 
εκείνη όπου ο ηττημένος έχει να επιλέξει μεταξύ της ζωής του ή 
της ικανοποίησης των αξιώσεων του νικητή. Όρισε, δηλαδή, την 
νίκη και την ήττα στον πόλεμο με όρους επιλογής και απόφασης.
Η συλλογική απόφαση λαμβάνεται από ομάδες, κόμματα, σωμα-
τεία, κράτη κτλ. με δύο, κυρίως, τρόπους: 
α) Δημοκρατικά με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Παράδειγμα, 
ο λαός στο δημοκρατικό πολίτευμα αποφασίζει σχετικά με το ποιο 
κόμμα θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, ποια παράταξη 
θα αναλάβει την ηγεσία του Δήμου κτλ. 
β)  Συγκεντρωτικά ή επιτελικά, όπου ένα πρόσωπο σε συνεργασία 
με κάποιο επιτελείο αποφασίζουν λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες 
κάποιων ειδικών. Παράδειγμα, συγκεντρωτικά ή επιτελικά παίρνο-
νται οι αποφάσεις που αφορούν ειδικά θέματα, όπως η διαχείριση 
μιας θεομηνίας, η διάσωση ενός αεροπλάνου κτλ.
Οι δύο τρόποι απόφασης δεν είναι αντίθετοι. Αφορούν διαφορετικές 
συνθήκες λήψης απόφασης. Οι αρνητές της δημοκρατίας συγχέουν, 
συχνά, τους δύο τρόπους λήψης απόφασης. Για παράδειγμα, ταυ-
τίζουν τη διακυβέρνηση ενός αεροπλάνου με τη διακυβέρνηση της 
χώρας, ώστε να καταλήξουν ότι ο πολίτης δεν μπορεί τελικά να έχει 
λόγο στη διακυβέρνηση της χώρας όπως δεν μπορεί να έχει λόγο 
και στη διακυβέρνηση του αεροπλάνου. Πρόκειται για «σόφισμα» 
(συλλογισμός που αν και φαίνεται σωστός είναι λάθος και σκοπό 
έχει την εξαπάτηση του συνομιλητή). Προφανώς, οι ειδικοί έχουν 
τον πρώτο και κύριο λόγο στην αντιμετώπιση ειδικών καταστά-
σεων. Η πολιτική, όμως, είναι εκείνη που σε τελική ανάλυση δίνει 
τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ειδικός, την κατεύθυνση που θα 
ακολουθήσει. Για παράδειγμα, το αν οι επιπτώσεις ενός σεισμού 
θα αντιμετωπισθούν από κρατικούς φορείς ή επιχειρήσεις, το αν 
η αεροπορική εταιρεία θα είναι ιδιωτική ή δημόσια. 
Η λήψη της απόφασης είναι, επίσης, βασική έννοια στην οικονομι-
κή επιστήμη και στον χώρο των επιχειρήσεων. Οι οικονομολόγοι 
καλούνται διαρκώς να λάβουν αποφάσεις για μέτρα οικονομικής 
πολιτικής που αφορούν επενδύσεις, μισθούς, συντάξεις, επιδόμα-
τα ανεργίας, πολιτική των τιμών των προϊόντων. Τα στελέχη των 
επιχειρήσεων, επίσης, παίρνουν σημαντικές αποφάσεις που αφο-
ρούν το μέλλον αυτών των επιχειρήσεων. Στις αποφάσεις τους, τα 
στελέχη των επιχειρήσεων λαμβάνουν υπόψη τους το κόστος, τις 
ευκαιρίες, τους κινδύνους, τα μέσα και τα προσδοκώμενα οφέλη. 
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8.2 Κριτήρια λήψης ορθών αποφάσεων
Εκτός από τον τρόπο απόφασης υπάρχουν ορισμένα κριτήρια 

για το αν κάποια απόφαση είναι ορθή. Αυτά είναι:

8.2.1 Οι αξίες και οι κανόνες 

Οι αξίες του ατόμου ή της ομάδας που λαμβάνει μια απόφαση 
παίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στο περιεχόμενό της όσο και στη 
διαδικασία λήψης της. Οι αξίες αποτυπώνονται ουσιαστικά μέσα 
στην απόφαση. Οι κανόνες, επίσης, που ισχύουν σε μια κοινωνία 
συνιστούν ένα πλαίσιο το οποίο επηρεάζει τη λήψη μιας απόφασης. 

8.2.2 Το συλλογικό συμφέρον

Ζούμε σε μια κοινωνία όπου το ατομικό συμφέρον κυριαρχεί, 
συχνά, επί του συλλογικού συμφέροντος. Πολλοί άνθρωποι και 
ομάδες προσπαθούν να επιτύχουν αυτό που είναι προς όφελός τους, 
ακόμη και αν αυτό προκαλεί βλάβη στο κοινωνικό σύνολο και στο 
συλλογικό συμφέρον. Η λήψη απόφασης είναι ορθή όταν λαμβάνει 
υπόψη της όχι μόνο το συμφέρον αυτού που την λαμβάνει αλλά 
και το συμφέρον του συνόλου.  

8.2.3 Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων

Καθοριστικό κριτήριο για την ορθότητα της λήψης μιας απόφα-
σης είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων των άλλων. Μια απόφαση 
που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων, δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να είναι ορθή.  Άλλωστε, είναι γνωστό το αξίωμα ότι 
«τα δικαιώματα καθενός σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώ-
ματα του άλλου».

8.2.4 Το ατομικό συμφέρον

Το ατομικό συμφέρον στη λήψη απόφασης είναι απολύτως σε-
βαστό στον βαθμό που σέβεται την ελευθερία και τα δικαιώματα 
των άλλων. Δεν μπορεί κανείς να περιορίζει το ατομικό συμφέρον 
κάποιου. Π.χ. δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει έναν καλό μαθη-
τή να έχει χαμηλή επίδοση για να μην νοιώθουν μειονεκτικά οι 
συμμαθητές του. Όμως, πρέπει πάντα να υπάρχει η εξισορρόπηση 
ατομικού και συλλογικού συμφέροντος, ώστε να προάγεται το καλό 
του συνόλου.   

Βιλφρέντο Παρέτο
(1848-1923)

Μηχανικός, κοινωνιολόγος, οικονο-
μολόγος. Επέδρασε σημαντικά στην 
ανάπτυξη των κοινωνικών επιστη-
μών. 

Σχετικό με τη λήψη απόφασης είναι 
το «κατά Παρέτο κριτήριο» αποδο-
τικότητας, το οποίο δημιούργησε ο 
ίδιος και γι, αυτό πήρε και το όνομά 
του. Σύμφωνα με το «κατά Παρέτο 
κριτήριο», επιθυμητή κατάσταση 
είναι εκείνη όπου η καλυτέρευ-
ση της θέσης ενός ατόμου ή μιας 
ομάδας ατόμων γίνεται χωρίς να 
χειροτερεύει η θέση κανενός άλλου. 
Ασχολήθηκε, επίσης, με τον ρόλο που 
παίζουν τα συναισθήματα στη λήψη 
απόφασης, κυρίως στην οικονομική 
ζωή. Έτσι, αποφάσεις που σε έναν 
εξωτερικό παρατηρητή φαίνονται πα-
ράλογες, είναι απολύτως λογικές και 
συμβατές με τον ψυχισμό αυτού που 
τις έλαβε. Η άγνοια του συναισθη-
ματικού όσο και του πολιτικού πα-
ράγοντα (ιδεολογία, συγκυρία) έχει 
οδηγήσει σε αφηρημένα μοντέλα λή-
ψης απόφασης που είτε δεν λειτουρ-
γούν, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη 
τους τον ανθρώπινο παράγοντα, είτε 
δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τελικά 
την πολύπλοκη οικονομική, κοινω-
νική και πολιτική πραγματικότητα.      
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8.2.5 Οι επιπτώσεις: κοινωνικές – οικονομικές – περιβαλλοντικές

Για τη λήψη μιας απόφασης το άτομο, τα κόμματα, η κυβέρνηση, 
οι επιχειρήσεις πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην εποχή μας η 
οικονομική κρίση ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, η κοινωνία 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και το περιβάλλον φαίνεται 
να βρίσκεται σε οριακό σημείο, ώστε πολλοί επιστήμονες να κά-
νουν λόγο ακόμη και για την προοπτική της απειλής της ύπαρξης 
του πλανήτη μας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, στη λήψη της όποιας απόφασης πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι επιπτώσεις στην οικονομία, την κοινωνία και το 
περιβάλλον. Η λήψη απόφασης δεν μπορεί να περιορίζεται στην 
ικανοποίηση του συμφέροντος αυτού που την λαμβάνει. Κάτι τέτοιο 
θα αποβεί καταστροφικό για την οικονομία και την κοινωνία. Η 
πολιτική, ως δημόσια δράση που αποσκοπεί στο δημόσιο συμφέρον, 
περιορίζει τα ατομικά συμφέροντα προς όφελος του κοινού, του 
δημόσιου συμφέροντος. Παράδειγμα, η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για να μην καταστρέφεται το 
περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η μέριμνα για το περιβάλλον δεν πρέπει 
να οδηγεί σε ακύρωση επενδύσεων, πράγμα που σημαίνει οικο-
νομική επιβάρυνση και αύξηση της ανεργίας. Η λήψη απόφασης 
σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αναζητά τη λύση, η οποία και 
την οικονομική ανάπτυξη θα ευνοεί αλλά και το περιβάλλον να 
προστατεύει. Φυσικά αυτό προϋποθέτει ότι ο επιχειρηματίας θα 
σέβεται τους νόμους και δεν θα προσπαθεί να κερδοσκοπήσει εις 
βάρος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. 
Εδώ αξίζει και πάλι να επισημάνουμε την αξία της δημοκρατίας 
στη λήψη των αποφάσεων. Μπορεί οι πολίτες να μην είναι ειδικοί, 
όπως π.χ. οι τεχνοκράτες, όμως είναι αυτοί που υφίστανται τις 
επιπτώσεις της όποιας πολιτικής. Γι, αυτό και οι «τεχνοκράτες» 
προτείνουν στην Κυβέρνηση και η Κυβέρνηση, που εκπροσωπεί 
τον λαό, αποφασίζει.
Η λήψη αποφάσεων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις, 
μπορεί να αποβεί καταστροφική ακόμη και για τα συμφέροντα 
αυτού που λαμβάνει την απόφαση. Για παράδειγμα, αν όλες οι 
επιχειρήσεις μειώσουν τους μισθούς των εργαζομένων προκειμένου 
να αυξήσουν τα κέρδη τους, τότε σύντομα θα δουν τα κέρδη τους 
να μειώνονται καθώς οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν χρήματα για να 
αγοράσουν τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις.   

Ανάλυση SWOT

Αρκετά γνωστή στον χώρο των οι-
κονομικών και του management εί-
ναι και η ανάλυση SWOT. Η λέξη 
προέρχεται από τα αρχικά των αγ-
γλικών λέξεων Strengths (δυνατό-
τητες), Weaknesses (αδυναμίες), 
Opportunities (ευκαιρίες), Threats 
(απειλές). 
Οι λέξεις αυτές σηματοδοτούν τις πα-
ραμέτρους που πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του ένα άτομο ή ένας οργα-
νισμός που λαμβάνει μια απόφαση. 
- Ποιες είναι οι δυνατότητες; 
- Ποιες είναι οι αδυναμίες;
- Τι ευκαιρίες παρουσιάζονται;
- Ποιες είναι οι απειλές; 
Η ανάλυση SWOT έχει εφαρμογή σε 
πολλούς οργανισμούς που καλούνται 
να πάρουν αποφάσεις, επειδή βοηθά 
να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι 
άξονες που επιτρέπουν την στάθμιση 
όλων των παραγόντων που βαρύνουν 
σε μια απόφαση. 
Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου μπο-
ρούν επίσης να εξετασθούν και άλλα 
κομβικά σημεία της λήψης απόφα-
σης:
α) Η εξεύρεση ευκαιριών.  
β) Η εξεύρεση πιθανών εναλλακτικών 
τρόπων δράσης.  
γ) Η επιλογή μεταξύ τρόπων δράσης 
που συνιστά την τελική απόφαση.
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8.3 Διαδικασία λήψης αποφάσεων
Η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει τα εξής στάδια: 

- καθορισμός του σκοπού
- συλλογή πληροφοριών
- εύρεση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
- επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης
- εφαρμογή της απόφασης 
   Πιο αναλυτικά:

8.3.1 Καθορισμός του σκοπού
Η λήψη κάποιας απόφασης προϋποθέτει τον καθορισμό του 

σκοπού. Αποφασίζουμε για κάτι συγκεκριμένο και όχι γενικά. Σκο-
πεύουμε να κάνουμε μια επένδυση, να εκπονήσουμε μια εργασία 
σε κάποιο θέμα, να κατασκευάσουμε ένα σπίτι κτλ.

8.3.2 Συλλογή πληροφοριών
Αφού καθοριστεί ο σκοπός ξεκινάει η διαδικασία της συλλογής 

πληροφοριών. Ποια είναι τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη του 
σκοπού; Ποιο είναι το κόστος τους; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα 
για την υλοποίηση των όσων σχεδιάζονται;    

8.3.3 Εύρεση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
Από τα διαθέσιμα μέσα ποια είναι τα προσφορότερα; Ποια εί-

ναι τα πιο αποδοτικά; Με ποια μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός σε 
λιγότερο χρόνο και με μικρότερο κόστος; Ποια από αυτά τα μέσα 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια που θέσαμε στην προηγούμενη ενό-
τητα για την ορθότητα της λήψης απόφασης; 

8.3.4 Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης
Από το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων επιλέγεται τελικά 

εκείνη που:
- είναι πιο οικονομική
- είναι λιγότερο χρονοβόρα
- σέβεται το περιβάλλον
- δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων
- προωθεί το συλλογικό συμφέρον 

8.3.5 Εφαρμογή της απόφασης
Η εφαρμογή της απόφασης είναι το τελευταίο στάδιο στην σειρά 

της διαδικασίας λήψης απόφασης. Η εφαρμογή περιέχει και την 
αξιολόγηση της απόφασης στην πράξη. Η πράξη είναι το θεμελιώδες 
κριτήριο για το αν μια απόφαση ήταν ορθή ή όχι. 

Ιωάννης Αβραμίδης, Μορφή ΙΙΙ 
(Σφαιρική ή Απόλυτη Μορφή), 

Εθνική Πινακοθήκη.

Ο Τζων Φορμπς Νας (John Forbes 
Nash Jr.) είναι ο επιστήμονας που 
υποδύθηκε ο Ράσελ Κρόου στην ται-
νία Ένας υπέροχος άνθρωπος. 
Ο Νας γεννήθηκε το 1928 στη Δυτική 
Βιρτζίνια. Κατέληξε στα θεωρητικά 
μαθηματικά, όταν διαπίστωσε ότι 
οι σπουδές του χημικού μηχανικού 
που είχε ξεκινήσει δεν του άρεσαν. 
Από τα 29 του χρόνια έπασχε από 
σχιζοφρένεια και νοσηλεύτηκε σε 
ψυχιατρεία. Κατάφερε να ξεπεράσει 
την ασθένειά του. Έδωσε τεράστια 
ώθηση στη Θεωρία των Παιγνίων.  
Το 1994 βραβεύτηκε με το Βραβείο 
Νόμπελ στα Οικονομικά. 
Η σημαντικότερη εργασία του δημο-
σιεύτηκε όταν ο ίδιος ήταν 21 ετών! 
Η έννοια που πραγματεύτηκε ήταν 
η «ισορροπία Νας» (πήρε το όνομά 
του) στη θεωρία των παιγνίων. 
Κεντρικό σημείο της «ισορροπίας 
Νας» είναι η διαπίστωση ότι σε 
κάθε παίγνιο με πεπερασμένο πλήθος 
παικτών και ενεργειών υπάρχει ένα 
σημείο ισορροπίας, στο οποίο όλοι 
οι παίκτες επιλέγουν τις πιο συμφέ-
ρουσες για αυτούς ενέργειες. 
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Σε μια ενότητα σχετικά με τη λήψη απόφασης, αξίζει να γίνει μνεία 
στη Θεωρία των Παιγνίων, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό θεωρία 
λήψης απόφασης. Το παίγνιο είναι μια κατάσταση όπου άτομα, 
επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, συνδικάτα (παίκτες) κτλ. κάνουν κά-
ποιες επιλογές και λαμβάνουν αποφάσεις με στόχο ο καθένας την 
ικανοποίηση του συμφέροντός του. Το αποτέλεσμα για τον κάθε 
παίκτη εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο από τη δική του επι-
λογή αλλά και από τις επιλογές που θα κάνουν οι άλλοι. Το σκάκι 
είναι ένα παράδειγμα τέτοιου παιγνίου. Οι κινήσεις του ενός παίκτη 
εξαρτώνται από τις κινήσεις που θα κάνει ο άλλος. 
Αν αναλογιστούμε ότι η οικονομική, κοινωνική, πολιτική αλλά και 
η καθημερινή μας ζωή είναι γεμάτη επιλογές (Θα πάμε σήμερα 
στον κινηματογράφο; Τι δώρο θα πάρουμε σε ένα φίλο μας;) που 
εξαρτώνται και από τις επιλογές των άλλων, τότε είναι αρκετά 
δικαιολογημένη η φιλοδοξία ορισμένων θεωρητικών της Θεωρίας 
των Παιγνίων ότι η θεωρία τους στο μέλλον μπορεί να γίνει γενική 
θεωρία της κοινωνίας. Μια θεωρία, δηλαδή, που θα μπορεί να 
εξηγήσει την περίπλοκη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. 
Έτσι, η Θεωρία των Παιγνίων θα μπορούσε, σύμφωνα με τη γνώμη 
αυτών των αισιόδοξων θεωρητικών, να αποτελέσει μεθοδολογία 
ενοποίησης των κοινωνικών επιστημών. Τη θέση της Πολιτικής 
Οικονομίας, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της 
Ψυχολογίας θα την καταλάμβανε μια γενική Θεωρία των Παιγνίων.
Βάση αυτής της θεωρίας θα ήταν η ανάλυση των επιλογών των 
ανθρώπων, των επιχειρήσεων, των κομμάτων, των κρατών (κοι-
νωνιολογική, ψυχολογική, πολιτική κτλ.) στα διάφορα επιμέρους 
πεδία (πολιτική, κοινωνικές σχέσεις, διεθνείς σχέσεις, αγορά κτλ.). 
Όμως, οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες είναι 
περίπλοκες και είναι αρκετά δύσκολο να καταγραφούν σε πλήθος 
μεμονωμένων επιλογών. Υπάρχουν αμέτρητοι παράγοντες που επι-
δρούν στην πορεία της οικονομίας και της πολιτικής. Πολλοί από 
αυτούς είναι εντελώς αστάθμητοι και άλλοι εμφανίζονται εντελώς 
απρόβλεπτα. Επίσης, ο συναισθηματικός παράγοντας που είναι 
απρόβλεπτος παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη απόφασης. Κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς τι απόφαση θα λάβει και πώς θα 
δράσει κάποιος σε κάποια περίσταση. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι 
φοβούνται τον θάνατο και όταν βρεθούν σε μια επικίνδυνη κατά-
σταση θα κοιτάξουν να προφυλαχθούν. Πόσοι άνθρωποι, όμως, 
σε αντίθεση με αυτή τη διαπίστωση δεν δίνουν τη ζωή τους για 
κάποιο ιδανικό ακόμα και στις μέρες μας; Η ζωή και η κοινωνία 
είναι δύσκολο να περιορισθούν σε μια θεωρία επιλογών. 

To Δίλημμα του Φυλακισμένου

Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγ-
μα της Θεωρίας Παιγνίων. 
Δύο άτομα (ο Α και ο Β) συλλαμ-
βάνονται από την αστυνομία σαν 
ύποπτοι διάπραξης ληστείας. H αστυ-
νομία δεν έχει επαρκή στοιχεία για 
να τους κατηγορήσει. Τους βάζει σε 
χωριστά κελιά, ώστε να μην έχουν 
επικοινωνία. O εισαγγελέας επι-
σκέπτεται και τους δύο, τον καθένα 
χωριστά, και κάνει στον καθένα την 
εξής πρόταση:
1. Αν καταθέσει εναντίον του άλλου, 
τότε θα απελευθερωθεί και ο άλλος 
θα πάει 12 χρόνια φυλακή.
2. Αν δεν μιλήσει κανείς τότε θα φάνε 
και οι δύο από 1 χρόνο φυλακή για 
μικροαδικήματα που έχουν διαπράξει. 
3. Αν καρφώσουν ο ένας τον άλλο θα 
φάνε 4 χρόνια ο καθένας.

Ο Β 
δεν μιλάει

Ο Β 
μιλάει

Ο Α 
δεν 

μιλάει

1 χρόνο ο 
καθένας

Ελεύθερος 
ο Β. 12 

χρόνια ο 
Α.

Ο Α 
μιλάει

ελεύθερος 
ο Α. 12 

χρόνια ο Β

4 χρόνια ο 
καθένας

Τελικά, αν και η καλύτερη επιλογή 
φαίνεται να είναι η 2 ( Α και Β δεν 
μιλάνε), οι Α και Β δεν θα επιλέξουν 
αυτή. Θα κινηθούν όχι στη λογική 
της συνεργασίας αλλά στη λογική της 
μεγαλύτερης ατομικής ικανοποίησης. 
Θα «καρφώσουν» ο ένας τον άλλο 
και τελικά θα πάνε φυλακή 4 χρόνια 
και οι δύο.   
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9.2 Σύγχρονα αναπτυξιακά μοντέλα
«Ξέρουμε πως ο λευκός δεν καταλαβαίνει τους τρόπους της ζωής 

μας. Τα μέρη της γης, το ένα μετά το άλλο, δεν κάνουν γι’ αυτόν 
διαφορά, γιατί είναι ξένος που φτάνει τη νύχτα και παίρνει από τη 
γη όσα του χρειάζονται. Η γη δεν είναι αδερφός του αλλά εχθρός 
που πρέπει να τον κατακτήσει, κι αφού τον κατακτήσει πηγαίνει 
παρακάτω. Με την απληστία του θα καταπιεί τη γη και θα αφήσει 
πίσω του μια έρημο. Η όψη που παρουσιάζουν οι πολιτείες σας 
κάνει κακό στα μάτια του ερυθρόδερμου.» (Επιστολή του αρχηγού 
φυλών των Ινδιάνων προς τον πρόεδρο των Η.Π.Α. Φράνκλιν Πιρς)

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε μετά την βιομηχανική 
επανάσταση, σε όλες τις χώρες, στηρίχθηκε στην ιδέα ότι ο πλούτος 
κάθε χώρας απορρέει από το πόσο εντατικά θα χρησιμοποιήσει 
τους πόρους που έχει στη διάθεσή της. 
Τα νερά, η γη, ο ορυκτός πλούτος έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευ-
σης σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να τροφοδοτηθεί η βιομηχανία 
με καύσιμο και πρώτες ύλες. Σε πολλές χώρες ασκήθηκε έντονη 
κριτική σε κυβερνήσεις που απέφευγαν να χρησιμοποιήσουν στο 
έπακρο όλους τους φυσικούς τους πόρους προκειμένου να επιτευ-
χθεί η ανάπτυξη.
Τα τελευταία χρόνια, στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει στροφή σε 
άλλα αναπτυξιακά μοντέλα, τα οποία θα προστατεύουν περισσότερο 
το περιβάλλον από την ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα. Όμως, 
εμφανίζονται νέες χώρες που προσπαθούν να αναπτυχθούν και αυ-
τές. Η Κίνα και η Ινδία προσπαθούν να αναπτύξουν τη βιο-μηχανία 
τους και να γίνουν ισότιμοι παίκτες με τις Η.Π.Α., τη Γερμανία, 
την Ιαπωνία κτλ. στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Το μοντέλο 
ανάπτυξης που ακολουθούν δεν διαφέρει από αυτό που περιγρά-
ψαμε. Εντατική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ρύπανση του 
περιβάλλοντος. Επίσης, άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (Ασία, 
Αφρική, Λατινική Αμερική) προσπαθούν και αυτές να αναπτυχθούν 
μέσω του μοντέλου της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. 
Παρατηρούμε μια προσπάθεια βιομηχανικής ανάπτυξης, η οποία 
θυμίζει έντονα την περιβαλλοντική καταστροφή που προκάλεσε 
η βιομηχανική επανάσταση στις ανεπτυγμένες χώρες. Δίπλα σε 
αυτά τα φαινόμενα, προστίθεται και το ότι οι οικονομικά αδύναμες 
χώρες δέχονται, πολλές φορές, έναντι αμοιβής να φιλοξενήσουν 
τα τοξικά απόβλητα των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών στο 
δικό τους έδαφος.  
Αυτή η αντίληψη για το φυσικό περιβάλλον είναι εργαλειακή, καθώς 
βλέπει το περιβάλλον σαν εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου που 
μπορεί να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του. Όμως, ο άνθρωπος 
ζει μέσα στο φυσικό περιβάλλον και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς 

Κωνσταντίνος Μαλέας, Τοπίο Νείλου, 
Ασσουάν, Εθνική Πινακοθήκη.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
O Πόλεμος του Κόλπου (2 Αυγού-
στου 1990 – 28 Φεβρουαρίου 1991) 
είχε ως αιτία τον έλεγχο του πετρε-
λαίου. Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 2 Αυ-
γούστου με την εισβολή του Ιράκ στο 
Κουβέιτ. Η δικαιολογία ήταν ότι το 
Κουβέιτ έκλεβε πετρέλαιο μέσω γεω-
τρήσεων από το Ιράκ. Τον Ιανουάριο 
του 1991 μια διεθνής συμμαχία υπό 
την καθοδήγηση των Η.Π.Α. και την 
εξουσιοδότηση του Ο.Η.Ε. επιτέθηκε 
στο Ιράκ για να απελευθερωθεί το 
Κουβέιτ. Οι πολεμικές επιχειρήσεις 
τέλειωσαν με την νίκη των συμμα-
χικών δυνάμεων.   

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Η Αίγυπτος οφείλει την ύπαρξή της 
στον Νείλο ποταμό. Όμως, το 85% 
του συνολικού νερού που ρέει στον 
Νείλο πηγάζει στην Αιθιοπία, η κυ-
βέρνηση της οποίας έχει εξαγγείλει 
την κατασκευή ενός μεγάλου φράγ-
ματος για να εκμεταλλευτεί το νερό 
του ποταμού. Αυτό θα σημάνει την 
καταστροφή της Αιγύπτου. Όμως 
και η Αιθιοπία προσπαθεί να λύσει 
προβλήματα επιβίωσης των κατοίκων 
της. Πώς θα λυθεί το ζήτημα; Ποιος 
θα υποχωρήσει; Ο πόλεμος για το 
νερό απειλεί την ανθρωπότητα αν 
δεν βρεθεί τρόπος διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων προς όφελος όλων. 

«Η ιστορία της προσπάθειας του αν-
θρώπου να υποτάξει τη φύση είναι 
συνάμα και η ιστορία της υποταγής 
του ανθρώπου από τον άνθρωπο.» 
(Μαξ Χορκχάιμερ) 
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αυτό. Το περιβάλλον δεν είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί, να φθαρεί και να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Η 
φθορά του περιβάλλοντος σημαίνει υποβάθμιση, ακόμη και κίνδυνο 
της ζωής του ανθρώπου.  
Φυσικοί πόροι ιδιαίτερης αξίας, όπως τα κοιτάσματα πετρελαίου, 
αποτέλεσαν σημείο τριβής ανάμεσα σε κράτη. Κράτη προσπάθησαν 
να ελέγξουν άλλα κράτη προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους 
φυσικούς τους πόρους. Το πετρέλαιο, για παράδειγμα, βρίσκεται 
στη βάση των προβλημάτων που ανακύπτουν διαρκώς στην Μέση 
Ανατολή. Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα πετρελαίου του πλανήτη βρί-
σκονται στο υπέδαφος 4 χωρών: της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ, 
του Κουβέιτ και του Ιράν. Γι, αυτό και η περιοχή αυτή είναι μονίμως 
επίκεντρο συγκρούσεων. 
Το εργαλειακό παραδοσιακό μοντέλο έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις 
καθώς προκαλεί τεράστιες βλάβες στο περιβάλλον. Για αυτό τα 
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει η προσπάθεια για την προώθηση 
ενός μοντέλου ανάπτυξης το οποίο θα προστατεύει το περιβάλλον. 
Πρόκειται για την αειφόρο ανάπτυξη, την οποία θα παρουσιάσουμε 
εκτενέστερα στην επόμενη ενότητα. 
Όμως, η αλλαγή μοντέλου ανάπτυξης σε σχέση με την προστασία 
του περιβάλλοντος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι προτάσεις 
που διατυπώνονται κινούνται σε δύο κυρίως άξονες:
α) Υπέρβαση των περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της 
ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των οικονομικά αδύναμων χωρών θα τις 
κάνει πλουσιότερες και θα μπορέσουν, όπως σήμερα οι ανεπτυγ-
μένες χώρες, να επενδύσουν σε αντιρρυπαντική τεχνολογία και να 
αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά τους προβλήματα.
β) Νέο μοντέλο ζωής και ανάπτυξης. Τα κράτη, οι επιχειρήσεις 
και οι κάτοικοι του πλανήτη είναι ανάγκη να αλλάξουν τρόπο σκέ-
ψης και δράσης. Τα κράτη χρειάζεται να προχωρήσουν σε τήρηση 
της νομοθεσίας που προστατεύει το περιβάλλον και να προχωρή-
σουν με γοργούς ρυθμούς στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις 
χρειάζεται να αλλάξουν την τεχνολογία που χρησιμοποιούν για 
την παραγωγή των προϊόντων τους, ώστε τα νέα μέσα παραγωγής 
να μην καταστρέφουν το περιβάλλον. Οι κάτοικοι του πλανήτη, 
ιδιαίτερα των ανεπτυγμένων χωρών, χρειάζεται να αλλάξουν τις 
καταναλωτικές τους συνήθειες προκειμένου να αποφευχθεί η οι-
κολογική καταστροφή. Ο καταναλωτισμός, όσο αυξάνεται, τόσο 
θα απαιτεί και περισσότερους φυσικούς πόρους για να καλυφθεί. 
Όπως έχει επισημάνει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης, είναι καιρός ο 
άνθρωπος να αρνηθεί την κεντρική κατεύθυνση του παραδοσιακού 
μοντέλου ανάπτυξης «σύμφωνα με το οποίο το πεπρωμένο μας είναι 
ν’ αυξάνουμε ακατάπαυστα την παραγωγή και την κατανάλωση». 

Το 1970, το Μ.Ι.Τ. δημοσίευσε μια 
έκθεση στην οποία επεσήμαινε ότι η 
υλική ανάπτυξη της ανθρωπότητας 
έχει όρια περιβαλλοντικά. Οι προτά-
σεις του Μ.Ι.Τ. για την αντιμετώπιση 
του περιβαλλοντικού προβλήματος 
ήταν: σταθεροποίηση του πληθυ-
σμού, μηδενισμός της ανάπτυξης, 
μείωση κατανάλωσης των μη ανα-
νεώσιμων φυσικών πόρων, αύξηση 
της παραγωγής τροφίμων, δραστική 
μείωση της ρύπανσης.
(Δ. Παπαϊωάννου, Εισαγωγή στην 
Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Αθή-
να 1991) 

Ερνστ Σουμάχερ (1911-1977)
Αμερικάνος οικονομολόγος. Το 1973 
εκδόθηκε το βιβλίο του Το μικρό είναι 
όμορφο (Small is beautiful). Βασική 
ιδέα του βιβλίου είναι ότι οι μεγάλες 
παραγωγικές μονάδες πρέπει να αντι-
κατασταθούν από μικρές, οι οποίες θα 
παράγουν λιγότερα προϊόντα, χωρίς 
να καταστρέφουν το περιβάλλον.  

Αμελίν Ρ., Η εκκλησία Sacre-Coeur 
στη Μονμάρτη, πριν το 1949, 

Εθνική Πινακοθήκη. 
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9.3 Βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη
 «Ο κόσμος δεν έχει παρά μόνον περιορισμένους πόρους. Ως 

συλλογική ανθρωπότητα είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε μέτρα, 
ώστε να ξεπεράσουμε τις οικονομικές διαιρέσεις μεταξύ πλούσιων 
και φτωχών χωρών, το ίδιο και τις αντίστοιχες διαιρέσεις μέσα στις 
κοινωνίες. Πρέπει να το κάνουμε ενώ θα προστατεύουμε και τους 
πόρους από τους οποίους όλοι μας εξαρτώμαστε.» 
Άντονυ Γκίντενς
Βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη είναι η οικονομική ανάπτυξη που 
λαμβάνει υπόψη της την προστασία του περιβάλλοντος και τη δυ-
νατότητα να χρησιμοποιηθούν οι φυσικοί πόροι και στο μέλλον. 
Η λογική της αειφορίας είναι η μέγιστη απολαβή αγαθών από το 
περιβάλλον, χωρίς να διακόπτεται η παραγωγή αυτών των αγα-
θών στο μέλλον. Για παράδειγμα, με βάση την αρχή της αειφόρου 
ανάπτυξης, η εκμετάλλευση ενός δάσους γίνεται με τέτοιον τρόπο 
που να μην καταστρέφεται το δάσος αλλά να μένει ζωντανό και 
για τις επόμενες γενιές. 
Η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης είναι αποτέλεσμα του προβλη-
ματισμού σχετικά με το οικολογικό πρόβλημα, ο οποίος έχει αρ-
χίσει να αναπτύσσεται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η 
πετρελαϊκή κρίση του 1973, η απότομη δηλαδή αύξηση της τιμής 
του πετρελαίου λόγω της τεχνητής μείωσης της παραγωγής του 
από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, ήταν η αιτία να αναπτυχθεί 
έντονος προβληματισμός σχετικά με το μέλλον που επιφυλάσσει 
στην ανθρωπότητα η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Τη 
δεκαετία του 1970 εμφανίστηκαν σημαντικά οικολογικά κινήματα 
(Έcologistes στη Γαλλία) και περιοδικά προβληματισμού σχετικά 
με το οικολογικό ζήτημα (το περιοδικό Egologist στο Ηνωμένο 
Βασίλειο). 
Αποτέλεσμα όλης αυτής της κίνησης ήταν ο όρος αειφόρος ανά-
πτυξη να αρχίσει να χρησιμοποιείται και σε κείμενα διεθνών ορ-
γανισμών. Το 1987, εμφανίσθηκε για πρώτη φορά σε κείμενο του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το κείμενο είχε τίτλο: «Το κοινό μας 
μέλλον». Πέντε χρόνια αργότερα (1992), ο όρος χρησιμοποιήθηκε 
στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον που έγινε 
στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και στην οποία συμμετείχαν 
περισσότερες από 170 χώρες. Οι εκπρόσωποι των χωρών αυτών 
δεσμεύτηκαν ότι η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης θα αποτελέσει 
τη βασική ιδέα της ανάπτυξής τους. Αποτέλεσμα της Διάσκεψης του 
Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν η Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και 
την Ανάπτυξη, στην οποία περιγράφονται μέτρα για τη δημιουργία 
της αειφόρου ανάπτυξης. 
Το 1997, στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, υπογράφηκε η Συνθήκη 
του Άμστερνταμ, η οποία ρύθμιζε συγκεκριμένα θέματα της Ευρω-

Tο περιοδικό Ecologist, το οποίο κυ-
κλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο 
στις αρχές της δεκαετίας του 1970, 
ασχολούταν με θέματα που αφορού-
σαν το περιβάλλον. Σε άρθρα του πε-
ριοδικού εμφανίστηκαν η ιδέα της 
αειφόρου ανάπτυξης και η αντίληψη 
ότι το περιβάλλον έχει όρια ως προς 
την εκμετάλλευσή του. 

Μάρις Σάιμον, Τοπίο, 
Εθνική Πινακοθήκη.

Οι Έcologistes ήταν κίνημα δράσης 
στις γειτονιές του Παρισιού, τη δεκα-
ετία του 1970. Είχαν ένα εναλλακτικό 
όραμα για την πόλη,  όπου το πράσινο 
και οι δημόσιοι χώροι κυριαρχούσαν. 

Χάουθορν Έλγουιν, Τοπίο, 
1929, Εθνική Πινακοθήκη.
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παϊκής Ένωσης. Στη συνθήκη αναφέρεται η «αρμονική ισόρροπος 
και αειφόρος ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων». Με 
αυτή την αναφορά, η αειφόρος ανάπτυξη έπαψε να θεωρείται απο-
κλειστικά έννοια της οικολογίας και αναγνωρίστηκε και ως έννοια 
της οικονομίας και της πολιτικής. 
Το 1997, επίσης, στην πόλη Κιότο της Ιαπωνίας πραγματοποιή-
θηκε διεθνής διάσκεψη για την ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αποτέλεσμα της διάσκεψης ήταν το Πρωτόκολλο 
του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές. Σύμφωνα με το κείμενο του 
Πρωτοκόλλου, οι βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες υποχρεούνται 
να μειώσουν μέχρι τα έτη 2008 – 2012 τις εκπομπές των αερίων του 
φαινομένου του θερμοκηπίου κατά 5,2% κατά μέσο όρο σε σχέση 
µε τα επίπεδα του 1990. Για τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν καθο-
ρίζονται στόχοι ως προς τις εκπομπές. Το Πρωτόκολλο του Κιότο 
θέτει ως κεντρική έννοια την αειφόρο ανάπτυξη και αντιλαμβάνεται 
τους φυσικούς πόρους ως κεφάλαια που πρέπει να αναπαράγονται.   
Οι αναζητήσεις για μια φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία 
σε συνδυασμό με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης οδήγησαν 
στις έννοιες της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας. 
Οι όροι αυτοί παραπέμπουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Η πράσινη 
οικονομία, ειδικότερα, δίνει βαρύτητα στην προστασία του περι-
βάλλοντος έναντι της αύξησης της παραγωγής. Για παράδειγμα, 
ανάμεσα στην μαζική παραγωγή αυτοκινήτων ή τη στροφή του 
πληθυσμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η πράσινη οικονομία 
τίθεται σαφώς υπέρ του δευτέρου. Όχι ιδιωτικά αυτοκίνητα αλλά 
καλό δίκτυο συγκοινωνιών. Αυτό προϋποθέτει και ανάλογη παιδεία 
του πληθυσμού ώστε να αφήσει το αυτοκίνητο και να χρησιμοποιή-
σει το τρένο, το λεωφορείο, το τραμ κτλ.     
Η αειφόρος ανάπτυξη έχει δεχθεί κριτικές. Επιγραμματικά:
α) Η αειφόρος ανάπτυξη κατηγορείται ότι διευκολύνει την κυρι-
αρχία των ανεπτυγμένων χωρών εις βάρος των χωρών του Τρίτου 
Κόσμου, καθώς με άλλοθι το οικολογικό πρόβλημα προσπαθούν 
να ρυθμίσουν την οικονομία τους. Οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν 
να παρέμβουν στο είδος της βιομηχανικής ανάπτυξης των λιγότερο 
ανεπτυγμένων χωρών, αλλά και να τις αναγκάσουν να αγοράσουν 
νέα, περιβαλλοντικά «καθαρή» τεχνολογία.  
β) Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ουτοπία, καθώς σε μια οικονομία 
που στηρίζεται στο κέρδος των επιχειρήσεων το περιβάλλον είναι 
αδύνατο να προστατευτεί. 
Η αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει αλλαγές τόσο στο οικονομικό 
μοντέλο όσο και στη συνείδηση των ανθρώπων. Η οικονομική 
ανάπτυξη πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και να υπηρετεί τον 
άνθρωπο. Ταυτόχρονα, ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται το περιβάλλον.   

Ιωάννης Αβραμίδης, Μορφές, 
1983-1984, Εθνική Πινακοθήκη.    

Τον Απρίλιο του 1986, η ανθρωπότη-
τα ήρθε αντιμέτωπη με τις συνέπειες 
μιας έκρηξης σε πυρηνικό εργοστά-
σιο. Το 2007, εκδόθηκε στη Ρωσία 
το βιβλίο Chernobyl, στο οποίο υπο-
λογίζεται ότι οι θάνατοι από το 1986 
μέχρι το 2004 που οφείλονται στη 
ραδιενέργεια είναι περίπου 985.000. 
Το ατύχημα του Τσερνομπίλ έθεσε 
επιτακτικά το ζήτημα της αναζή-
τησης νέων ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας. 

Ούρλιχ Μπεκ (1944-2015)
Γερμανός κοινωνιολόγος. Λίγο πριν 
το ατύχημα στο Τσερνομπίλ, είχε εκ-
δοθεί στη Δυτική Γερμανία το βιβλίο 
του, Η κοινωνία του κινδύνου (The 
Risk Society). Το οικολογικό πρό-
βλημα είναι κεντρικό στην ανάλυση 
του Μπεκ. Οι σύγχρονες κοινωνίες, 
με τον τρόπο που χειρίζονται το πε-
ριβάλλον, θέτουν την ύπαρξή τους 
σε κίνδυνο.  
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Γ. Σικελιώτης, Εργοστάσιο στο 
κανάλι, Εθνική Πινακοθήκη. 

Η επιχείρηση, στην καπιταλιστική 
οικονομία, προσφέρει πολλά όπως:
- εργασία στους εργαζόμενους 
- προϊόντα στους καταναλωτές 
- κέρδος στον επιχειρηματία 
- έσοδα (μέρισμα) στους μετόχους
-  έσοδα στο κράτος από την φορο-

λογία 

Έλληνας επιχειρηματίας, που έχει 
πάει την επιχείρησή του στη Βουλγα-
ρία, λέει για τους λόγους που οι επι-
χειρήσεις φεύγουν από την Ελλάδα:
«Πρώτον, γιατί πήρα σε μια εβδομάδα 
την άδεια για να ανοίξω το εργοστά-
σιο. Δεύτερον, γιατί από το 1990 που 
δουλεύουμε εδώ δεν ξέρουμε τι θα πει 
επίσκεψη εφοριακού και εκβιασμοί με 
απόρριψη βιβλίων. Δεν ξέρουμε τι θα 
πει πολεοδομία και φακελάκι για να 
μας εγκρίνει εγκατάσταση ή επεκτά-
σεις. Δεν ξέρουμε τι θα πει Νομαρχία 
ή Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλα εμπό-
δια που παρεμβάλλονται στην Ελλάδα. 
Τρίτον, αν –σπανίως– παρουσιασθεί 
κάποιο πρόβλημα και ζητήσουμε ρα-
ντεβού με τον αρμόδιο υπουργό, μας 
δέχεται μέσα σε 48 ώρες.» (Βλέπε, 
Νικολάου Ν., άρθρο, εφ. Το ΒΗΜΑ, 
8 Ιουνίου 2003)

Αξίζει να σχολιάσουμε ότι οι λόγοι 
που επικαλείται ο επιχειρηματίας 
έχουν να κάνουν με τη λειτουργία 
του κράτους, την γραφειοκρατία κτλ. 
Δεν έχουν να κάνουν με τα χαμηλά 
ημερομίσθια. Η οικονομική ανάπτυξη 
μιας χώρας και η ανάπτυξη του κύ-
κλου εργασιών των επιχειρήσεων δεν 
μπορούν να επιτευχθούν με τη διαρκή 
συμπίεση των μισθών, διότι τότε δεν 
θα υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα 
που παράγουν οι επιχειρήσεις και η 
οικονομία θα μπει σε ύφεση.

10.1 Το επιχειρείν: ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση
«Αν θέλουμε αληθινά να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να στρα-

φούμε προς τις επιχειρήσεις. Θεωρώ δηλαδή- παρ’ ότι αριστερός- 
ότι η κοινωνία του αύριο αποκαλύπτεται και χτίζεται μέσα από 
την επιχειρηματικότητα.» (Ντ. Ολιβέν, μάνατζερ, συνέντευξη, 
περ. ΒΗΜΑgazino, 20 Νοεμβρίου 2005)
Επιχείρηση είναι μια παραγωγική μονάδα, η οποία συνδυάζει 
τους συντελεστές παραγωγής (έδαφος, εργατική δύναμη, κεφά-
λαιο) προκειμένου να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό 
το κέρδος.
Η επιχείρηση αποτελεί θεμελιώδη θεσμό της οικονομίας και της 
κοινωνίας. Η πορεία της εξαρτάται πρωτίστως από τις ικανότητες 
του επιχειρηματία. Επιπλέον εξαρτάται από το θεσμικό πλαίσιο  
(προϋποθέσεις λειτουργίας, φορολογικό σύστημα κτλ.) και από 
τη νοοτροπία της κοινωνίας (αποδοχή ή όχι από την κοινωνία). 
Η επιχείρηση επιτελεί πολλές λειτουργίες, οι οποίες δεν είναι 
ανεξάρτητες, αλλά η μία επηρεάζει την άλλη. Οι λειτουργίες της 
επιχείρησης εξαρτώνται από το μέγεθός της. Στις μεγάλες επιχειρή-
σεις υπάρχουν πολλές και ξεχωριστές λειτουργίες, κατανεμημένες 
σε διαφορετικά τμήματα. Στις μικρές επιχειρήσεις όλες σχεδόν οι 
λειτουργίες εμφανίζονται, συνήθως, ως μία καθώς γίνονται από 
ελάχιστους εργαζόμενους που δεν εργάζονται σε ξεχωριστά και 
διακριτά τμήματα. Οι σημαντικότερες λειτουργίες μιας μεγάλης 
ή μεσαίας επιχείρησης είναι:
α) Παραγωγική λειτουργία. Είναι η σημαντικότερη και ανα-
φέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών. 
β) Εμπορική λειτουργία. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες διά-
θεσης των προϊόντων, μέχρι να φθάσουν στον τελικό καταναλωτή.
γ) Οικονομική λειτουργία. Αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες 
σχετικά με τα οικονομικά θέματα και τις οικονομικές συναλλαγές.
δ) Λειτουργία προσωπικού. Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριό-
τητες που αφορούν τη διεύθυνση του προσωπικού (προσλήψεις, 
τοποθετήσεις σε θέσεις, προαγωγές κτλ.).
Οι επιχειρήσεις μπορούν, επίσης, να διακριθούν ως εξής:
α) Επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Είναι επιχειρήσεις που για 
την παραγωγή των προϊόντων τους χρησιμοποιούν πολλούς ερ-
γαζόμενους. Η εργασία είναι φθηνή, και αυτό συμφέρει τον επι-
χειρηματία. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι κλωστοϋφαντουργικές. 
Όμως, επειδή η εργασία στις ανεπτυγμένες χώρες είναι «ακριβή», 
γι, αυτό οι επιχειρήσεις αυτές μεταναστεύουν σε αναπτυσσόμενες 
χώρες, που η εργασία είναι «φθηνή». Βέβαια, αυτή η μετανά-
στευση δημιουργεί προβλήματα στις ανεπτυγμένες χώρες –και 

22-0228.indd   128 29/9/2014   3:39:40 µµ



129

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Αγήνωρ Αστεριάδης, Πειραιάς, 
Εθνική Πινακοθήκη. 

Σε μια εποχή όπου υπάρχει ελεύ-
θερη κυκλοφορία κεφαλαίων, 
επόμενο είναι πως το κεφάλαιο θα 
κινηθεί προς τις χώρες εκείνες που 
θα αποφέρουν περισσότερα κέρδη. 
Έτσι, δεν είναι παράξενο που πολλές 
επιχειρήσεις μεταφέρονται από τις 
οικονομικά ανεπτυγμένες προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Παράδειγ-
μα, επιχειρήσεις από την Ευρώπη 
μετακινούνται προς την Ασία, από 
την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια κτλ. 
Αυτή η διαπίστωση, όμως, είναι λά-
θος να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 
μείωση των μισθών των εργαζομένων 
και η συρρίκνωση των δικαιωμάτων 
τους θα προσελκύσει κεφάλαια και 
θα φέρει την οικονομική ανάπτυξη 
μιας χώρας. Οικονομική ανάπτυξη 
δεν σημαίνει φτώχεια, χαμηλοί μι-
σθοί, συρρίκνωση της δημοκρατίας.

Το κέρδος είναι το αποτέλεσμα των 
εσόδων μείον τα έξοδα (το κόστος).  

[Έσοδα-Έξοδα= Κέρδος]

 Αν τα έσοδα είναι μικρότερα από τα 
έξοδα, τότε υπάρχει ζημιά.

[Έξοδα-Έσοδα= Ζημιά]

στη χώρα μας– διότι προκαλεί ανεργία. Πώς αντιμετωπίζεται το 
πρόβλημα; Πώς μπορεί μια χώρα –και η Ελλάδα– να κρατήσει τις 
επιχειρήσεις, αλλά και να προσελκύσει νέες χωρίς να μειώσει τους 
μισθούς των εργαζομένων; Αυτό μπορεί να γίνει με τη δημιουργία 
προϋποθέσεων προσέλκυσης επιχειρήσεων όπως: 
   Δημιουργία έργων υποδομής (π.χ. δρόμοι, λιμάνια, βιομηχα-
νικές ζώνες).

   Μείωση της φορολογίας και άλλων εισφορών (π.χ. Ι.Κ.Α.).
   Μείωση της γραφειοκρατίας για την έναρξη και λειτουργία 
μιας επιχείρησης.

   Ύπαρξη άλλων υπηρεσιών (τράπεζες, ασφάλειες, υπηρεσίες 
διαδικτύου κτλ.).

β) Επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου. Είναι επιχειρήσεις, οι οποίες 
στην παραγωγή των προϊόντων τους χρησιμοποιούν σημαντικό 
κεφάλαιο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν περισσότερα ή και 
καλύτερα μηχανήματα και λιγότεροι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. 
Τέτοιες επιχειρήσεις είναι π.χ. οι χημικές βιομηχανίες και οι επι-
χειρήσεις νέων τεχνολογιών.
Η Ελλάδα μπορεί να στρέψει το ενδιαφέρον της σε επιχειρήσεις 
εντάσεως κεφαλαίου. Τα τελευταία χρόνια, η επέκταση της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει αξιόλογο 
ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο η χώρα μας πρέπει να αξιοποιήσει 
στην παραγωγική διαδικασία. Οι επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας, 
αν εκσυγχρονίσουν τα μηχανήματά τους και την όλη οργάνωση 
και λειτουργία τους, μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις εντάσεως 
κεφαλαίου.
Το επιχειρείν εμπεριέχει την επιτυχία και την αποτυχία. Όποιος 
ιδρύει μια επιχείρηση αναλαμβάνει και τα οφέλη και τις ζημιές της 
επιχείρησης. Αμέσως, με την ίδρυσή της η επιχείρηση αναλαμ-
βάνει υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων, των προμηθευτών, 
των πελατών, του κράτους, του κοινωνικού συνόλου. 
Αν η επιχείρηση επιτύχει, θα έχει κέρδη και ο επιχειρηματίας θα 
δρέψει τα κέρδη του. Αντίθετα, αν αποτύχει θα υποστεί τις ζημιές. 
Ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι πανταχού παρών από τη στιγμή 
της ίδρυσης της επιχείρησης. Αντισταθμίζεται με την ελπίδα του 
κέρδους. Αρκετές επιχειρήσεις, εκτός από το κέρδος, έχουν και 
άλλους στόχους, όπως η κυρίαρχη θέση στην αγορά, η δημόσια 
εικόνα, η ποιότητα των προϊόντων κτλ. Το κέρδος είναι απαραίτητο 
για κάθε επιχείρηση. Επιχείρηση με ζημιές δεν μπορεί να υπάρξει. 
Αν το ενδιαφέρον και την αγάπη για τη ζωή, το δίνει η επιθυμία 
να επιτύχουμε ή να αποκτήσουμε κάτι, τότε το επιχειρείν μπορεί 
να κάνει τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα. Ο επιχειρηματίας, με κριτή-
ριο την οικονομική του δραστηριότητα, είναι μια δημιουργική 
προσωπικότητα. 
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10.2 Η παραγωγή προϊόντων

10.2.1 Ανταγωνιστικότητα προϊόντων

Η επιχείρηση δεν λειτουργεί στο κενό. Επηρεάζει και επηρεάζεται 
από το περιβάλλον, εξωτερικό και εσωτερικό, στο οποίο λειτουργεί. 
Ειδικότερα, στο εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνονται:
   Κοινωνικό περιβάλλον (κοινωνικό σύστημα, συνδικαλιστικό 
κίνημα κτλ.).

   Οικονομικό περιβάλλον (φορολογία, επιτόκια κτλ.).
   Πολιτικό περιβάλλον (πολιτική σταθερότητα, νομοθεσία κτλ.).
   Πολιτισμικό περιβάλλον (παράδοση, αξίες κτλ.).
   Τεχνολογικό περιβάλλον (εξοπλισμός, ποιότητα υλικών κτλ.).
   Οικολογικό περιβάλλον (ύπαρξη πόρων, ρύπανση κτλ.). 

Στο εσωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνονται: προμηθευτές υλι-
κών ή υπηρεσιών, πιστωτές, χρηματοδότες και μέτοχοι, πελάτες 
και καταναλωτές, εργαζόμενοι και συνδικάτα, άλλες επιχειρήσεις 
που συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται.
Κάθε επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει πολλά περιβάλλοντα, με 
περιορισμούς, με ανταγωνισμούς, με αντικρουόμενα συμφέροντα 
κτλ. Γι, αυτό χρειάζεται να είναι αποτελεσματική, δηλαδή να επι-
τυγχάνει τους στόχους της (αύξηση κέρδους, διατήρηση μεριδίου 
στην αγορά, μείωση κόστους, εκσυγχρονισμός κτλ.). Επιπλέον, για 
να μπορέσει να επιβιώσει, χρειάζεται να είναι και ανταγωνιστική. 
Επομένως, πρώτο και κύριο μέλημα των ελληνικών επιχειρήσεων 
πρέπει να είναι η παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. Προϊ-
όντων που η ποιότητά τους και η τιμή τους θα είναι τέτοια που θα 
μπορεί να ανταγωνιστεί τα ομοειδή προϊόντα άλλων χωρών. Η 
φράση «ανταγωνιστικό προϊόν», που σημαίνει ποιοτικό και σε 
καλή τιμή προϊόν, για τον αγοραστή–πελάτη, θα πρέπει να αποτελεί 
τον κύριο στόχο κάθε επιχείρησης.
Το ίδιο ισχύει κατ’ επέκταση και για την οικονομία της χώρας που 
χρειάζεται να είναι αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Δηλαδή, 
να έχει επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν αγαθά και υπηρεσίες που 
μπορούν να ανταγωνιστούν αγαθά και υπηρεσίες από άλλες οικο-
νομίες (άλλες χώρες).
Καθρέφτης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κατ’ 
επέκταση της οικονομίας αποτελεί το εμπορικό ισοζύγιο της χώ-
ρας (εισαγωγές-εξαγωγές), δηλαδή πόσα προϊόντα εισάγει και 
πόσα προϊόντα εξάγει. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, διαρκώς εξάγουμε 
λιγότερα και εισάγουμε περισσότερα. Γι, αυτό, η δημιουργία αντα-
γωνιστικής οικονομίας είναι μονόδρομος. 
Βέβαια, υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι αποτελεσματικές και αντα-
γωνιστικές. Υπάρχουν εξαιρετικές επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγ-
χάνουν ασυνήθιστα αποτελέσματα με συνηθισμένους ανθρώπους. 

Ιωάννης Αλταμούρας,  
Καΐκι στις Σπέτσες, 1877,  

Εθνική Πινακοθήκη.

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων»: 
Οι επενδύσεις που θα ενταχθούν 
στον Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 
θα λάβουν επιχορήγηση  από 15% 
έως 60%, ανάλογα με το μέγεθος της 
επιχείρησης, το είδος και την περιοχή 
εγκατάστασης της επένδυσης.

Ειδικότερα στόχος του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς-
Ε.Σ.Π.Α. είναι:
-Η εξωστρέφεια, κυρίως, των  Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων, που αποτε-
λούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομί-
ας, για να βελτιωθεί η παραγωγική 
δυνατότητα της χώρας.
-Η στροφή της παραγωγής προς κλά-
δους και προϊόντα υψηλότερης προ-
στιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν 
στην ενίσχυση των εξαγωγών.
-Η προβολή των ελληνικών επιχει-
ρήσεων και των προϊόντων τους στις 
διεθνείς αγορές.
-Η ανάπτυξη συνεργασίας ελληνικών 
και διεθνών επιχειρήσεων.
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10.2.2 Εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

Η οικονομική ανάπτυξη των προηγούμενων δεκαετιών στη-
ρίχθηκε στον δανεισμό και στα χρήματα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Με τα χρήματα αυτά η χώρα αύξανε την κατανάλωση, 
μέσω εισαγωγών, και όχι την παραγωγή της. Ο συνεχής δανεισμός 
οδήγησε τη χώρα στην οικονομική κρίση. Τις συνέπειες αυτής της 
πολιτικής τις βιώνουμε όλοι σήμερα. Γι’ αυτό, η έξοδος από την 
κρίση μπορεί να γίνει μόνο με επενδύσεις και αύξηση της παραγω-
γής. Αύξηση παραγωγής σημαίνει αύξηση του εθνικού πλούτου. 
Έτσι, πρέπει να περιορίσουμε τις εισαγωγές και να αυξήσουμε 
τις εξαγωγές μας. Όμως, για να κατορθωθεί αυτό χρειάζεται να 
παράγουμε διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα. 
Χρειάζεται εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με το Ε.Σ.Π.Α. εφαρμόζει το πρόγραμ-
μα «Εξωστρέφεια–Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», που 
έχει στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας 
των ελληνικών επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία. Δηλαδή, 
τα ελληνικά προϊόντα να κατακτήσουν τις ξένες αγορές. 
Επίσης, στην αύξηση των εξαγωγών μπορεί να συμβάλλουν, με-
ταξύ άλλων οι εξής παράγοντες:

   Τα Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.). 
   Τα χαμηλότοκα δάνεια από το τραπεζικό σύστημα.
   Η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις.
   Η δραστηριοποίηση των εμπορικών ακολούθων των πρεσβειών μας. 
   Ο περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών από την 
πολιτεία. 

Αρωγοί στην προσπάθεια των επιχειρήσεων και της ελληνικής οι-
κονομίας για ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια είναι οι Έλληνες 
της διασποράς με την «Ελληνική πρωτοβουλία». Η «Ελληνική 
Πρωτοβουλία» είναι μια παγκόσμια, μη κερδοσκοπική οργάνωση, 
που έχει σκοπό να κινητοποιήσει τους Έλληνες της διασποράς και 
τους φιλέλληνες να επενδύσουν στο μέλλον της Ελλάδας, να βοη-
θήσουν, μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, την οικονομική 
ανάπτυξη της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτόν, από το 2012, έχει 
θεσπίσει το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας. Κάθε χρόνο 
βραβεύονται επιχειρηματίες με τους πόρους που απαιτούνται για την 
υλοποίηση μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας. Η βράβευση περιλαμ-
βάνει χρηματοδότηση, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτική 
καθοδήγηση από έναν έμπειρο σύμβουλο επιχειρήσεων–μέντορα.

Ιωάννης Αλταμούρας,  
Το λιμάνι της Κοπεγχάγης,  

Εθνική Πινακοθήκη.  

«Ο στρατηγικός προγραμματισμός, με 
την έννοια της προβολής ή της προέ-
κτασης του παρελθόντος και του πα-
ρόντος στο μέλλον, έχει ‘πεθάνει’ από 
καιρό. Οι διαρκώς επιτυχημένες επι-
χειρήσεις διοικούν το παρόν μέσω του 
μέλλοντος και όχι το μέλλον μέσω του 
παρόντος ή του παρελθόντος. […] Οι 
επιχειρήσεις που εστιάζουν στο μέλλον 
είναι αυτές που δεν προσαρμόζονται 
στις εξελίξεις αλλά τις δημιουργούν. 
Συλλαμβάνουν ένα επιθυμητό μέλλον 
και το κάνουν να συμβεί.» (Μπουρα-
ντάς Δ., Ηγεσία, Ο δρόμος της διαρ-
κούς επιτυχίας,  εκδ. Κριτική, Αθήνα 
2005, σελ. 47)

Χρειάζεται να αναφερθεί η περί-
πτωση ενός Ιάπωνα, ο οποίος χωρίς 
πτυχίο ανέλαβε διευθυντής του Media 
Lab στο M.I.T. (Τεχνολογικό Ινστι-
τούτο Μασαχουσέτης), διότι, σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της επιτροπής 
που τον επέλεξε, συνδύαζε «την ια-
πωνική τελειομανία με την αμερικα-
νική εφευρετικότητα». Στη σύγχρονη 
αγορά εργασίας εμφανίζεται στροφή 
από τα τυπικά (πτυχία, πιστοποιητικά 
κτλ.) στα ουσιαστικά προσόντα ενός 
εργαζόμενου (τι μπορεί να κάνει).

«Στην καινοτομία και στην εξωστρέ-
φεια κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας 
για την ελληνική οικονομία.» (Βέρνερ 
Χόιερ, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων)
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10.3 Η καινοτομία
Επιχειρείν σημαίνει τόλμη, φαντασία, δημιουργία. Σημαίνει 

επιστημονικές γνώσεις και έξυπνες ιδέες που γίνονται πράξεις. 
Σημαίνει μετουσίωση της αβεβαιότητας σε βεβαιότητα και δράση.
Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες όπου τα μέτρα προστασίας 
των εθνικών κρατών για τις επιχειρήσεις (π.χ. δασμοί εισαγόμενων 
προϊόντων, επιδοτήσεις, χαμηλότοκα δάνεια) περιορίζονται, όλο 
και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στην καινοτομία, γιατί 
αποτελεί παράγοντα επιτυχίας για την επιχείρηση και κινητήρια 
δύναμη για την οικονομία.
Για να υπάρξει καινοτομία απαιτούνται τρεις τουλάχιστον προϋπο-
θέσεις: α) δημιουργία κέντρων αριστείας–καινοτομίας, β) χρημα-
τοδότηση καινοτόμων ερευνητικών δραστηριοτήτων από μεγάλες 
επιχειρήσεις γ) ανάδειξη νέων επιχειρήσεων που διακρίνονται για 
την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά τους. 
Η Ελλάδα διαθέτει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να 
εισέλθει στην ομάδα των καινοτόμων χωρών. Στην εποχή της τε-
χνολογίας και της νέας οικονομίας, μεγάλη σημασία έχουν οι νέες 
ιδέες. Ιδέες που μπορούν να μετουσιωθούν σε αγαθά και υπηρεσίες. 
Νέες ιδέες υπάρχουν και στις ευρεσιτεχνίες, οι οποίες προωθούν 
την καινοτομία και τη δημιουργία νέων προϊόντων και νέων επιχει-
ρήσεων. Μεγάλη σημασία έχει η κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας 
με πατέντα, δηλαδή η αποκλειστική χρήση της ιδέας και η εμπορική 
εφαρμογή της. Πράγματι, στην εποχή μας «η κατοχύρωση μιας 
ιδέας έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την ιδέα». 
Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον υπάρχει έντονος ανταγω-
νισμός και διαρκής ανάπτυξη της τεχνολο γίας. Η εφαρμογή της 
καινοτομίας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επι-
χειρήσεις, διότι:
   Αυξάνει την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους.
   Αυξάνει την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας.
   Συμβάλλει στη διατήρηση ή αύξηση του μεριδίου αγοράς.
   Μπορεί να δημιουργήσει νέες αγορές.

Εάν μια επιχείρηση, θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της επιτυ-
χίας θα πρέπει να δώσει προσοχή στους εξής παράγοντες και-
νοτομίας: στο επιχειρηματικό κλίμα, στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας, στο ανθρώπινο δυναμικό, στην έρευνα και ανάπτυξη, 
στη διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας.
Ειδικότερα, η διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας αναφέρεται 
στις βασικές αξίες και στους κανόνες που αισθάνονται, σκέφτονται 
και δρουν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης και πρωτίστως τα στε-
λέχη της. Χωρίς κουλτούρα καινοτομίας, η επιχείρηση δεν μπορεί 
να αναπτύξει και να επιτύχει καινοτομίες. Ο πειραματισμός και η 

Βούλα Παπαϊωάννου, Πλανόδιος 
μικροπωλητής, Αθήνα 1940-41. 
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου 

Μπενάκη. 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι ένας 
νέος τύπος επιχειρηματικότητας, ο 
οποίος περιλαμβάνει τα εξής:
-Το Intranet, για την επικοινωνία 
εντός της επιχείρησης. 
-To Extranet, για την επικοινωνία 
εκτός της επιχείρησης, με προμη-
θευτές, διανομείς κτλ.
-To Internet (διαδίκτυο), για αγορα-
πωλησίες και γενικότερη επικοινωνία.

Η «Επιχειρηματική Ηθική» βάλλε-
ται από τον προσωπικό πλουτισμό ο 
οποίος ως οδοστρωτήρας δεν σταμα-
τά πουθενά. Ο κοινός «απατεώνας» 
τώρα λέγεται «μεγαλοπαράγοντας», 
«γάτος», «άπιαστος», «τσακάλι», 
και επιβραβεύεται από τα Μ.Μ.Ε. τα 
οποία τον προβάλλουν με το αζημίω-
το! Η «Επιχειρηματική Ηθική» όπως 
και η «Πολιτική» δεν πρόκειται να 
επανέλθει στο προσκήνιο εφόσον το 
σημερινό σύστημα εξουσίας, μέσω της 
Κυβέρνησης, επιμένει να ελέγχει τις 
δύο θεσμικές εξουσίες, Νομοθετική 
και Δικαστική, και να «συναλλάσσε-
ται» με τις υπόλοιπες τρεις, Μ.Μ.Ε., 
Επιχειρήσεις και Συνδικαλισμό! (Ι. 
Δραπανιώτης, Γεν. Διευθυντής και 
μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Β.)
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αναζήτηση, η υιοθέτηση του καινούργιου, η διαρκής προσαρμογή, η 
αποδοχή της αποτυχίας είναι στοιχεία μιας κουλτούρας καινοτομίας.
Βέβαια, υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν την καινοτομία στις 
επιχειρήσεις. Διακρίνονται σε εσωτερικούς, δηλαδή οφείλονται στην 
επιχείρηση, και σε εξωτερικούς, δηλαδή οφείλονται σε παράγοντες 
έξω από την επιχείρηση. Ειδικότερα: 
Εσωτερικοί παράγοντες που εμποδίζουν την καινοτομία είναι:
α) Η παραδοσιακή οργάνωση. Η παραδοσιακή οργάνωση, ο οι-
κογενειακός χαρακτήρας, το μικρό μέγεθος κτλ. είναι παράγοντες 
που εμποδίζουν την καινοτομία.
β) Η εσωστρέφεια και η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Η εσω-
στρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων τις αποτρέπει από συνερ-
γασίες με άλλες επιχειρήσεις και πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα, 
περιορίζο ντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών. Επίσης, 
η έλλειψη ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους τις αναγκάζει 
να περιορίζονται στην εσωτερική αγορά και να φθίνουν.
γ) Ο φόβος της αποτυχίας. Αυτό ισχύει κυρίως για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μια αρνητική στάση απέναντι 
στην καινοτομία και στο επιχειρηματικό ρίσκο, λόγω των περιορι-
σμένων οικονομικών πόρων που διαθέτουν.
δ) Η έλλειψη χρηματοδότησης. Η αναζήτηση και ο πειραματισμός 
σε καινοτομίες απαιτεί κεφάλαια, τα οποία, συνήθως, δεν διαθέτουν 
οι επιχειρήσεις. Όταν δεν υπάρχουν ίδια κεφάλαια και όταν λείπει 
η χρηματοδότηση και τα χαμηλότοκα δάνεια, εκ των πραγμάτων 
λείπουν και οι καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.  
Εξωτερικοί παράγοντες, που εμποδίζουν την καινοτομία είναι:
α) Η διαρκής αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Το ασταθές θεσμικό 
πλαίσιο δυσχεραίνει την επιχει ρηματική δραστηριότητα και τον 
μακροχρόνιο σχεδιασμό.
β) Η γραφειοκρατία. Οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για πολλούς επιχειρηματίες.
γ) Η ελλιπής έρευνα και τεχνολογία. Η  χώρα χρειάζεται να διαθέ-
σει περισσότερους πόρους για έρευνα και να συνδέσει την έρευνα 
και την τεχνολογία με τα πανεπιστήμια. 
δ) Η έλλειψη κουλτούρας καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 
Οφείλεται στον φόβο που έχουν οι επιχειρήσεις για την καινοτο-
μία, την ανάληψη υψηλού ρίσκου κτλ. Και αυτό είναι εμπόδιο για 
καινοτομίες.  
Στην εποχή της τεχνολογίας, ανοίγονται νέοι δρόμοι για το επιχει-
ρείν και τις επιχειρήσεις, αρκεί να υπάρχει διαρκής τεχνολογικός 
εκσυγχρονισμός. Έτσι, για παράδειγμα, καινοτομία αποτελεί και 
το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Ζούνη (Σαρπάκη) Όπυ, 
Αντανακλάσεις, πριν το 1982, 

Εθνική Πινακοθήκη.

Πολλοί γνωστοί επιχειρηματίες έχουν 
επιδοθεί σε δράσεις υπέρ των συναν-
θρώπων τους, επιστρέφοντας μέρος 
των κερδών τους στην κοινωνία. 
Δαπανούν χρήματα για να δοθούν 
υποτροφίες, να χτιστούν γηροκο-
μεία, σχολεία, θέατρα, κοινωφελή 
ιδρύματα κτλ. 

Ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέ-
ιτς σε συνέντευξή του έχει αναφέρει: 
«Καθώς είχα την τύχη να έχω μια τόσο 
προσοδοφόρο επιχείρηση, προσπαθώ 
μέσω του φιλανθρωπικού μου ιδρύμα-
τος να επιστρέψω στον κόσμο αυτούς 
τους πόρους με τρόπο που να φέρνουν 
το μέγιστο αποτέλεσμα». 

Ένας επιτυχημένος και μεγάλος 
επιχειρηματίας αναφέρει: «Το να 
υπηρετώ τους ανθρώπους είναι για 
μένα βασικός κανόνας για να είμαι 
ευτυχισμένος…Ποτέ κανένας δεν 
υπήρξε ευτυχισμένος έχοντας έναν 
τεράστιο τραπεζικό λογαριασμό. Ο 
πλούτος και η ευτυχία ανήκουν μόνο 
στους δημιουργούς και ο δημιουργός 
δημιουργεί για τους άλλους και απο-
λαμβάνει τη δημιουργία του μέσα από 
τη χαρά των άλλων… Βρισκόμαστε 
σε αυτή τη ζωή για να προσφέρουμε 
και όχι για να ξεχωρίσουμε απλώς. Τι 
να το κάνεις αν ξεχωρίζεις και δεν σε 
εκτιμά κανένας από τους γύρω σου; 
Κανένας δεν μπορεί να ζήσει μόνος 
του μέσα στα πλούτη του.» (Ν. Χάγεκ, 
συνέντευξη, περ. ΒΗΜΑgazino)
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10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων
Η επιχείρηση είναι βασικός θεσμός της κοινωνίας. Δεν λειτουργεί 

στο κενό αλλά εντός ορισμένης κοινωνίας. Ανάμεσα στην κοινωνία 
και στην επιχείρηση διαμορφώνονται σχέσεις αλληλεπίδρασης. 
Επιπλέον, μέσα στην επιχείρηση αναπτύσσονται σχέσεις και λει-
τουργούν συμφέροντα. Επομένως,  η ύπαρξη και η λειτουργία της 
επιχείρησης οφείλει αφενός να εξισορροπεί αυτά τα συμφέροντα 
και αφετέρου να υπηρετεί ή τουλάχιστον να μην συγκρούεται με 
το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Ο επιχειρηματίας αλλά και 
όλοι οι μετέχοντες (μέτοχοι, στελέχη, εργαζόμενοι, προμηθευτές 
κτλ.) έχουν ευθύνη έναντι της κοινωνίας.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη συνίσταται στην «ενσωμάτωση, σε εθελοντική βάση, θε-
μάτων κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής μέριμνας 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων καθώς και 
στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».
Όπως κάθε κοινωνική οργάνωση, έτσι και η επιχείρηση, έχει ορι-
σμένη οργάνωση και λειτουργία. Ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα 
με γραπτούς και άγραφους κανόνες. Συνήθως, κάθε επιχείρηση έχει 
το «καταστατικό της». Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις στο πλαίσιο 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχουν «κώδικα δεοντολογίας 
και επιχειρηματικής ηθικής». Ο εν λόγω κώδικας δεσμεύει την 
επιχείρηση να δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του. Έτσι, 
η επιχείρηση οφείλει:
   Να ενεργεί θεμιτά, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανόνες 
που τη διέπουν.

   Να ελέγχει τα προϊόντα της και να βεβαιώνεται ότι δεν βλάπτουν 
την υγεία των καταναλωτών.

   Να συνεισφέρει πολιτιστικά προς όφελος των εργαζομένων της 
και του κοινωνικού συνόλου.

   Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στην 
ευημερία του πληθυσμού.

   Να προστατεύει το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες 
φιλικές προς αυτό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μηχανισμούς 
ανακύκλωσης αποβλήτων κτλ.

Εκτός από τα παραπάνω θέματα, υπάρχουν και άλλα που σχετί-
ζονται με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και τα οποία περιλαμβάνονται στους κώδικες 
δεοντολογίας. Τέτοια θέματα είναι:
α) Η σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχει σύγκρουση συμφερό-
ντων όταν το προσωπικό συμφέρον είναι αντίθετο με το συμφέρον 
της επιχείρησης. Και αν υπάρχει αυτό πρέπει να δηλώνεται στην 
επιχείρηση.
β) Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Η σχέση εμπιστο-
σύνης και εχεμύθειας αποτελεί υποχρέωση κάθε εργαζόμενου. Οι 

Γιόζεφ Σουμπέτερ (1883-1950) 
Οικονομολόγος που τόνισε το ρόλο 
της καινοτομίας στην οικονομική 
ανάπτυξη.

Πολλοί οικονομολόγοι, κοινωνιολό-
γοι και πολιτικοί επιστήμονες χαρα-
κτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες 
«κοινωνίες της γνώσης».

Στην κοινωνία της γνώσης ο σπάνιος 
πόρος δεν είναι το χρηματικό κεφά-
λαιο, αλλά το ανθρώπινο κεφάλαιο. 
Από τους ανθρώπους εξαρτώνται όλοι 
οι υπόλοιποι συντελεστές παραγωγής. 
Κεφάλαια προκειμένου να γίνει μια 
επένδυση μπορεί να βρεθούν. Ανθρώ-
πινο δυναμικό, όμως, που να εργαστεί 
σε ειδικευμένους τομείς και με απο-
τελεσματικότητα δεν είναι εύκολο να 
βρεθεί. Η καινοτομία και η τεχνολο-
γία είναι επινοήσεις και κατασκευές 
των ανθρώπων. Αυτό φαίνεται και 
από το γεγονός ότι αν δεν υπάρχει το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό να 
χειριστεί την νέα τεχνολογία, η τεχνο-
λογία αυτή ακόμη και αν εισαχθεί σε 
μια χώρα δεν έχει τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. Ένα νέο μηχάνημα 
μπορεί να αγοραστεί σε μια μέρα. 
Η εκπαίδευση, όμως, των χειριστών 
του είναι ένα μακροχρόνιο εγχείρη-
μα. Η επιστημονική έρευνα για τη 
δημιουργία νέας τεχνολογίας είναι, 
επίσης, μια μακροχρόνια διαδικασία.

Κάθε κοινωνία και οικονομία χρειά-
ζεται νέες ιδέες για νέες επιχει-
ρήσεις αλλά και νέες ιδέες για τις 
υπάρχουσες επιχειρήσεις. Οι επιχει-
ρήσεις για να έχουν μέλλον πρέπει 
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πληροφορίες που συλλέγει ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια των 
καθηκόντων του θεωρούνται εμπιστευτικές  και δεν χρησιμοποι-
ούνται για ιδιοτελείς σκοπούς. 
γ) Ο ανταγωνισμός. Επιχείρηση και εργαζόμενοι πρέπει να απο-
φεύγουν κάθε διευθέτηση που μπορεί μακροπρόθεσμα να εμποδίσει 
την αποτελεσματική λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού.
δ) Τα επιχειρηματικά δώρα. Για λόγους αξιοπιστίας, εντιμότη-
τας και ακεραιότητας των εργαζομένων και της καλής εικόνας της 
επιχείρησης, τα επιχειρησιακά δώρα, εκτός από αυτά που έχουν 
μικρή αξία, πρέπει να αποφεύγονται. 
ε) Η φιλοξενία. Η φιλοξενία αποτελεί μια αποδεκτή ευγενική πράξη 
σε μια επιχειρησιακή σχέση. Όμως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για να επηρεάσει μια επιχειρησιακή απόφαση. Επομένως, χρειάζεται 
μέτρο και στη φιλοξενία.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας και οι επιχειρή-
σεις δεν είναι ανεξέλεγκτοι. Αντίθετα, οφείλουν να τηρούν κανόνες 
και αρχές. Εκτός από τους νόμους της χώρας και τους κανόνες 
δεοντολογίας, υπόκεινται και σε διεθνείς κανόνες–αρχές, όπως 
είναι το οικουμενικό σύμφωνο του Ο.Η.Ε. για τις επιχειρήσεις. 
Υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματίες και αρκετές επιχειρήσεις που 
ασκούν το έργο τους με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. 
Η λέξη «εμπιστοσύνη» είναι ίσως η πιο απαραίτητη για τις σχέσεις 
κράτους–επιχείρησης–εργαζομένων και για την πρόοδο των εργα-
ζομένων και της επιχείρησης. Εμπιστοσύνη σημαίνει αξιοπιστία, 
σεβασμός, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη σε όλο το πλέγμα σχέσεων 
που αναπτύσσονται στις σχέσεις των ανθρώπων. Ειδικότερα, η 
εμπιστοσύνη βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τις 
σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και επιχείρησης. Το αποτέλεσμα είναι 
να ωφελούνται όλοι, εργαζόμενοι και επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι 
απελευθερώνουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις και αισθάνονται 
την εργασία τους ως δημιουργία και όχι ως αγγαρεία. Και αυτή η 
δημιουργία διαχέεται εντός της επιχείρησης.
Επίσης, η επιχείρηση για να επιβιώσει χρειάζεται διαρκή εκσυγ-
χρονισμό. Όμως, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός μειώνει τις θέ-
σεις εργασίας. Πράγματι, σήμερα ένας Η/Υ κάνει την εργασία που 
έκαναν πριν λίγα χρόνια δεκάδες ή εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
άτομα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να «χάνονται» αντίστοιχες θέ-
σεις εργασίας, από όλους τους τομείς παραγωγής (πρωτογενής, 
δευτερογενής, τριτογενής), δηλαδή αύξηση της ανεργίας. Ακριβώς 
και εδώ προκύπτει η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, γιατί οι 
εργαζόμενοι είναι άνθρωποι. 
Η ανεργία είναι πρόβλημα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό. Η 
πολιτική οφείλει να βρει ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για απο-
τελεσματικότητα / ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και την ανάγκη 
για κοινωνική δικαιοσύνη / ισότητα. 

να βλέπουν στο μέλλον. Δεν αρκεί να 
προσαρμόζονται στο μέλλον. Χρειά-
ζεται να δημιουργούν το μέλλον. 
Αυτό απαιτεί στελέχη επιχειρήσεων 
αυξημένων προσόντων και ικανοτή-
των, δηλαδή ηγέτες. 
Στον οικονομικό τομέα η έλλειψη 
ηγετών, αλλιώς ικανών στελεχών επι-
χειρήσεων, είναι μεγάλη. Τα στελέχη 
μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν 
την αξία ενός οργανισμού, γι’ αυτό 
δίνονται αστρονομικές αμοιβές στα 
στελέχη που έχουν αποδεδειγμένες 
ικανότητες. Οι πιο επιθυμητές ικα-
νότητες ενός στελέχους είναι:
   Οι δεξιότητες της επικοινωνίας
   Η πρωτοβουλία 
   Η προσαρμοστικότητα
   Η συναισθηματική νοημοσύνη

Χρήσιμες Ιστοσελίδες για επιχει-
ρήσεις:
υπουργeιο εθνικης οικονομιας και 
οικονομικων: www.ypetho.gr
υπουργειο αναπτυξhς:
www.ypan.gr 
υπουργειο αναπτυξης, γενικη γραμ-
ματεια εμποριου: 
www.gge.gr
γενικη γραμματεια νεας γενιας: 
www.neagenia.gr
θυριδες νεανικης επιχειρηματικοτη-
τας: www.thirides.gr
κοινοτικο πλαιςιο ςτηριξης:  
www.info3kps.gr
εομμεχ: www.eommex.gr
εβεα: www.acci.gr
ελκε: www.elke.gr
οαεδ: www.oaed.gr
εθνικη ςυνομοςπονδια ελληνικου 
εμποριου: www.esee.gr
ελληνικος οργανιςμος εξωτερικου 
εμποριου: www.hepo.gr
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10.5 Διάκριση των επιχειρήσεων

10.5.1 Η νομική μορφή των επιχειρήσεων
Με βάση τη νομική μορφή τους οι επιχειρήσεις διακρίνονται 

σε: α) Ατομικές: ο ιδιοκτήτης είναι ένα άτομο που ασκεί ατο-
μική επιχειρηματική δραστηριότητα β) Εταιρείες: έχουν δύο ή 
περισσότερους ιδιοκτήτες (εταίρους). Ειδικότερη σημασία έχουν 
οι εμπορικές εταιρείες. Είναι αυτές που προβλέπονται από το 
εμπορικό δίκαιο. Οι κυριότερες εμπορικές εταιρείες είναι οι εξής:
Α. Η ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.)
Η ομόρρυθμη εταιρεία αποτελεί σύμβαση, με την οποία δύο ή περισ-
σότερα πρόσωπα έχουν σκοπό τη διενέργεια εμπορικών πράξεων με 
εταιρική επωνυμία και ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα με 
όλη τους την ατομική περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Η επω-
νυμία της εταιρείας αποτελείται από τα ονόματα όλων ή το όνομα 
μερικών (έστω και ενός) και τη φράση «και Σία». Η εταιρεία μπορεί 
να συσταθεί είτε με ιδιωτικό είτε με δημόσιο (συμβολαιογραφικό) 
έγγραφο. Το έγγραφο αυτό είναι το καταστατικό της εταιρείας και 
κατατίθεται, υποχρεωτικά, στο πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 
Το καταστατικό περιέχει τα βασικά στοιχεία της εταιρείας, όπως: 
το ονοματεπώνυμο των εταίρων, την επωνυμία της εταιρείας, το 
κεφάλαιο και τη συμμετοχή κάθε εταίρου, τον εκπρόσωπο της εται-
ρείας, την έναρξη και τη διάρκεια της εταιρείας κτλ. Οι εισφορές 
των εταίρων προς την Ο.Ε. διακρίνονται σε εισφορές σε χρήμα 
και σε είδος (οικόπεδα, μηχανήματα, εμπορεύματα κτλ.). Ακόμα 
και η εργασία ενός εταίρου μπορεί να αποτελέσει εισφορά, χωρίς 
καμία άλλη υποχρέωση.
Β. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (Ε.Ε.)
Η ετερόρρυθμη εταιρεία αποτελεί σύμβαση με την οποία δύο ή πε-
ρισσότερα πρόσωπα έχουν σκοπό τη διενέργεια εμπορικών πράξεων 
με εταιρική επωνυμία. Ένα τουλάχιστον πρόσωπο, που ονομάζεται 
ομόρρυθμος εταίρος, ευθύνεται απεριόριστα με την ατομική του 
περιουσία για τα χρέη της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
ονομάζονται ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, 
μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.
Η επωνυμία της Ε.Ε. αποτελείται μόνο από τα ονόματα των ομόρ-
ρυθμων εταίρων. Αν στην επωνυμία υπάρχει και όνομα ετερόρρυθμου 
εταίρου, αυτός ευθύνεται ως ομόρρυθμος. Η Ε.Ε. ιδρύεται όπως 
και η Ο.Ε. είτε με ιδιωτικό είτε με δημόσιο (συμβολαιογραφικό) 
έγγραφο. Τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν για την Ο.Ε. ισχύουν και 
για την Ε.Ε.
Οι διαφορές Ο.Ε. και Ε.Ε. είναι οι εξής: α) στην επωνυμία β) στην 
ευθύνη των εταίρων γ) στη διαχείριση της εταιρείας.

Μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, 
1925. 

Διαχειριστές στην Ο.Ε. είναι όλοι 
οι εταίροι, εφόσον το καταστατικό 
δεν προβλέπει διαφορετικά. Ο δια-
χειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία 
στις σχέσεις της με τους τρίτους και 
υπογράφει κάτω από την επωνυμία 
της εταιρείας, αλλά και εξώδικα και 
δικαστικά. Οι πράξεις του διαχειριστή 
δεσμεύουν την εταιρεία, εκτός αν δεν 
έχουν καμία σχέση με τους σκοπούς 
της εταιρείας.

Στην Ε.Ε. υπάρχουν δύο ομάδες 
εταίρων: οι ομόρρυθμοι, που ευθύ-
νονται αλληλέγγυα και απεριόριστα 
και οι ετερόρρυθμοι που ευθύνονται 
περιορισμένα.
Διαχειριστές στην Ε.Ε. μπορεί να 
είναι μόνο ομόρρυθμοι εταίροι. Οι 
ετερόρρυθμοι εταίροι είναι απλοί 
χρηματοδότες της εταιρείας.

Ευγένιος Λέεμανς, Μια βραδυά 
απεργίας, 1893, Βασιλικό Μουσείο 

Καλών Τεχνών των Βρυξελλών.
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Γ. Η Ανώνυμη εταιρεία (A.E.)
Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) είναι η εταιρεία της οποίας το κεφάλαιο 
διαιρείται σε ίσα μερίδια, τις μετοχές, που είναι μεταβιβάσιμες, και 
οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους.
Τα κύρια νομικά χαρακτηριστικά της Α.Ε. είναι:
α) Η διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου σε τίτλους, τις μετοχές. 
β) Η ιδιότητα των εταίρων μεταβιβάζεται ελεύθερα, μαζί με τις 
μετοχές. 
γ) Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων μέχρι του ποσού της ει-
σφοράς τους.  
Τα κύρια οικονομικά χαρακτηριστικά της Α.Ε. είναι:
α) Η συγκέντρωση μεγάλων ποσών κεφαλαίου, από μεγάλο αριθμό 
προσώπων. 
β) Ο επιμερισμός του επιχειρηματικού κινδύνου σε περισσότερα 
πρόσωπα.
Σήμερα, όλες σχεδόν οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη μορφή της 
Α.Ε. Για την ίδρυση Α.Ε. απαιτείται κεφάλαιο τουλάχιστον 24.000 
ευρώ. 
Δ. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι η εταιρεία που το 
κεφάλαιό της διαιρείται σε ίσα μερίδια, που δεν μπορούν να είναι 
μετοχές, και οι εταίροι ευθύνονται μέχρι το ποσό της εισφοράς τους. 
Η Ε.Π.Ε. συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της προσωπικής και της 
κεφαλαιουχικής εταιρείας. Επίσης, δεν έχει τα μειονεκτήματα της 
Ο.Ε. και της Ε.Ε. (απεριόριστη ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων), 
και τα μειονεκτήματα της Α.Ε. (υποχρέωση καταβολής μεγάλου 
χρηματικού ποσού). Στην Ε.Π.Ε. υπάρχει περιορισμένη ευθύνη 
των εταίρων και προσωπικός δεσμός μεταξύ των εταίρων. Η επω-
νυμία της Ε.Π.Ε., που στο τέλος προστίθενται οι λέξεις «Εταιρεία 
Περιορισμένης Ευθύνης», σχηματίζεται είτε:
   Από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων. 
   Από το αντικείμενο της επιχείρησης.
   Από συνδυασμό και των δύο.

10.5.2 Οι επιχειρήσεις κατά τομέα και κλάδο παραγωγής
Οι συντελεστές παραγωγής είναι: έδαφος, εργατική δύναμη, 

κεφάλαιο (κατ’ άλλους και η επιχειρηματικότητα).  Η ποσότητα 
και η ποιότητα των συντελεστών παραγωγής είναι η βάση για 
την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας. Οι συντελεστές παραγωγής 
κατανέμονται μεταξύ των τομέων παραγωγής.  Οι τομείς παραγω-
γής είναι τρεις: 
α) Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει κλάδους όπως: η Γεωργία,  
η Αλιεία, η Κτηνοτροφία.  
β) Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβάνει κλάδους όπως: η Βιο-
μηχανία, η Βιοτεχνία, τα Ορυχεία, ο Ηλεκτρισμός, οι Κατασκευές.
γ) Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει κλάδους όπως: το Εμπόριο, 
οι Τράπεζες, οι Ασφάλειες, η Διοίκηση, η Εκπαίδευση, η Υγεία και 
άλλες υπηρεσίες.

Μπέντσον Πράουτ, 
Coventry, Εθνική Πινακοθήκη. 

Λωμπί Ρενέ, Ουρανός, 1967, 
Εθνική Πινακοθήκη. 
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10.6 Κοινωνικές και μεικτές επιχειρήσεις
Α) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Η οικονομία μιας χώρας, με βάση την ιδιοκτησία, διακρίνεται σε 
τρεις βασικές κατηγορίες:
α) Ιδιωτική οικονομία ή οικονομία της αγοράς. Ιδιοκτήτες είναι 
οι ιδιώτες.
β) Δημόσια ή κρατική οικονομία. Ιδιοκτήτης είναι το κράτος.  
γ) Κοινωνική οικονομία. Ιδιοκτήτης είναι ενώσεις πολιτών.
Οι επιχειρήσεις, με βάση την ιδιοκτησία τους διακρίνονται σε:
α) Ιδιωτικές. Ιδιοκτήτης τους είναι ιδιώτης επιχειρηματίας.
β) Δημόσιες ή κρατικές. Ιδιοκτήτης τους είναι το κοινωνικό σύνολο, 
είτε το κράτος είτε οι δήμοι είτε άλλοι δημόσιοι φορείς. 
γ) Κοινωνικές. Ιδιοκτήτης τους είναι ενώσεις πολιτών.
δ) Μεικτές. Αυτές που έχουν κοινή ιδιοκτησία, ιδιωτική και κοι-
νωνικού συνόλου, συνήθως του κράτους.  Αποτελούν σύμπραξη 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Μπορεί να ιδρυθούν εξ αρχής σε 
αυτή τη μορφή, είτε το κράτος να εξαγοράσει μέρος μιας ιδιωτικής 
επιχείρησης  ή να πουλήσει μέρος μιας κρατικής επιχείρησης σε 
ιδιώτες.
Από το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα εξαρτάται αν την πρω-
τοκαθεδρία στην οικονομία την έχουν οι ιδιωτικές ή οι δημόσιες 
επιχειρήσεις. Στον καπιταλισμό κυριαρχεί η ιδιωτική οικονομία 
και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στον σοσιαλισμό κυριαρχεί η δη-
μόσια/κρατική οικονομία και οι δημόσιες/κρατικές επιχειρήσεις. 
Πάντως, δεν υπάρχουν δραστηριότητες που από τη φύση τους να 
ασκούνται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Όμως, για λόγους 
κοινωνικού συμφέροντος και προστασίας των πιο αδύναμων κοινω-
νικών στρωμάτων, η υγεία και η παιδεία πρέπει να είναι δημόσιες. 
Επίσης, στρατηγικοί τομείς της οικονομίας (μεταφορές, ενέργεια, 
τηλεπικοινωνίες), συνήθως πρέπει να ελέγχονται από το κράτος 
και για λόγους εθνικής άμυνας. 
Όσον αφορά την κοινωνική οικονομία, άνθησε στον ελλαδικό 
χώρο, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις κοινότητες, αλλά μετά 
την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους υποχώρησε. Παρά τις κατά 
καιρούς προσπάθειες για στήριξη, κυρίως, των αγροτικών συνε-
ταιρισμών, δεν ευδοκίμησε. Όμως, τα τελευταία χρόνια εισέρχεται 
δυναμικά σε αρκετούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 
Πάντως, στην Ευρώπη υπάρχει αρκετές δεκαετίες με σημαντικά 
αποτελέσματα. 
Ως κοινωνική οικονομία ορίζεται: «το σύνολο των οικονομικών, 
επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, 
οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προ-
σώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του 
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών 
συμφερόντων». 

Καρλ Μαρξ (1818-1883) 
Ο θεωρητικός του σοσιαλισμού. 

Ο τρόπος οργάνωσης της οικονομίας 
και πιο συγκεκριμένα το ποιος κατέ-
χει τα μέσα παραγωγής (εργοστάσια, 
πλοία, γη κτλ.) σε μια κοινωνία κα-
θορίζει και τον χαρακτήρα αυτής της 
οικονομίας.
Ο καπιταλισμός στηρίζεται στην 
ιδιωτική επιχείρηση. Τα μέσα πα-
ραγωγής ανήκουν σε ιδιώτες που 
κινούνται με γνώμονα το κέρδος. 
Το κράτος στον καπιταλισμό παίζει 
έναν επιτελικό ρόλο αναφορικά με 
την επιχειρηματικότητα. Εισπράτ-
τει φόρους και θέτει περιοριστικούς 
κανόνες στις επιχειρήσεις, οι οποίοι 
αφορούν την προστασία του κοινωνι-
κού συνόλου από την ατομιστική και 
κερδοσκοπική δράση ορισμένων επι-
χειρήσεων (νόμους προστασίας του 
περιβάλλοντος, της εργασίας κτλ.). 
Όμως, ο καπιταλισμός αντιμετωπί-
ζει σημαντικά προβλήματα όπως η 
ανεργία που μαστίζει σήμερα όλες 
τις χώρες.  
Η σοσιαλιστική οικονομία δεν στηρί-
ζεται στην ιδιωτική επιχείρηση. Βασι-
κός ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής 
είναι το κράτος. Η παραγωγή διανέ-
μεται στην κοινωνία με κριτήρια κοι-
νωνικά. Όμως και οι σοσιαλιστικές 
οικονομίες –που υπήρχαν σε πολλές 
χώρες μέχρι το 1989– αντιμετώπιζαν 
προβλήματα τα οποία δεν είχαν λυθεί. 
Μπορεί να μην υπήρχε ανεργία, όπως 
στις καπιταλιστικές χώρες, όμως η 
χαμηλή παραγωγικότητα και η έλλει-
ψη ανταγωνιστικότητας των προϊό-
ντων των σοσιαλιστικών χωρών είναι 
ανάμεσα στους λόγους που οδήγησαν 
στην κατάρρευσή τους. 
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Φορέας της κοινωνικής οικονομίας είναι η Κοινωνική Συνεταιρι-
στική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Είναι αστικός συνεταιρισμός με 
κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. 
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, μπορούν να δημιουργηθούν 
τρία είδη Κοιν.Σ.Επ.:
α) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης με σκοπό την 
ένταξη στην οικονομική / κοινωνική ζωή ατόμων που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ποσοστό 40% τουλάχιστον των 
εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις ανήκουν υποχρεωτικά στις 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 
β) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Κοινωνικής Φροντί-
δας με σκοπό την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσι-
ών κοινωνικού–προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες 
πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία 
και άτομα με χρόνιες παθήσεις.
γ) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση συλλογικού και παρα-
γωγικού σκοπού. Αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παρο-
χή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού 
συνόλου (πολιτισμός, περιβάλλον, εκπαίδευση, παροχές κοινής 
ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσια-
κών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν το 
τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, 
την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της 
τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
Μερικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας είναι τα εξής: 
α) Λειτουργεί παράλληλα με την ιδιωτική και την δημόσια οικονομία. 
β) Συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη. γ) Μπορεί να πωλεί 
προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. δ) Βασίζεται στην συνεργασία και 
αλληλοβοήθεια των ανθρώπων.
Β) Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα–Σ.Δ.Ι.Τ.
To νέο οικονομικό μοντέλο που προωθείται διεθνώς είναι η συ-
νεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή των 
μεγάλων έργων, όπως λιμάνια, αυτοκινητόδρομοι, δημόσια κτήρια 
(σχολεία, νοσοκομεία). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν οι Συ-
μπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). 
Οι Σ.Δ.Ι.Τ. είναι συμβάσεις, συνήθως μακροχρόνιες, οι οποίες συ-
νάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου φορέα και ενός ιδιωτικού φορέα 
με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Το 
Δημόσιο καθορίζει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του έργου, 
ενώ παράλληλα παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προδια-
γραφών από τον ιδιώτη.
Με τις Σ.Δ.Ι.Τ. επιτυγχάνονται δύο βασικές αρχές: η εξασφάλι-
ση της αποδοτικότητας των οικονομικών του δημόσιου και η 
μεταβίβαση των επιχειρηματικών κινδύνων από το δημόσιο 
στον ιδιωτικό τομέα.

Σήμερα το μοντέλο οικονομικής ορ-
γάνωσης και πολιτικής που κυριαρχεί 
στον κόσμο είναι ο καπιταλισμός και 
η επιχειρηματικότητα, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι το μοντέλο αυτό είναι 
αιώνιο, δεν έχει προβλήματα ή δεν 
πρόκειται στο μέλλον να εγκαταλει-
φθεί. Το πρόβλημα της πολιτικής 
είναι πώς θα επιτευχθεί ανάπτυξη, 
κοινωνική ευημερία και κοινωνική 
δικαιοσύνη. Αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί ούτε μέσω της ασυδοσί-
ας ορισμένων επιχειρήσεων (επιβολή 
της οικονομίας στην πολιτική) αλλά 
ούτε και μέσω του στραγγαλισμού 
κάθε πρωτοβουλίας και καινοτομί-
ας που προκαλεί έλλειψη παραγω-
γικότητας και κλίμα αναξιοκρατίας 
(πλήρης επικυριαρχία της πολιτικής 
στην οικονομία).  

Άνταμ Σμιθ (1723-1790) 

Οικονομολόγος. Θεωρητικός εκ-
φραστής της οικονομίας της αγοράς 
(καπιταλισμός).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Αργυρό τετράδραχμο Λυσιμάχου 
(Εμπροσθότυπος: κεφαλή Μ. Αλε-
ξάνδρου κερασφόρου. Οπισθότυπος: 
Αθηνά Νικηφόρος)

Στις αρχές του 18ου αιώνα, ανα-
φέρεται για τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες Αμερικής: «Αντί για χρήμα που 
πηγαινοέρχεται αδιάκοπα στα ίδια 
χέρια, λένε με θαυμασμό, εδώ στα 
χωριά προσφέρει ο ένας υπηρεσίες 
στον άλλον, με άμεσες ανταλλαγές. 
Ο ράφτης, ο τσαγκάρης προσφέρουν 
την τέχνη τους στον γεωργό που την 
έχει ανάγκη, και που, τις περισσότε-
ρες φορές, προμηθεύει την πρώτη ύλη 
και πληρώνει την εργασία σε είδος. Οι 
ανταλλαγές αυτές επεκτείνονται σε ένα 
σωρό είδη.» (F. Braudel, Υλικός πολι-
τισμός, οικονομία και καπιταλισμός, 
τ. Α΄εκδ. Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Αγροτικής Τράπεζας, Αθήνα 1995)

«Για να παραμερίσουν τους ανταγω-
νιστές τους, οι Άγγλοι έμποροι εγκαι-
νιάζουν τα πρώτα χρόνια του 18ου 
αιώνα ένα ασυναγώνιστο τιμολόγιο: 
καθόρισαν τον αιχμάλωτο-ινδικό 
νόμισμα-στις τέσσερις ουγγιές χρυσό  
ή τριάντα ασημένια πιάστρα ή τρία 
τέταρτα της λίβρας κοράλι, ή εφτά 
κομμάτια σκωτσέζικης στόφας.» (F. 
Braudel, Υλικός πολιτισμός, οικονο-
μία και καπιταλισμός, τ. Α΄) 

11.1  Από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία του 
χρήματος

«Τον 18ον αιώνα, σε απέραντες εκτάσεις για εκατομμύρια ανθρώ-
πους βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή του Ομήρου όπου λογάριαζαν 
την ασπίδα του Αχιλλέα σε βόδια. Ο Άνταμ Σμιθ αναπολεί αυτή την 
εικόνα. Γράφει: «η πανοπλία του Διομήδη κατά τον Όμηρο δεν έχει 
στοιχίσει παρά εννιά βόδια του Γλαύκου όμως έχει στοιχίσει εκατό». 
Αυτοί οι απλοϊκοί κόσμοι είναι ό,τι θα αποκαλούσε σήμερα ένας 
οικονομολόγος Τρίτο Κόσμο, υπήρξε πάντα ένας Τρίτος Κόσμος. 
Το συνηθισμένο του σφάλμα είναι η παραδοχή ενός διαλόγου που 
είναι πάντα εις βάρος του. Ωστόσο, τον διάλογο αυτόν, αν χρειαστεί, 
του τον επιβάλλουν.» (F. Braudel, Υλικός πολιτισμός, οικονομία 
και καπιταλισμός, τ. Α΄) 

Στις παραδοσιακές κοινωνίες η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν 
(και γίνεται) χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος. Γινόταν ανταλλαγή 
πραγμάτων, δηλαδή πράγμα αντί πράγματος (αντιπραγματισμός). 
Παράδειγμα: ο Α έδινε στάρι και έπαιρνε τυρί. Αυτό δημιουργούσε 
δυσκολίες στις ανταλλαγές, γιατί ο Α θα έπρεπε να βρει κάποιον να 
θέλει τυρί, και, επιπλέον, να έχει και να θέλει να το ανταλλάξει με 
στάρι. Επίσης, και οι δύο να θέλουν την ίδια ποσότητα προϊόντων 
(στάρι, τυρί). Με άλλα λόγια, μεταξύ αυτών που αντάλλασσαν τα 
προϊόντα τους θα έπρεπε να υπάρχει σύμπτωση επιθυμιών, να θέλουν 
να ανταλλάξουν τα ίδια προϊόντα στις ίδιες ποσότητες. Και αυτό 
δυσκόλευε πολύ τις ανταλλαγές. Γι’ αυτό εφευρέθηκε το χρήμα.
Η εφεύρεση του χρήματος είναι μία από τις μεγαλύτερες εφευρέ-
σεις, που διευκόλυναν τη ζωή των ανθρώπων. Η χρησιμοποίηση 
του χρήματος αύξησε το εμπόριο και τις συναλλαγές και κατ’ επέ-
κταση την οικονομία. Κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν ως χρήμα 
διάφορα προϊόντα, όπως σιτάρι, μέταλλα, φτερά, δέρματα κτλ. 
(βλέπε και κεφ. 1.5.2).
Αργότερα, με την εμφάνιση του αυθεντικού νομίσματος (τεμάχια 
ήλεκτρου, χρυσού, αργύρου), διευρύνονται ακόμη περισσότερο το 
εμπόριο και οι συναλλαγές. Κάποιες κοινωνίες, όταν άρχισαν να 
χρησιμοποιούν το νόμισμα ως χρήμα άρχισαν να αναπτύσσονται 
οικονομικά και να κυριαρχούν έναντι των άλλων κοινωνιών. Και 
όπως αποδεικνύει η ιστορία, κοινωνίες που δεν μπορούν να ακο-
λουθήσουν τις εξελίξεις, αργά ή γρήγορα, τίθενται στο περιθώριο 
ή και χάνονται από την ιστορία.  
Η χρησιμοποίηση του μεταλλικού νομίσματος είχε πολλές συνέ-
πειες στην κοινωνική και οικονομική ζωή των ανθρώπων, όπως:
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Τετράδραχμο της Θάσου

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν διάφο-
ρα πράγματα, ακόμα και άνθρωποι, 
χρησιμοποιούνταν ως χρήμα. Πα-
ράδειγμα:
Σε κάποιες χώρες της Αφρικής χρη-
σιμοποιούσαν τα άλογα, το αλάτι, τα 
χάλκινα βραχιόλια, τα όστρακα ή και 
νέγρους σκλάβους (Ινδικό νόμισμα).
Στην Αλάσκα και στη Ρωσία του Με-
γάλου Πέτρου χρησιμοποιούσαν τα 
γουναρικά.
Στις Αμερικανικές αποικίες χρησι-
μοποιούσαν τον καπνό, τη ζάχαρη, 
το κακάο. 

Χωριό στη Βιρτζίνια την εποχή της 
άφιξης στην Αμερική των Ισπανών 
κατακτητών. Οι κάτοικοι του χωρι-
ού αντάλλασαν είδη και δεν είχαν 
χρήματα. (Γκραβούρα του Theodor 
de Bry)
  

   Η αύξηση των συναλλαγών και του εμπορίου.
   Η αύξηση του καταμερισμού της εργασίας.
   Η δυνατότητα αποταμίευσης, η συσσώρευση πλούτου.

Έτσι, σταδιακά έγινε το πέρασμα από την οικονομία του οίκου στην 
οικονομία της πόλης και από τον αντιπραγματισμό στην οικονομία 
του χρήματος.
Το πέρασμα από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της πό-
λης σήμαινε μια νέα πορεία για την οικονομία και την κοινωνία. 
Η δημιουργία της «αγοράς» και της «πόλης» ήταν αποφασιστικής 
σημασίας για τις μετέπειτα εξελίξεις. Η αγορά, δηλαδή ο τόπος 
συνάντησης των ανθρώπων που πουλάνε και των ανθρώπων που 
αγοράζουν προϊόντα, διευρύνεται: περισσότεροι άνθρωποι, περισσό-
τερα προϊόντα, περισσότερες συναλλαγές. Η δημιουργία της πόλης 
αποτελεί τομή ανάμεσα στην παλιά και στη νέα κοινωνία. Στην 
πόλη δημιουργούνται νέοι θεσμοί, αναπτύσσονται νέες σχέσεις, 
δημιουργούνται νέα έργα. Η πόλη παράγει πολιτισμό. 
Ειδικότερα, η αρχαιοελληνική πόλη-κράτος είναι ο χώρος της 
πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού, ο χώρος του πολίτη. 
Υπάρχουν οι ιδιωτικές και οι δημόσιες υποθέσεις. Υπάρχει ο οίκος, 
ο ιδιωτικός χώρος, και ο δημόσιος χώρος και μεταξύ τους υπάρχει 
μια αρμονική σχέση. Το κατώφλι του σπιτιού αποτελεί τη διάκριση 
ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. Ειδικότερα, στον ιδιωτικό χώρο οι 
πολίτες φρόντιζαν για τον οίκο τους. Οι ίδιοι έχτιζαν τις κατοικίες 
τους,  με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Οι χώροι, 
τα έπιπλα, τα σκεύη κτλ. ήταν μόνο αυτά που χρησίμευαν για τις 
ανάγκες τους. Όσον αφορά τον δημόσιο χώρο, αποτελεί αντικείμενο 
φροντίδας της πόλης και των πολιτών, γιατί σ’ αυτόν εκτυλίσσονται  
οι δημόσιες υποθέσεις, τα κοινά. Η πόλη φρόντιζε να ικανοποιεί 
τις πραγματικές ανάγκες του πολίτη (βιοτικές, συναισθηματικές, 
κοινωνικές κτλ.), αλλά και ο πολίτης φρόντιζε για την πρόοδο της 
πόλης. Με αυτές τις συνθήκες, η πόλη δημιουργεί πολιτισμό. Η 
πόλη και ο πολιτισμός δημιουργούνται και αναπαράγονται στις 
πλατείες, στα πάρκα, στους δρόμους, στα δημόσια κτήρια, δηλαδή 
στον δημόσιο χώρο, όπου δημοκρατικά και ισότιμα, έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης και χρήσης όλοι οι πολίτες.
Η ανταλλαγή πραγμάτων, δηλαδή ο αντιπραγματισμός, υπάρχει 
και στις «πολιτισμένες» κοινωνίες, στις κοινωνίες που κυριαρχεί 
το χρήμα. Ακόμα και σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα, όχι μόνο 
στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στις ανεπτυγμένες, έστω σε 
περιορισμένη κλίμακα, γίνονται κάποιες ανταλλαγές πραγμάτων. 

22-0228.indd   143 29/9/2014   3:39:42 µµ



144

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

11.2 Το χρήμα

11.2.1 Ιδιότητες και λειτουργίες του χρήματος
Χρήμα είναι ο,τιδήποτε γίνεται αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής 

αγαθών και μέσο μέτρησης της ανταλλακτικής αξίας των άλλων 
αγαθών. Μετά την εφεύρεση του χρήματος οι ανταλλαγές από 
άμεσες έγιναν έμμεσες. Το πράγμα αντί πράγματος αντικαταστά-
θηκε από το πράγμα αντί χρήματος. Η οικονομία από εμπράγματη 
έγινε εγχρήματη. 
Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν χρήμα εξέδιδαν ιδιωτικές τράπεζες. 
Σήμερα, δικαίωμα έκδοσης χρήματος, ή όπως λέγεται το εκδοτικό 
προνόμιο, το έχουν μόνο οι εκδοτικές (κρατικές) τράπεζες, δη-
λαδή μόνο το κράτος.
Στη σημερινή εκχρηματισμένη οικονομία το χρήμα διαδραματίζει 
τρεις σημαντικές λειτουργίες. Το χρήμα είναι:
   μέτρο αξίας των αγαθών και υπηρεσιών
   μέσο πληρωμών
   μέσο αποταμίευσης

Το χρήμα για να επιτελεί τις παραπάνω λειτουργίες, πρέπει να έχει 
ορισμένες ιδιότητες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:
α) Υποχρεωτικά αποδεκτό μέσο πληρωμών. Τα χρήμα είναι κοι-
νώς αποδεκτό μέσο πληρωμών και μάλιστα υποχρεωτικό με νόμο. 
Και αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν μπορεί να αρνηθεί να πάρει ή 
να δώσει το χρήμα στις συναλλαγές του.
β) Ύπαρξη πολλαπλάσιων και υποπολλαπλάσιων της μονάδας 
του χρήματος. Σήμερα στη δική μας οικονομία βασική μονάδα 
χρήματος είναι το ένα (1) ευρώ. Αν υπήρχαν μόνο χρήματα του ενός 
ευρώ, τότε πολύ δύσκολα, αγοραστής και πωλητής, θα μετρούσαν 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για την αγορά ενός αυτοκινήτου. Για 
να διευκολύνονται οι συναλλαγές υπάρχουν πολλαπλάσια και υπο-
πολλαπλάσια του ευρώ.
γ) Μη γρήγορη φυσική φθορά. Αν το χρήμα υφίσταται γρήγορη 
αλλοίωση ή φθορά, τότε δυσχεραίνει τις συναλλαγές. Γι’ αυτό, 
σήμερα, εκτός από το χάρτινο χρήμα που υφίσταται κάποια φθορά, 
υπάρχει και το μεταλλικό χρήμα που φθείρεται δυσκολότερα.  

11.2.2 Σύγχρονες μορφές χρήματος
Στις σημερινές κοινωνίες κυκλοφορούν τα εξής είδη χρήματος:

α) Μεταλλικό χρήμα. Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούσαν διά-
φορα είδη μετάλλων, όπως σίδηρο, χαλκό, άργυρο, χρυσό. Σήμερα, 
τα μεταλλικά νομίσματα σπάνια περιέχουν πολύτιμα μέταλλα. Συ-
νήθως, η αξία του μετάλλου που εμπεριέχουν τα νομίσματα είναι 
μικρότερη από τα προϊόντα που μπορούν να αγοραστούν. Αν η αξία 
του μετάλλου που εμπεριέχει το νόμισμα είναι μεγαλύτερη από 

Μετοχή των Εταιρείας Μεταλλουρ-
γεία Λαυρίου, 1909. Τα μεταλλεία 
Λαυρίου προμήθευαν την αρχαία 
Αθήνα με άργυρο, ο οποίος χρησι-
μοποιήθηκε για την κοπή ενός από 
τα πρώτα αργυρά νομίσματα στον 
κόσμο: της αθηναϊκής δραχμής.

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν χρή-
μα  εξέδιδαν ιδιωτικές τράπεζες. Τα 
χαρτονομίσματα των τραπεζών μπο-
ρούσαν να εξαργυρωθούν σε χρυσό 
από την τράπεζα που τα εξέδιδε. Γι’ 
αυτό κάθε εκδοτική τράπεζα είχε την 
υποχρέωση να κυκλοφορεί τόση αξία 
χαρτονομισμάτων, όση είναι η αξία 
τους σε χρυσό (κανόνας χρυσού). 
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
εγκαταλείφθηκε ο κανόνας χρυσού.
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την αξία του ίδιου του νομίσματος, τότε το μεταλλικό νόμισμα δεν 
χρησιμοποιείται ως μέσον ανταλλαγής αλλά πωλείται ως μέταλλο.
β) Χαρτονόμισμα. Τα χαρτονομίσματα ή τραπεζογραμμάτια εκδί-
δονται από την εκδοτική (κρατική) τράπεζα. Κατασκευάζονται από 
ειδικό χαρτί και διαθέτουν ταινίες ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται 
η κατασκευή πλαστών χαρτονομισμάτων.
γ) Συναλλαγματική. Είναι ένα έγγραφο, το οποίο για να είναι 
έγκυρο πρέπει υποχρεωτικά από τον νόμο να έχει τα εξής στοιχεία:
- Τη λέξη «Συναλλαγματική» μέσα στο κείμενο του τίτλου.
- Εντολή πληρωμής ορισμένου χρηματικού ποσού.
- Το όνομα του πληρωτή, το όνομα του λήπτη.
- Τον χρόνο λήξης, τον τόπο πληρωμής.
- Τον τόπο και τον χρόνο έκδοσης.
- Την υπογραφή του εκδότη. 
δ) Επιταγή. Είναι έγγραφο, με το οποίο, αυτός που έχει χρήματα 
στην τράπεζα, δίνει εντολή στην τράπεζα να πληρώσει το ποσό που 
αναγράφεται στον κομιστή της επιταγής. Η επιταγή είναι πληρω-
τέα εν όψει, δηλαδή με την εμφάνισή της στο γκισέ της τράπεζας. 
Έτσι, οποιοσδήποτε κατέχει μια επιταγή, μπορεί να εμφανιστεί 
στην τράπεζα και να την εξαργυρώσει, αρκεί βέβαια αυτός που 
εξέδωσε την επιταγή να έχει χρήματα στην τράπεζα. 
Η επιταγή χρησιμοποιείται ως μέσο πληρωμής, χωρίς να δίνονται 
άμεσα χρήματα. Και αυτό διευκολύνει τις συναλλαγές, κυρίως 
μεταξύ εμπόρων. Έτσι, αντί να «κουβαλάει» κάποιος μαζί του 
πολλά χρήματα, με τον κίνδυνο κλοπής, δίνει μια επιταγή.
Η επιταγή πρέπει να έχει τα εξής υποχρεωτικά στοιχεία, που αν 
λείπει κάποιο μπορεί να επέλθει ακυρότητα της επιταγής:
- Τη λέξη «Επιταγή» μέσα στο κείμενο του τίτλου.
- Την εντολή πληρωμής ορισμένου χρηματικού ποσού.
- Το όνομα του πληρωτή. Πληρωτής είναι η τράπεζα.
- Τον τόπο πληρωμής (το κατάστημα της συγκεκριμένης τράπεζας).
- Τον τόπο και τον χρόνο έκδοσης.
- Την υπογραφή του εκδότη.
ε) Πιστωτικές κάρτες. Είναι το λεγόμενο πλαστικό χρήμα, που 
εκδίδουν οι εμπορικές τράπεζες. Επιτρέπει στον αγοραστή να μην 
πληρώσει στο κατάστημα, κατά την αγορά των προϊόντων, αλλά 
αργότερα στην τράπεζα. Επίσης, ο αγοραστής μπορεί να πληρώσει 
με δόσεις, οπότε επιβαρύνεται με τόκους. Βέβαια, αν δεν καταβάλλει 
τις δόσεις στον καθορισμένο χρόνο, πληρώνει υψηλότερους τόκους.
Κάποιοι καταναλωτές παρασύρονται, μερικές φορές, από τις δια-
φημίσεις και χρησιμοποιούν αλόγιστα τις πιστωτικές κάρτες. Αυτό 
στο μέλλον τους δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς δεν μπορούν 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.  

Χαρτονόμισμα των εκατό δισεκατομ-
μυρίων δραχμών που είχε κυκλοφο-
ρήσει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής (1941–1944). Είναι το 
μεγαλύτερο σε ονομαστική αξία ελ-
ληνικό χαρτονόμισμα. Το χρήμα είχε 
χάσει εντελώς την αξία του και ήταν 
«πληθωριστικό».   

Η αξία του χρήματος εξαρτάται από 
τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών 
στην αγορά. Και είναι γνωστό ότι οι 
τιμές άλλοτε αυξάνονται και άλλοτε 
μειώνονται. Έτσι, αν οι τιμές αυξάνο-
νται, η αξία του χρήματος μειώνεται, 
ενώ αν οι τιμές μειώνονται, η αξία 
του χρήματος αυξάνεται. 
Όταν αυξάνονται οι τιμές, λέμε ότι 
υπάρχει πληθωρισμός. Πληθωρισμός 
είναι η τάση για συνεχή αύξηση του 
γενικού επιπέδου των τιμών. Ο πλη-
θωρισμός έχει σημαντικές επιπτώσεις 
σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 
Πλήττει, κυρίως, αυτούς που έχουν 
σταθερά εισοδήματα (π.χ. μισθωτούς, 
συνταξιούχους), γιατί μειώνεται το 
πραγματικό τους εισόδημα, αφού με 
τα ίδια χρήματα αγοράζουν λιγότερα 
προϊόντα. 
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11.3 Οι Τράπεζες

11.3.1 Εμπορικές Τράπεζες, Κεντρική Τράπεζα 
Η λέξη «τράπεζα» αρχικά δήλωνε κάθε έπιπλο με οριζόντια 

επιφάνεια με τέσσερα πόδια (τραπέζι). Αργότερα σήμαινε το τρα-
πέζι που έκαναν τις συναλλαγές τους οι αργυραμοιβοί (κυρίως 
ανταλλαγές νομισμάτων). Από αυτό προήλθε το «τράπεζα», ως 
πιστωτικό ίδρυμα.
Οι εμπορικές τράπεζες είναι επιχειρήσεις που δέχονται κατα-
θέσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις, σωματεία 
κτλ.) με επιτόκιο «Α» και χορηγούν δάνεια σε φυσικά πρόσωπα 
και νομικά πρόσωπα και στο κράτος με επιτόκια «Α+». Δηλαδή, 
κερδίζουν από τη διαφορά επιτοκίου. 
Μετά τνη βιομηχανική επανάσταση και την επικράτηση του κα-
πιταλιστικού συστήματος, άρχισε και η ανάπτυξη των τραπεζών. 
Από τις αρχές του 20ού αιώνα υπάρχει διασύνδεση τραπεζικού 
και χρηματιστηριακού κεφαλαίου, το οποίο αποκτά μεγάλη οι-
κονομική και πολιτική δύναμη. 
Αρχικά, οι εμπορικές τράπεζες εξέδιδαν τα χαρτονομίσματα, τα 
ονομαζόμενα τραπεζογραμμάτια. Από τις αρχές του 20ού αιώνα 
το δικαίωμα έκδοσης τραπεζογραμματίων το έχει μόνο η κεντρική 
τράπεζα, η οποία είναι κρατική ή τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους.
Η κεντρική τράπεζα αποτελεί την τράπεζα του κράτους (κα-
ταθέσεις και δάνεια του κράτους). Ασκεί σημαντικό ρόλο στην 
νομισματική και πιστωτική πολιτική του κράτους. Μετά την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) έχει μειωθεί ο ρόλος 
της Κεντρικής Τράπεζας των κρατών-μελών. Όμως, ο ρόλος της 
κεντρικής τράπεζας συνεχίζει να είναι σημαντικός:
   Ελέγχεται από το κράτος.
   Εποπτεύει τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και ορισμένες κατηγορίες 
επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας. 

   Συλλέγει στατιστικά στοιχεία από νομισματικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα (δηλαδή, τις τράπεζες και τα αμοιβαία κεφάλαια 
διαχείρισης διαθεσίμων). 

   Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας.

   Διαχειρίζεται για λογαριασμό της Ε.Κ.Τ. μέρος των σε συνάλλαγμα 
και χρυσό διαθεσίμων της τελευταίας, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Ε.Κ.Τ. 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελείται από την κεντρική τράπεζα 
και το σύνολο των εμπορικών τραπεζών. 

Επίσκεψη στην Ε.Κ.Τ.:
Ανεξαρτησία–διαφάνεια–λογοδοσία 
της Ε.Κ.Τ.:

Ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία συντε-
λεί στη διατήρηση της σταθερότητας 
των τιμών. Το γεγονός αυτό επιβε-
βαιώνεται από την εκτενή θεωρητική 
ανάλυση και τα εμπειρικά στοιχεία 
σχετικά με την ανεξαρτησία των κε-
ντρικών τραπεζών.
Διαφάνεια. Σημαίνει ότι η Ε.Κ.Τ. 
παρέχει, εγκαίρως, στο ευρύ κοινό 
και στις αγορές όλες τις πληροφορίες 
που αφορούν τη στρατηγική, τις αξιο-
λογήσεις και τις αποφάσεις πολιτικής 
της, καθώς και τις διαδικασίες της, 
με τρόπο ειλικρινή και σαφή.
Λογοδοσία. Θεμελιακή αρχή των 
δημοκρατικών κοινωνιών είναι ότι 
κάθε ανεξάρτητο ίδρυμα που επιτε-
λεί δημόσια λειτουργία οφείλει να 
λογοδοτεί στους πολίτες και τους 
εκλεγμένους αντιπροσώπους τους 
για την άσκηση των πολιτικών του. 
Συνεπώς, η λογοδοσία συνιστά σημα-
ντικό συμπλήρωμα της ανεξαρτησίας 
των κεντρικών τραπεζών.
Εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα έχουμε δεσμευθεί να εκτε-
λούμε αποτελεσματικά όλα τα καθή-
κοντα κεντρικής τράπεζας που μας 
έχουν ανατεθεί, τα οποία ασκούμε 
επιδιώκοντας το ύψιστο επίπεδο 
ακεραιότητας, ικανοτήτων, αποδο-
τικότητας και διαφάνειας (Ε.Κ.Τ.).
Με χαρά θα συνεχίσουμε να σας 
παρουσιάζουμε τις εργασίες της 
τράπεζας από τις νέες μας εγκατα-
στάσεις, στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο επισκεπτών όπου θα παρέχο-
νται εργαλεία και θα λαμβάνουν χώρα 
δραστηριότητες εκπαιδευτικού χα-
ρακτήρα. Από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2014 θα έχετε τη δυνατότητα να 
κάνετε την κράτησή σας ηλεκτρονικά 
(από την Ε.Κ.Τ.). 
(https://www.ecb.europa.eu)
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11.3.2 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
Από την 1η Ιανουαρίου 1999 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

(Ε.Κ.Τ.) είναι υπεύθυνη για την άσκηση της νομισματικής πο-
λιτικής στη ζώνη του ευρώ. Η ζώνη του ευρώ περιλαμβάνει τις 
χώρες που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Σήμερα είναι δεκαοκτώ χώ-
ρες της Ε.Ε. και συνεχώς αυξάνονται. Η δημιουργία του κοινού 
νομίσματος και η ίδρυση της Ε.Κ.Τ., αποτέλεσε βασικό στάδιο 
στη μακρόχρονη πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για να 
ενταχθεί μια χώρα στη ζώνη του ευρώ πρέπει να πληροί ορισμένα 
κριτήρια σύγκλισης, ώστε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 
επιτυχημένη συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μαζί με τις Εθνικές Κεντρικές 
Τράπεζες των χωρών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ αποτελούν το 
ευρωσύστημα. Η Ε.Κ.Τ. είναι η κεντρική τράπεζα για το ενιαίο 
νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ. Είναι ανεξάρτητη από τα άλλα 
όργανα της Ε.Ε. και από τα κράτη - μέλη. Η ανεξαρτησία της Ε.Κ.Τ. 
καθορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία νομισματική πολι-
τική (στη συνθήκη για την Ε.Ε. και στο καταστατικό της τράπεζας). 
Το βασικό καθήκον της Ε.Κ.Τ. είναι η διαφύλαξη της αξίας του 
ευρώ, δηλαδή να διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ευρώ και, 
συνεπώς, τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Τον ίδιο 
στόχο έχει και το ευρωσύστημα.
Η λειτουργία του ευρωσυστήματος διέπεται από τις εξής οργανω-
τικές αρχές: 
α) Συμμετοχή και συνεργασία. Όλα τα μέλη με πνεύμα συνεργα-
σίας και συλλογικότητας συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών 
του ευρωσυστήματος.
β) Διαφάνεια και λογοδοσία. Όλα τα μέλη ενεργούν με διαφάνεια 
και είναι πλήρως υπεύθυνα και υπόλογα για τη λειτουργία του 
ευρωσυστήματος.
γ) Συνοχή και ενότητα. Με σεβασμό προς το νομικό καθεστώς 
των μελών του, το Ευρωσύστημα, διακρίνεται από συνοχή και 
ενότητα, εκφράζεται με ενιαία φωνή και βρίσκεται κοντά στους 
πολίτες της Ευρώπης.
δ) Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα κατά τη λήψη 
αποφάσεων. Όλες οι διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης απο-
φάσεων πρέπει να στοχεύουν στην αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα. Η λήψη αποφάσεων εστιάζεται στην ανάλυση και 
στην ανάπτυξη επιχειρημάτων, καθώς και στην έκφραση όλων των 
διαφορετικών απόψεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι το βασικό όργανο λήψης 
αποφάσεων της Ε.Κ.Τ. και απαρτίζεται από:
   τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής,
   τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της 
ζώνης του ευρώ (ευρωζώνη).

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
Αρμοδιότητες: 
- Να καθορίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές και να λαμβάνει τις αναγκαί-
ες αποφάσεις για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο 
Ευρωσύστημα.
- Να χαράσσει τη νομισματική πολι-
τική για τη ζώνη του ευρώ (τα βασικά 
επιτόκια, την προσφορά διαθεσίμων 
στο Ευρωσύστημα κτλ.). 

Η αποστολή του Ευρωσυστήματος

Το Ευρωσύστημα, το οποίο αποτε-
λείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες των κρατών-μελών που 
έχουν υιοθετήσει το ευρώ, είναι η 
νομισματική αρχή της ζώνης του 
ευρώ. Πρωταρχικός μας στόχος στο 
Ευρωσύστημα είναι η διατήρηση της 
σταθερότητας των τιμών για το κοινό 
καλό. Ενεργώντας επίσης ως κύρια 
χρηματοπιστωτική αρχή, στοχεύουμε 
στη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτι-
κής σταθερότητας και την προώθηση 
της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης 
στην Ευρώπη.

Κατά την επιδίωξη των σκοπών μας 
αποδίδουμε υψίστη σημασία στην 
αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη, τη δια-
φάνεια και τη λογοδοσία. Στοχεύουμε 
στην αποτελεσματική επικοινωνία 
με τους πολίτες της Ευρώπης και τα 
μέσα ενημέρωσης. Στις σχέσεις μας 
με τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρ-
χές έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να 
ενεργούμε απολύτως σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Συνθήκης, λαμβάνο-
ντας δεόντως υπόψη την αρχή της 
ανεξαρτησίας.

(https://www.ecb.europa.eu)
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11.4 Αποταμίευση – Καταθέσεις – Δανεισμός
Τα φυσικά πρόσωπα (οι άνθρωποι) και τα νομικά πρόσωπα 

(επιχειρήσεις, σωματεία, οργανισμοί κτλ.) έχουν έσοδα από δι-
άφορες πηγές, όπως από εργασία, ενοίκια, καταθέσεις, πωλήσεις 
προϊόντων κτλ.
Τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις, συνήθως, δεν ξοδεύουν 
όλα τα έσοδά τους. Ένα μέρος των εσόδων το αποταμιεύουν για 
να καλύψουν μελλοντικές τους ανάγκες. Αυτή τη λογική ακολουθεί 
κάθε σώφρων άνθρωπος.
Ειδικότερα, οι άνθρωποι έχουν τουλάχιστον δύο βασικές επιλογές 
για να καλύψουν τις ανάγκες τους: είτε να καταναλώνουν ολόκλη-
ρο το μηνιαίο ή ετήσιο εισόδημά τους, για να καλύψουν τωρινές 
ανάγκες, είτε να καταναλώνουν μέρος του εισοδήματός τους και 
το υπόλοιπο να το αποταμιεύουν για να το χρησιμοποιήσουν για 
μελλοντικές ανάγκες (αγορά κατοικίας, σπουδές παιδιών, δαπάνες 
υγείας κτλ.).
Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή στον δανεισμό. Ο δανεισμός 
είναι απαραίτητος, για μεν τις επιχειρήσεις για να κάνουν π.χ. τις 
αναγκαίες επενδύσεις. Για δε τα νοικοκυριά για να κάνουν μια αγορά 
(π.χ. ενός ακινήτου) ή για να αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες. 
Δεν χρειάζεται δανεισμός για τρέχουσες καταναλωτικές δαπάνες 
(αγορά αυτοκινήτου, διακοπές κτλ.). Βέβαια, καθένας επιλέγει αυτό 
που κρίνει πιο ορθό. Αλλά ό,τι και αν επιλέξει, έχει την ευθύνη της 
επιλογής του.   
Τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις ένα μέρος των εσόδων 
τους το αποταμιεύουν για να καλύψουν μελλοντικές τους ανάγκες. 
Η αποταμίευση σε παλιότερες εποχές γινόταν στο σεντούκι. Σήμε-
ρα, συνήθως, γίνεται στις τράπεζες, αφενός για να παίρνουμε τόκο 
και αφετέρου για λόγους ασφάλειας (απώλεια, φθορά, κλοπή κτλ.). 
Από τη μεριά τους οι εμπορικές τράπεζες δέχονται καταθέσεις που 
διακρίνονται ως εξής:
α) Καταθέσεις ταμιευτηρίου. Ο καταθέτης μπορεί να κάνει κα-
ταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων, όποτε θέλει αυτός. Γι’ αυτό και 
είναι η συνηθέστερη μορφή κατάθεσης.
β) Καταθέσεις προθεσμίας. Ο καταθέτης καταθέτει τα χρήματά 
του για ορισμένη προθεσμία, (6 μήνες, 1 χρόνο κτλ.). Μόνο μετά 
την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να κάνει 
ανάληψη. Αν κάνει νωρίτερα ανάληψη, χάνει ένα μέρος του τόκου 
που θα έπαιρνε. Οι καταθέσεις προθεσμίας έχουν, συνήθως, μεγα-
λύτερο επιτόκιο από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου.
γ) Καταθέσεις όψεως. Ο καταθέτης, συνήθως, κάνει καταθέσεις 
και αναλήψεις με επιταγές. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (κεφ. 
11.2.2) οι επιταγές διευκολύνουν τις συναλλαγές, όταν οι συναλ-
λασσόμενοι χρειάζονται μεγάλα χρηματικά ποσά.
Για τις καταθέσεις που δέχονται οι εμπορικές τράπεζες πληρώνουν 
στους καταθέτες τόκο. Ο τόκος είναι ανάλογος με το επιτόκιο που 
επικρατεί στην αγορά, ανάλογος με τη συμφωνία που έχει γίνει 

Μαρίνους βαν Ρεϊμέρσβελε, 
Ο αργυραμοιβός και η γυναίκα του, 

1540.  

Καμία εμπορική τράπεζα δεν κρατάει 
στα συρτάρια της όλες τις καταθέ-
σεις, ούτε βέβαια διαθέτει όλες τις 
καταθέσεις σε δάνεια. Η εμπειρία των 
τραπεζών δείχνει ότι αν έχει κατα-
θέσεις εκατό (100) ευρώ μπορεί να 
διαθέτει, χωρίς κίνδυνο, σε δάνεια 
περίπου τα εβδομήντα πέντε (75), 
και να κρατήσει τα είκοσι πέντε (25) 
ευρώ ως απόθεμα, ως διαθέσιμα στο 
ταμείο της. 
Ακούγεται, συχνά, το ερώτημα του 
τι μπορεί να συμβεί αν όλοι οι κα-
ταθέτες μιας τράπεζας αποφασίσουν 
να κάνουν ταυτόχρονη ανάληψη των 
καταθέσεών τους. Αυτό που θα συμ-
βεί είναι η κατάρρευση της τράπεζας, 
καθώς είναι αδύνατο να έχει ρευστό 
χρήμα προκειμένου να ικανοποιήσει 
όλες τις απαιτήσεις των καταθετών 
της.
Όταν υπάρχει η φημολογία χρεωκο-
πίας μιας τράπεζας, μεγάλης οικονο-
μικής κρίσης ή πολέμου, οι καταθέ-
τες σπεύδουν μαζικά να πάρουν τα 
χρήματά τους και αυτό επιτείνει το 
πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, 
επιταχύνει την κρίση ή την χρεω-
κοπία. 
Γι, αυτό σε τέτοιες κρίσιμες κατα-
στάσεις χρειάζεται ψυχραιμία από 
τους πολίτες, υπευθυνότητα από την 
πολιτεία και προσοχή στην ανεύθυνη 
φημολογία.    
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μεταξύ καταθέτη και τράπεζας. Οι τράπεζες, συνήθως, όσο μεγα-
λύτερη είναι η κατάθεση, τόσο μεγαλύτερο επιτόκιο προσφέρουν. 
Και βέβαια υπάρχουν διαφορές στα επιτόκια που δίνουν οι διά-
φορες τράπεζες.
Τόκος είναι το ποσό που αποφέρουν ως κέρδος τα χρήματα που 
είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα για ορισμένη χρονική περίοδο, 
συνήθως ένα έτος, ανάλογα με το επιτόκιο.
Επιτόκιο είναι ο τόκος που αποφέρουν τα χρήματα των εκατό ευρώ 
που είναι κατατεθειμένα στην τράπεζα για ένα έτος.
Παράδειγμα: Ο κ. Οικονόμος καταθέτει στην τράπεζα κεφάλαιο 
1000 ευρώ με επιτόκιο 5% τον  χρόνο. Άρα, ο κ. Οικονόμος μετά 
από έναν χρόνο δικαιούται: κεφάλαιο 1000 ευρώ + 50 ευρώ τόκο. 
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι εμπορικές τρά-
πεζες είναι επιχειρήσεις, που ως κύριο έργο έχουν να δέχονται 
καταθέσεις και να χορηγούν δάνεια. Με άλλα λόγια, αγοράζουν και 
πωλούν χρήμα. Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και οι τράπεζες έχουν 
έξοδα (ενοίκια, μισθοί προσωπικού κτλ.). Επιπλέον, πληρώνουν 
τόκους στους καταθέτες. Για να είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις και 
να συνεχίζουν να υπάρχουν, δίνουν στους καταθέτες επιτόκιο μι-
κρότερο από το επιτόκιο που δίνουν στους δανειζόμενους. Δηλαδή, 
κερδίζουν από τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου καταθέσεων και 
του επιτοκίου δανεισμού. 
Οι εμπορικές τράπεζες χορηγούν δάνεια προς τα νοικοκυριά, τις 
επιχειρήσεις και στο κράτος. Ειδικότερα, τα δάνεια προς τα νοι-
κοκυριά διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: στεγαστικά, τα 
οποία δίνονται για αγορά οικοπέδου, σπιτιού κτλ. και τα καταναλω-
τικά, που δίνονται για αγορά καταναλωτικών αγαθών (αυτοκίνητο, 
οικοσκευή κτλ.). Τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τις 
ανάγκες τους, διακρίνονται, σε δάνεια για επενδύσεις, για εμπορική 
κίνηση κτλ. Κάποιες τράπεζες εξειδικεύονται στην παροχή δανείων 
σε ορισμένους κλάδους παραγωγής (π.χ. μια τράπεζα επενδύσεων 
χορηγεί δάνεια για επενδύσεις). Τα δάνεια προς το κράτος, κυ-
ρίως,  δίνονται με την αγορά ομολόγων. Δηλαδή, το κράτος, για 
να καλύψει τις ανάγκες του, εκδίδει κρατικά ομόλογα, τα οποία 
αγοράζουν οι τράπεζες.

Οι εμπορικές τράπεζες είναι επιχει-
ρήσεις. Για να επιτύχουν τον στόχο 
τους, που είναι η μεγιστοποίηση των 
κερδών τους, θα πρέπει να χορηγούν, 
εφόσον έχουν καταθέσεις, όσο το δυ-
νατόν περισσότερα δάνεια. Όμως, 
αυτό δεν συμβαίνει διότι υφίστανται 
δύο, κυρίως, περιορισμοί:
α) Οι περιορισμοί και ο έλεγχος από 
την κεντρική τράπεζα. Οι εμπορι-
κές τράπεζες λειτουργούν υπό τον 
έλεγχο της κεντρικής τράπεζας, η 
οποία, μεταξύ άλλων, καθορίζει και 
το ποσοστό των διαθεσίμων χρημά-
των που οφείλουν να κατέχουν οι 
εμπορικές τράπεζες, για να μπορούν 
να εξυπηρετούν χωρίς πρόβλημα τις 
αναλήψεις από τους καταθέτες.
β) Ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Οι 
εμπορικές τράπεζες όταν δίνουν δά-
νεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
οφείλουν να ερευνούν την οικονο-
μική κατάσταση των δανειζόμενων, 
καθώς και τις δυνατότητές τους να 
επιστρέψουν τα δάνεια. Γι’ αυτό άλ-
λωστε ζητούν και εγγυήσεις από τους 
δανειζόμενους ή τρίτα πρόσωπα που 
μπορούν να εγγυηθούν γι’ αυτούς.
 

Τράπεζα των Η.Π.Α., 19ος αιώνας. 
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11.5 Το Χρηματιστήριο – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Όπως αναφέρθηκε (κεφ. 10.5.1) οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν 

τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και το κεφά-
λαιό τους διαιρείται σε μετοχές. Οι Α.Ε., εφόσον εκπληρώνουν 
ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούν να εισάγουν τις μετοχές τους 
στο χρηματιστήριο. Όταν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ανάγκη από 
κεφάλαια, αντί να πάρουν δάνεια από τις τράπεζες (ακριβότερα, 
δυσκολότερα), εισάγουν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο και 
έτσι αντλούν τα απαραίτητα κεφάλαια. 
Χρηματιστήριο είναι η «αγορά», (αγορά και πώληση) μετοχών και 
ομολόγων (δανειακοί τίτλοι δημοσίου και μεγάλων επιχειρήσεων). 
Το 1876, ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών – Αγορά Αξιών, το 
οποίο το 2000 αναδιοργανώθηκε και  λειτουργεί η εταιρία «Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε.». Σκοπός του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα 
με το καταστατικό του, είναι η οργάνωση των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών οι οποίες καταρτίζονται κατά αποκλειστικότητα σε 
χρηματιστήρια αξιών και παραγώγων.
Εκτός από το χρηματιστήριο αξιών, που λειτουργεί ως αγορά 
μετοχών και ομολόγων, υπάρχει το χρηματιστήριο εμπορευμά-
των, που λειτουργεί ως αγορά για ορισμένα προϊόντα (αγροτικά 
προϊόντα, μεταλλεύματα κτλ.) και το χρηματιστήριο ναύλων, που 
λειτουργεί για τις ναυλώσεις πλοίων. Πάντως, όπως και οι τράπεζες, 
η ορθή λειτουργία του χρηματιστηρίου συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της χώρας (π.χ. όσοι αγοράζουν μετοχές επενδύουν σε επιχειρήσεις).
Στη χώρα μας λειτουργούν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρη-
ματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Μεγάλα χρηματιστήρια, που επηρεάζουν τις διεθνείς οικονομικές 
εξελίξεις, αλλά δίνουν και τις «κατευθύνσεις» στα υπόλοιπα, εί-
ναι τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, της Φρανκφούρτης, του 
Τόκιο, του Λονδίνου κτλ. 
Το χρηματιστήριο αποτελεί τη βασική αγορά για συναλλαγές, κυρίως, 
μετοχών και παραγώγων στην Ελλάδα για ιδιώτες και θεσμικούς 
επενδυτές. Έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό κεφαλαίων από 
το εξωτερικό. Σχεδόν το 50% της συνολικής κεφαλαιοποίησης 
της ελληνικής αγοράς βρίσκεται στα χέρια των διεθνών θεσμικών 
επενδυτών, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποιούν περίπου το 
50% της συναλλακτικής δραστηριότητας. 
Όποιος θέλει να αγοράσει ή να πωλήσει μετοχές ή ομόλογα δεν 
μπορεί να πάει στο χρηματιστήριο μόνος του. Θα πρέπει να μεσο-
λαβήσουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες. Μόνο αυτές μπορούν 
να εκτελέσουν εντολές (αγορά, πώληση) των πελατών τους.
Γενικά, όσοι αγοράζουν και πωλούν μετοχές και ομόλογα  στο 
χρηματιστήριο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
Πρώτον, επενδυτές. Αγοράζουν μετοχές, διότι προσδοκούν με-

Από το 1870, στη διασταύρωση των 
οδών Ερμού και Αιόλου, πάνω από το 
ιστορικό καφενείο «Η Ωραία Ελλάς», 
βρισκόταν η «Λέσχη των Εμπόρων 
Αθηνών», που χρησίμευε ως τόπος 
συναντήσεως των επαγγελματιών, 
αλλά συχνά και ως πρακτορείο ει-
δήσεων. Στον χώρο αυτό κάθε από-
γευμα γινόταν διαπραγματεύσεις επί 
των ομολογιών των εθνικών δανείων 
που εκδίδονταν τότε. Σταδιακά και 
με τη διάδοση των μετοχικών τίτλων, 
δημιουργήθηκε η διάθεση για σημα-
ντικότερες συναλλαγές. Με την πάρο-
δο του χρόνου, η λέσχη μετατράπηκε 
σε «Μετοχοπρατήριον». Έτσι άρχισε 
να λειτουργεί ένα «ανεπίσημο» Χρη-
ματιστήριο στην Αθήνα. 

Το χρηματιστήριο στην οδό 
Σοφοκλέους, Αθήνα.

Η αίθουσα του χρηματιστηρίου 
στην οδό Σοφοκλέους, Αθήνα.
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γαλύτερο κέρδος (μέρισμα) π.χ. από τον τόκο που θα έπαιρναν 
από την τράπεζα για το ίδιο ποσό. Βέβαια, όποιος έχει μετοχές 
μιας εταιρείας, είναι μέτοχος (ιδιοκτήτης) της εταιρείας, κατά το 
ποσοστό των μετοχών του. Γι’ αυτό υπάρχουν και επενδυτές που 
αγοράζουν μεγάλο αριθμό μετοχών για να μπορούν να έχουν λόγο 
στην πορεία της εταιρείας.
Δεύτερον, κερδοσκόποι. Αγοράζουν μετοχές σε χαμηλή τιμή και 
προσδοκούν να την πωλήσουν σε υψηλή τιμή και εάν είναι δυνατόν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπόψη ότι υπάρχουν και διεθνείς 
εταιρείες (funds) με τεράστια κεφάλαια, που μπορούν να κερδο-
σκοπούν και να επηρεάζουν την πορεία των χρηματιστηρίων. 
Τα Χρηματιστήρια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικο-
νομία, όπως:

   Οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τα κεφάλαια που έχουν ανάγκη 
με καλύτερους όρους από αυτούς που δανείζουν οι τράπεζες.

   Οι επενδυτές μπορούν να επενδύσουν σε μετοχές και ομόλογα με 
την προσδοκία του κέρδους, δηλαδή μιας αποδοτικής επένδυσης. 

   Οι συναλλαγές διευκολύνονται, γιατί είναι χώρος συνάντησης,   
ζήτησης και προσφοράς μετοχών, ομολόγων κτλ. 

Το χρηματιστήριο άρχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. 
Ταυτόχρονα, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η ένταξή της 
στην Νομισματική και Οικονομική Ενοποίηση (Ο.Ν.Ε.) συντέλεσαν 
στην ανάπτυξη του χρηματιστηρίου. Επισημαίνεται ότι την εποχή 
εκείνη οι Έλληνες έπαιζαν στο χρηματιστήριο με φρενήρη ρυθμό. 
Το αποτέλεσμα ήταν με το χρηματιστηριακό κραχ του 1999 πολλοί 
Έλληνες να χάσουν μεγάλες περιουσίες.

*      *      *
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι αρμόδια για την εποπτεία της 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Στόχος της 
είναι η διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς, ο περιορισμός του 
συστημικού κινδύνου, και η προστασία του επενδυτικού κοινού με 
την προώθηση της διαφάνειας.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δι-
καίου με ίδιους πόρους, λειτουργεί αποκλειστικά χάριν του δη-
μοσίου συμφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας 
και διοικητικής αυτοτέλειας. Η λειτουργία της δεν βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό, οι δε πόροι της προέρχονται από τέλη και 
εισφορές που βαρύνουν τους εποπτευόμενους φορείς. Ο προϋπολο-
γισμός της Επιτροπής συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και εγκρίνεται από τον υπουργό οικονομίας και οικονομικών.

Μέχρι το πρόσφατο παρελθόν οι 
συνεδριάσεις του χρηματιστηρίου 
(οδός Σοφοκλέους, στην Αθήνα) ήταν 
άμεσες. Οι χρηματιστές συγκεντρώ-
νονταν στην αίθουσα, γύρω από ένα 
κυκλικό κιγκλίδωμα και φώναζαν τις 
προσφορές τους στον αρμόδιο υπάλ-
ληλο. Σήμερα, οι συναλλαγές γίνο-
νται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Το νέο χρηματιστήριο Αθηνών,  
στη Λ. Καβάλας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά 
ενυπόγραφες καταγγελίες επενδυτών, 
οι οποίες ενδέχεται να αφορούν παρα-
βάσεις νομοθεσίας για την κεφαλαι-
αγορά και επιβάλλει κυρώσεις στις 
περιπτώσεις που διαπιστώνονται 
παραβάσεις.

«Την αναστολή διαπραγμάτευσης των 
μετοχών των εταιρειών… αποφάσι-
σε το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά 
από σχετικό αίτημα της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς.» (Από τον ημερή-
σιο Τύπο)
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Έντβαρντ Μουνχ, Η κραυγή,  
Εθνική Πινακοθήκη  

της Νορβηγίας, Όσλο. 

«Όταν ένας φιλελεύθερος βλέπει έναν 
ζητιάνο πιστεύει πως το σύστημα δεν 
δουλεύει, ενώ ένας μαρξιστής πιστεύει 
το ακριβώς αντίθετο.» (Μπιλ Λεβάντ)

Το τι είναι και τι δεν είναι κοινωνικό 
πρόβλημα αποτελεί, πολλές φορές, 
σημείο τριβής ανάμεσα στους κοινω-
νικούς επιστήμονες. Ο λόγος είναι ότι 
δεν χαρακτηρίζουν όλοι ως κοινωνικά 
προβλήματα τα ίδια φαινόμενα. Π.χ. 
η χρήση των ναρκωτικών για πολλούς 
θεωρείται σημαντικό πρόβλημα, το 
οποίο η κοινωνία πρέπει να αντιμε-
τωπίσει. 
Υπάρχει, όμως, και η άποψη ότι η 
χρήση ναρκωτικών γίνεται κοινωνικό 
πρόβλημα όταν αυτά είναι απαγορευ-
μένα με αποτέλεσμα οι χρήστες να 
κινούνται σε παράνομα δίκτυα προ-
κειμένου να τα προμηθευτούν σε 
υψηλή τιμή, κάτι που τους οδηγεί 
και σε εγκληματική συμπεριφορά. 
Διαφορετικά, σύμφωνα με την άποψη 
αυτή, η αποποινικοποίηση της χρήσης 
ορισμένων ελαφρών ναρκωτικών ου-
σιών μπορεί να βλάπτει το άτομο που 
τα χρησιμοποιεί, δεν συνιστά όμως 
πρόβλημα για το κοινωνικό σύνολο.   

13.1 Κοινωνικά προβλήματα 

13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια 
Με το όρο κοινωνικό πρόβλημα εννοούμε μια κατάσταση που 

υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής ορισμένων ή όλων των μελών 
μιας κοινωνίας και συνήθως αποτελεί θέμα δημόσιας συζήτησης. 
Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, ο όρος «κατάσταση» αναφέρεται σε 
κάθε περίσταση που αρκετοί άνθρωποι τη θεωρούν προβληματική. 
Τέτοιες καταστάσεις είναι το να μην έχει κάποιος εργασία παρότι 
αναζητά (υψηλή ανεργία), το να μην έχει χρήματα για να καλύψει τις 
ανάγκες του παρότι εργάζεται ή ψάχνει για δουλειά, να αισθάνεται 
ανασφαλής επειδή ζει σε μια γειτονιά με μεγάλη εγκληματικότητα, 
να ζει σε ένα μολυσμένο περιβάλλον κτλ.
Τα κοινωνικά προβλήματα δεν αγγίζουν όλο τον πληθυσμό με 
τον ίδιο τρόπο. Η πλειονότητα του πληθυσμού μπορεί να υπο-
φέρει, αλλά μια μειοψηφία μπορεί να κερδίζει από τα κοινωνικά 
προβλήματα. Ο πόλεμος είναι ολέθριος για τις κοινωνίες και τους 
ανθρώπους που μπορεί να χάσουν τη ζωή και την περιουσία τους. 
Όμως, δεν είναι καθόλου επιβλαβής για τις βιομηχανίες και τους 
εμπόρους όπλων. Το αντίθετο μάλιστα. Κερδίζουν τεράστια ποσά 
από αυτόν. 
Τα κοινωνικά προβλήματα αλλάζουν από κοινωνία σε κοινω-
νία και από εποχή σε εποχή. Δεν έχουν όλες οι κοινωνίες τα ίδια 
προβλήματα. Ούτε σε όλες τις εποχές τα προβλήματα είναι ίδια. Τα 
τελευταία χρόνια, ορισμένα προβλήματα έχουν γίνει «παγκόσμια», 
όπως η παγκόσμια φτώχεια και το οικολογικό πρόβλημα που επη-
ρεάζει πλέον τις ζωές των κατοίκων ολόκληρου του πλανήτη και 
απειλεί την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Ο επόμενος πίνακας δείχνει 
τη διαφοροποίηση των κοινωνικών προβλημάτων στις Η.Π.Α. μέσα 
στον χρόνο:

Σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στις Η.Π.Α. 
το 1935 και το 2008

1935 2008

1. Ανεργία και φτώχεια 1. Καταστροφή του περιβάλλοντος

2. Ανεπαρκείς κυβερνήσεις 2. Ανεργία

3. Κίνδυνος πολέμου 3. Αδυναμία αποπλήρωσης δανείων

Πηγή: John Macionis, Social Problems, Prentice Hall, 2010. 

Οι άνθρωποι δεν συμφωνούν στο ποια είναι τα κύρια και ποια 
τα δευτερεύοντα αίτια των κοινωνικών προβλημάτων. Πάντως 
οι διαφορετικές προσεγγίσεις καταλήγουν στα εξής:
α) Τα κοινωνικά προβλήματα οφείλονται στη γρήγορη κοινω-
νική αλλαγή.  Η κοινωνία αλλάζει με γοργό ρυθμό, οι άνθρωποι 
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Φωτογραφία διαμαρτυρόμενου  
ανέργου στη διάρκεια  

της οικονομικής κρίσης του 1929.

«Ξέρω 3 δουλειές, μιλάω 3 γλώσσες, 
πολέμησα 3 χρόνια, έχω 3 παιδιά, δεν 
έχω δουλειά 3 μήνες και θέλω μόνο 1 
θέση εργασίας.»
Τέτοιες εικόνες έχουν αναβιώσει σε 
όλο τον κόσμο, τα τελευταία χρό-
νια, λόγω της οικονομικής κρίσης 
και της υψηλής ανεργίας που έχει 
προκαλέσει. 

«Το σημαντικό για τις κυβερνήσεις 
δεν είναι να κάνουν πράγματα που 
τα άτομα κάνουν ήδη και να τα κά-
νουν λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότε-
ρα. Αλλά να κάνουν αυτά που μέχρι 
τώρα δεν έχουν γίνει καθόλου.» 
(John Maynard Keynes, Το τέλος του 
laissez – faire, 1926)  

 

Εφημερίδα που αναγγέλλει  
την αρχή της κρίσης του 1929.  

και οι θεσμοί δεν μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα σε αυτόν και 
προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. 
Για παράδειγμα, η αλλαγή της οικονομίας προκαλεί ανεργία καθώς 
το εργατικό δυναμικό δεν μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από τομέα 
σε τομέα και από δραστηριότητα σε δραστηριότητα.  
β) Τα κοινωνικά προβλήματα οφείλονται στην ανισότητα. Ο 
σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από κοινωνικές ανισότητες 
(πλούσιοι – φτωχοί) και από ανισότητες ανάμεσα σε χώρες (ανε-
πτυγμένες χώρες – υπανάπτυκτες χώρες). Σε αυτές τις ανισότητες 
οφείλονται τα περισσότερα κοινωνικά προβλήματα.  
γ) Οι κοινωνικές αντιλήψεις και νοοτροπίες. Ορισμένα κοινω-
νικά προβλήματα έχουν τις ρίζες τους σε νοοτροπίες παλαιότερων 
εποχών, οι οποίες επιβιώνουν στις μέρες μας. Π.χ. η αντίληψη 
μερικών γονιών ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να σπουδάζουν οδηγεί 
στην εγκατάλειψη του σχολείου από τα κορίτσια. 

13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώπιση
Βασική συνέπεια των κοινωνικών προβλημάτων είναι να πε-

ριορίζονται σημαντικά οι ευκαιρίες και οι επιλογές μεγάλων 
τμημάτων του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η φτώχεια δεν ση-
μαίνει μόνο αδυναμία αγοράς κάποιων καταναλωτικών αγαθών 
(αυτοκίνητο, τηλεόραση κτλ.). Σημαίνει περιορισμένες ευκαιρίες 
για εκπαίδευση, περιορισμένη δυνατότητα επιλογής γιατρού και 
νοσοκομείου, μεγαλύτερη προσπάθεια για να κάνει κάποιος καριέ-
ρα, αδυναμία επηρεασμού στη λήψη αποφάσεων, καθώς οι φτωχοί 
έχουν μικρή κοινωνική και πολιτική δύναμη.
Οι συνέπειες των κοινωνικών προβλημάτων μοιάζουν με τους κρί-
κους σε μια αλυσίδα. Το ένα κοινωνικό πρόβλημα προκαλεί το 
άλλο. Για παράδειγμα, η φτώχεια μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή 
εγκληματικότητα, πολιτική απάθεια, περιθωριοποίηση μεγάλου 
μέρους του πληθυσμού. 
Η αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων δεν είναι εύ-
κολη. Σε σχέση με τα αίτια, οι προσπάθειες αντιμετώπισης των 
κοινωνικών προβλημάτων επικεντρώνονται στα εξής:
α) Μέτρα ρύθμισης των αλλαγών που προκαλούν οι αλλαγές 
στην οικονομία και την κοινωνία. Πρόκειται για μέτρα οικονο-
μικά (επιδόματα στους άνεργους, επιδοτήσεις για επιχειρηματική 
δραστηριότητα στα νέα δεδομένα), εκπαιδευτικά (εκπαίδευση του 
πληθυσμού ώστε να ανταποκριθούν στις αλλαγές) κτλ.
β) Μέτρα για την καταπολέμηση της κοινωνικής ανισότητας. 
Πρόκειται για μέτρα σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοι-
νωνικής ζωής, τα οποία αποσκοπούν στη διεύρυνση των ευκαιριών 
του πληθυσμού για συμμετοχή στην εργασία, την εκπαίδευση κτλ.  
γ) Μέτρα προληπτικά και κατασταλτικά. Προληπτικά είναι τα 
μέτρα κοινωνικής πολιτικής, ενώ κατασταλτικά τα αστυνομικά 
και δικαστικά μέτρα. 
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13.2 Φτώχεια, ανεργία
Η φτώχεια είναι ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προ-

βλήματα. Φτώχεια είναι η οικονομική κατάσταση στην οποία 
οι άνθρωποι δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για να 
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Το όριο της φτώχειας αλ-
λάζει από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Κάποιος 
με το ίδιο εισόδημα μπορεί να είναι φτωχός σε μια χώρα και να 
μην είναι φτωχός σε κάποια άλλη. Για παράδειγμα, τα 400 ευρώ 
μηνιαίο εισόδημα στην Ελλάδα σημαίνουν φτώχεια. Τα 400 ευρώ 
μηνιαίο εισόδημα στο Μπαγκλαντές σημαίνουν ότι κάποιος ανήκει 
στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα και ενδεχομένως να μπορεί 
να ζήσει μια σχετικά άνετη ζωή.  
Η φτώχεια διακρίνεται σε απόλυτη και σχετική.
α) Απόλυτη φτώχεια. Είναι η αδυναμία κάλυψης των βασικών 
αναγκών (σίτιση, στέγαση, ένδυση κτλ.).  
β) Σχετική φτώχεια. Είναι η κατάσταση όπου ένα νοικοκυριό έχει 
εισόδημα με το οποίο μπορεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, 
αλλά δεν μπορεί να συμμετάσχει στο καταναλωτικό πρότυπο της 
κοινωνίας. Για παράδειγμα, η κατοχή τηλεόρασης είναι σήμερα 
απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό με βάση το πρότυπο κατανάλωσης. 
Τα αίτια της φτώχειας είναι κυρίως:
α) Το χαμηλό εισόδημα (μικρή αμοιβή για την εργασία).
β) Η ανεργία. 
γ) Η έλλειψη εκπαίδευσης που οδηγεί σε αναζήτηση ενός «καλού» 
επαγγέλματος και κατ’ επέκταση στην αδυναμία ξεπεράσματος 
της φτώχειας.
Τα αίτια παράγουν τον φαύλο κύκλο της φτώχειας. Μια οικογέ-
νεια με ελάχιστα εισοδήματα αδυνατεί να μορφώσει τα παιδιά της 
ή να τα υποστηρίξει για να κάνουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους, 
με αποτέλεσμα αυτά να παραμένουν καθηλωμένα στη φτώχεια. 
Η αντιμετώπιση της φτώχειας απαιτεί ισχυρό κράτος πρόνοιας 
και φορολογικό σύστημα που θα ανακατανέμει τα εισοδήματα 
προς όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.  
Η μαζική φτώχεια οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς οι 
φτωχοί αδυνατούν να συμμετάσχουν στην οικονομική και κοινω-
νική ζωή. Ακραία συνέπεια της φτώχειας είναι οι άστεγοι. Η κοινή 
γνώμη πιστεύει ότι οι άστεγοι είναι κυρίως πρώην τρόφιμοι των 
ψυχιατρείων, αλκοολικοί και ναρκομανείς. Όμως, έρευνες δείχνουν 
ότι αυτή η αντίληψη βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα. Οι 
περισσότεροι άστεγοι δεν ανήκουν σε καμία από τις προαναφερ-
θείσες κατηγορίες. Είναι άνθρωποι που βρέθηκαν να ζουν στους 
δρόμους εξαιτίας κάποιας προσωπικής συμφοράς. Κάποιος για 
παράδειγμα χάνει την εργασία του, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στο στεγαστικό του δάνειο, μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα 
άνεργος και τελικά χάνει και το σπίτι του. Οι απανωτές συμφορές 

Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του 
Ντομένικο Μπαρτόλο, που εικονί-
ζει κληρικούς να μοιράζουν ψωμί σε 
φτωχούς. Νοσοκομείο Σάντα Μαρία 
ντε λα Σκάλα, Σιένα, Ιταλία. 

Σύμφωνα με την Eurostat (2013) 
στερούνται βασικών αγαθών και 
υπηρεσιών όσοι δεν έχουν τη δυνα-
τότητα για τουλάχιστον 4 από τα 9 
παρακάτω:
1. να πληρώνουν νοίκι/ στεγαστικό/ 
λογαριασμούς εγκαίρως
2. να θερμαίνουν επαρκώς την κα-
τοικία τους
3. να μπορούν να καλύψουν έκτακτα 
έξοδα
4. να καταναλώνουν κρέας/ψάρι/ 
αντίστοιχη πρωτεϊνούχο τροφή ανά 
δεύτερη ημέρα
5. να κάνουν διακοπές μακριά από το 
σπίτι 1 εβδομάδα το χρόνο
6. να διαθέτουν Ι.Χ.
7. να διαθέτουν πλυντήριο
8. να διαθέτουν έγχρωμη τηλεόραση
9. να διαθέτουν τηλέφωνο

Ευγένιος Λέεμανς, Ο χειμώνας, 
Βασιλικό Μουσείο Καλών Τεχνών 

των Βρυξελλών.
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οδηγούν πολλούς ανθρώπους στην ψυχολογική κατάρρευση και 
την παραίτηση, αν δεν έχουν κάποιον κύκλο συγγενών και φίλων 
να κρατηθούν από αυτούς.  
Μεγάλο πρόβλημα στις σύγχρονες κοινωνίες είναι και η ανεργία. 
Άνεργοι θεωρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ικανοί να εργα-
στούν και αναζητούν εργασία αλλά δε βρίσκουν.
Η ανεργία έχει διάφορες μορφές: 
   Δομική ανεργία. Οφείλεται στις δομές της οικονομίας (υπα-
νάπτυξη της οικονομίας, φυγή επιχειρήσεων σε άλλες χώρες, 
κλείσιμο επιχειρήσεων, εγκατάλειψη του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, οικονομικές ανισότητες 
ανάμεσα στις χώρες).

   Τεχνολογική ανεργία. Οφείλεται στην είσοδο της τεχνολογίας 
στην παραγωγική διαδικασία. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν 
λιγότερες θέσεις εργασίες από αυτές που χάνονται λόγω της 
εισαγωγής τους. 

   Συγκυριακή ανεργία. Οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες απα-
σχολήσεις έχουν εποχικό χαρακτήρα (π.χ. τουρισμός, συγκομιδή 
καρπών μια συγκεκριμένη εποχή κτλ.). 

Οι συνέπειες της ανεργίας είναι τεράστιες. Ειδικότερα:
α) Είναι μια από τις βασικές αιτίες της φτώχειας.
β) Πιέζει προς τα κάτω τους μισθούς των εργαζομένων, οι οποίοι 
δέχονται να εργαστούν με μικρότερη αμοιβή αρκεί να μην μείνουν 
άνεργοι. 
γ) Δημιουργεί προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία που δίνουν 
συντάξεις και έξοδα περίθαλψης. Όσο λιγότεροι είναι οι εργαζό-
μενοι τόσο λιγότερες είναι οι εισφορές προς τα ταμεία.
δ) Καταστρέφει το εργατικό δυναμικό της χώρας. Νέοι άνθρωποι, 
με σπουδές και ικανότητες, αντί να προσφέρουν στο κοινωνικό 
σύνολο και να αυξήσουν τον πλούτο της χώρας τους αναγκάζονται 
να ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας.
Η αντιμετώπιση της ανεργίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Κλειδί 
για την αντιμετώπιση της ανεργίας είναι η οικονομική ανάπτυξη, 
η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα παράξει περισ-
σότερο  πλούτο. 
Η εκπαίδευση είναι σημαντικός παράγοντας στην καταπολέμηση 
της ανεργίας, ιδιαίτερα της ανεργίας που οφείλεται στις αλλαγές 
στην τεχνολογία. Γι’ αυτό χρειάζεται να υπάρξουν ειδικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού 
σε νέους τομείς, γνώσεις και δεξιότητες. 
Σημαντική είναι και η ανασυγκρότηση παραγωγικών τομέων της 
οικονομίας, όπως ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία) 
και ο δευτερογενής (βιοτεχνία, βιομηχανία). Η Ελλάδα πρέπει να 
παράξει ποιοτικά ανταγωνιστικά προϊόντα, να αυξήσει τις εξαγωγές 
και να μειώσει τις εισαγωγές. 

Σπύρος Βασιλείου, Εσωτερικό  
καφενείου, 1959,  

Εθνική Πινακοθήκη.  

Η ανεργία εξελίσσεται στο μεγαλύ-
τερο κοινωνικό πρόβλημα των σύγ-
χρονων κοινωνιών.  Σύμφωνα με το 
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, ένα δισε-
κατομμύριο άνθρωποι το ένα τρίτο, 
δηλαδή, του ενεργού παγκόσμιου 
πληθυσμού είναι είτε άνεργοι (160 
εκατομμύρια) είτε υποαπασχολού-
μενοι (900 εκατομμύρια).
Στην Ελλάδα, η ανεργία έχει εξελιχθεί 
στο υπ, αριθμόν ένα κοινωνικό πρό-
βλημα. Νέοι με αξιόλογες σπουδές 
αναγκάζονται να μεταναστεύσουν σε 
άλλες χώρες προκειμένου να βρουν 
εργασία πάνω στο αντικείμενο που 
σπούδασαν. Η ανεργία είναι εθνική 
αιμορραγία για τη χώρα, καθώς χάνει 
το πιο δυναμικό και αξιόλογο τμήμα 
του πληθυσμού της.

Στοιχεία για τα μεγέθη της ελληνικής 
οικονομίας και τις επιπτώσεις που 
έχουν στη ζωή των εργαζομένων εί-
ναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 
Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. 
(http://www.inegsee.gr)

Στοιχεία για το εκπαιδευτικό σύ-
στημα και εκπαιδευτικές δράσεις 
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε.  
(http://www.kanep-gsee.gr)
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13.4 Υπερδανεισμός ιδιωτών και δημοσίου
Ο υπερδανεισμός ιδιωτών και δημοσίου συνιστά κοινωνικό πρό-

βλημα από την στιγμή που οι ιδιώτες και το δημόσιο δεν μπορούν 
να αποπληρώσουν τα χρέη τους. 
Ο δανεισμός είναι ένα πανάρχαιο οικονομικό φαινόμενο και σε 
ορισμένες περιπτώσεις χρήσιμο για τη λειτουργία της οικονομί-
ας. Παράδειγμα, τα ναυτιλιακά δάνεια στην αρχαία Ελλάδα ήταν 
απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μεγάλα εμπορικά ταξίδια. 
Ο δανεισμός, ανάλογα με τις περιστάσεις, μπορεί να επιδράσει 
θετικά στην οικονομική ανάπτυξη. Κάποιοι άνθρωποι και κάποι-
ες επιχειρήσεις δανείζονται χρήματα προκειμένου να αγοράσουν 
κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες που τους είναι απαραίτητες. Αν δεν 
μπορούσαν να δανειστούν, τότε η οικονομική τους δραστηριότητα 
θα μειωνόταν ή θα σταματούσε. 
Μια επιχείρηση μπορεί να δανειστεί για να προχωρήσει μια επέν-
δυση που θα αυξήσει τα κέρδη της και ενδεχομένως να ανοίξει και 
θέσεις εργασίας. Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα του δανεισμού, τότε 
ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που μπορούν να προχωρήσουν σε 
επενδύσεις αποκλειστικά με δικά τους κεφάλαια.    
Οι τράπεζες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριό-
τητά τους τη μεσολάβηση στην αγορά χρήματος. Κάποιοι θέλουν 
να φυλάξουν τα χρήματά τους (καταθέσεις) και κάποιοι ζητούν 
χρήματα (δάνεια). Το κέρδος της τράπεζας είναι η διαφορά των 
τόκων που εισπράττει από αυτούς που δανείζει και που πληρώνει 
σε αυτούς που δανείζεται. 
Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες έχουν ισχυροποιηθεί. Η δυνατό-
τητα των κρατών να ελέγξουν τις τράπεζες έχει μειωθεί δραματι-
κά. Παράλληλα, έχει αυξηθεί ο δανεισμός κρατών και ιδιωτών με 
αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη ισχυροποίηση των τραπεζών. 
Αυτές οι εξελίξεις συνέβαλαν στην οικονομική κρίση. Η αδυνα-
μία αποπληρωμής των δανείων είχε ως αποτέλεσμα αλυσιδωτές 
αρνητικές αντιδράσεις στην οικονομία. Πρόκειται για έναν φαύλο 
κύκλο που οδηγεί σε οικονομική κρίση. 
Την κατάσταση αυτή έκανε ακόμη πιο προβληματική η πολιτική 
κάποιων τραπεζών που δάνειζαν σε άλλες τράπεζες «δάνεια». Αν 
μια τράπεζα ζητούσε χρήματα από κάποια άλλη, η δεύτερη αντί να 
δανείσει χρήματα, μετέφερε στην πρώτη την δανειακή υποχρέωση 
κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου. Για παράδειγμα, αν ο Χ 
είχε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο από την Α τράπεζα, η Α τράπε-
ζα μετέφερε στη Β το δάνειο και τον τόκο που προσδοκούσε να 
εισπράξει από τον Χ. Πρόκειται για μια διαδικασία παραγωγής 

Ωγκύστ Ροντέν, Ο άσωτος υιός, 
π. 1884, Εθνική Πινακοθήκη. 

Πωλ Σουήζυ (1910-2004)

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας 
στις Η.Π.Α. που ασχολήθηκε με την 
ανάλυση της σύγχρονης οικονομίας.  
Η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται κα-
ταναλωτική. Αυτό σημαίνει ότι η οι-
κονομία της στηρίζεται στην όλο και 
μεγαλύτερη κατανάλωση προϊόντων 
και υπηρεσιών. Χωρίς κατανάλωση, η 
οικονομική δραστηριότητα θα καταρ-
ρεύσει, πολλές επιχειρήσεις θα κλεί-
σουν και θέσεις εργασίας θα χαθούν. 
O Σουήζυ ανέλυσε σε βάθος τα αίτια 
των κρίσεων της καπιταλιστικής οι-
κονομίας. Η διαφήμιση συντελεί στο 
να αυξάνονται οι καταναλωτικές ανά-
γκες των ανθρώπων. Όμως, κάποια 
στιγμή οι ανάγκες και οι δυνατότη-
τες των καταναλωτών να αγοράσουν 
συγκεκριμένα είδη καταναλωτικών 
προϊόντων φτάνουν στα όριά τους. 
Και τότε οι επιχειρήσεις αντιμετωπί-
ζουν πρόβλημα, καθώς δεν μπορούν 
να πουλήσουν άλλα προϊόντα σε με-
γάλες ποσότητες. Κάποια κοινωνικά 
στρώματα καταναλώνουν με δανεικά 
περισσότερα από όσα επιτρέπουν τα 
εισοδήματά τους και κάποια άλλα κα-
ταδικάζονται στην υποκατανάλωση.   
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πλασματικού χρήματος, η οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για 
την σημερινή κρίση.  
Τα κράτη όταν δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα ποσά που έχουν 
δανειστεί έρχονται αντιμέτωπα με χρέη. Δημόσιο χρέος είναι τα 
ποσά που χρωστάει το κράτος. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται ή μει-
ώνεται ανάλογα με το ύψος του κρατικού δανεισμού και την ανά-
πτυξη της οικονομίας. 
Έτσι, το δημόσιο χρέος μπορεί να αυξάνεται, κάθε χρόνο, κατά 
το ποσό που ο ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει έλ-
λειμμα. Αντίστροφα, το δημόσιο χρέος μειώνεται όταν ο ετήσιος 
προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεόνασμα. Το δημόσιο έλλειμμα 
είναι το ποσό κατά το οποίο τα έξοδα του δημοσίου υπερβαίνουν 
τα έσοδα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η υπέρβαση των εσόδων 
δημιουργεί ανάγκες για νέο δανεισμό, άρα αύξηση του χρέους. Το 
πλεόνασμα σταματάει την αύξηση του χρέους, καθώς το δημόσιο 
δεν δανείζεται νέα ποσά προκειμένου να ανταπεξέρθει στις υπο-
χρεώσεις του. 
Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του δημόσιου χρέ-
ους χρειάζεται:
α) Να αναπτυχθεί η οικονομία, να αυξήσει τις εξαγωγές της, να 
μειώσει τις εισαγωγές και να αναπτυχθεί χωρίς την ανάγκη δανει-
σμού ποσών, στα οποία δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει. 
β)  Να δημιουργηθεί πλεόνασμα. Αυτό προϋποθέτει καλή δια-
χείριση των δημόσιων οικονομικών και ανάπτυξη της οικονομίας.  
Οι επιπτώσεις του υπερδανεισμού είναι τελικά ολέθριες για την 
οικονομία και την κοινωνία. Η οικονομία αναπτύσσεται σε πήλι-
να πόδια. Οι χώρες που δανείζονται διαρκώς, χωρίς να παράγουν, 
σύντομα έρχονται αντιμέτωπες με το χρέος που πρέπει να απο-
πληρώσουν. Επίσης, τα νοικοκυριά που έχουν δανειστεί και δεν 
μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, έρχονται αντιμέτωπα 
με συμφορές: χάνουν τα σπίτια τους και τα περιουσιακά τους στοι-
χεία, οδηγούνται στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Η περίοδος 
του δανεισμού και της κατανάλωσης χρειάζεται να αντικατασταθεί  
από την αποπληρωμή των δανείων που συνεπάγεται μείωση της 
κατανάλωσης. Και αυτό σημαίνει πτώση του βιοτικού επιπέδου.

«Ο πωλών της μετρητοίς και ο πωλών 
επί πιστώσει.» 

Παλιά γελοιογραφία που υπήρχε 
αναρτημένη μέχρι πριν μερικά χρόνια 
σε αρκετά εμπορικά καταστήματα. Το 
μήνυμα της γελοιογραφίας είναι ότι 
ο έμπορος που πουλάει με πίστωση 
σύντομα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα, 
καθώς δεν θα μπορεί να εισπράξει τα 
όσα του χρωστούν και δεν θα έχει 
χρήματα για να αντεπεξέλθει στις 
δικές του υποχρεώσεις (πρόβλημα 
ρευστότητας χρήματος). Ο καλοζωι- 
σμένος και καλοντυμένος έμπορος 
της δεξιάς εικόνας έχει φροντίσει να 
εισπράττει τα όσα του χρωστούν και 
να μην πουλάει με πίστωση. Όμως, 
αυτές οι εικόνες ανήκουν στο παρελ-
θόν της οικονομικής ζωής. Σήμερα, 
είναι σχεδόν αδύνατο να κινηθεί μια 
επιχείρηση αν δεν πουλήσει με πί-
στωση και αν η ίδια δεν δανειστεί. Οι 
τράπεζες μεσολαβούν για να βρεθούν 
αυτά τα ποσά που είτε με πίστωση 
είτε με δανεισμό κινούν την οικονο-
μική δραστηριότητα. Το πρόβλημα 
είναι ότι ο κύκλος του δανεισμού και 
της πίστωσης είναι εύθραυστος. Μπο-
ρεί εύκολα να σπάσει αν ένα από τα 
μέρη του δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
στις δανειακές του υποχρεώσεις.   
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