
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα 

4.1.1 Οι ανϊγκεσ 

Το κύριο οικονομικό πρόβλημα  εύναι ότι: οι ανϊγκεσ των ανθρώπων εύναι 

απεριόριςτεσ και τα  μϋςα για την ικανοπούηςό τουσ περιοριςμϋνα.  

Ανϊγκη εύναι η ϋλλειψη ό η αύςθηςη τησ ϋλλειψησ, που εκφρϊζεται με την 

επιθυμύα ικανοπούηςόσ τησ.  

Τα μϋςα που ικανοποιούν  τισ ανϊγκεσ ονομϊζονται αγαθϊ.  

Η καλύτερη ικανοπούηςη των αναγκών απαιτεύ τη λόψη κϊποιων αποφϊςεων 

όπωσ: α) ποιεσ ανϊγκεσ θα ικανοποιηθούν; β) πώσ θα αυξηθούν τα μϋςα, ώςτε 

να ικανοποιηθούν  περιςςότερεσ ανϊγκεσ; 

Κύριοι τρόποι για να αυξηθούν τα αγαθϊ εύναι: η κατϊλληλη μεύξη των 

ςυντελεςτών παραγωγόσ, η εφαρμογό νϋων μεθόδων παραγωγόσ, η εφαρμογό 

νϋασ τεχνολογύασ κτλ.   

Όταν λϋμε ότι οι ανϊγκεσ εύναι απεριόριςτεσ εννοούμε ότι δημιουργούνται 

διαρκώσ νϋεσ ανϊγκεσ και οι υπϊρχουςεσ εξελύςςονται. 

Οι ανϊγκεσ ϋχουν δύο χαρακτηριςτικϋσ ιδιότητεσ: α) εύναι απεριόριςτεσ και 

β) υπόκεινται ςε προςωρινό κορεςμό. 

Η αύξηςη των αναγκών  γύνεται κυρύωσ με τη μύμηςη και τη διαφόμιςη. 

Πολλϋσ ανϊγκεσ μασ δεν εύναι πραγματικϋσ αλλϊ πλαςματικϋσ. 

Κϊθε ανϊγκη όταν ικανοποιηθεύ παύει να υπϊρχει, αλλϊ αυτό ιςχύει προςωρινϊ, 

γιατύ  γρόγορα ό αργϊ επανεμφανύζεται. 

4.1.2 Τα αγαθϊ – το καταναλωτικό πρότυπο 

Καταναλωτϊ εύναι τα αγαθϊ που αφού χρηςιμοποιηθούν, παύουν  να 

υπϊρχουν και δεν μπορούν να χρηςιμοποιηθούν πϊλι για την  ύδια κϊλυψη τησ 

ύδιασ ανϊγκησ.  

Διαρκό εύναι τα αγαθϊ που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν πολλϋσ  φορϋσ, χωρύσ 

να χϊςουν κϊποια ιδιότητϊ τουσ, ϋςτω και αν με την  πϊροδο του χρόνου 

φθεύρονται (π.χ. ρούχα, αυτοκύνητο).   

Οι ςημερινϋσ οικονομικϊ ανεπτυγμϋνεσ κοινωνύεσ εύναι καταναλωτικϋσ 

κοινωνύεσ, δηλαδό η ανϊπτυξό τουσ βαςύζεται ςτην κατανϊλωςη.  



Καταναλωτικό πρότυπο εύναι ϋνα ςύνολο αγαθών που καταναλώνει μια μϋςη 

(ςυνηθιςμϋνη) οικογϋνεια. 

Κϊθε κοινωνύα ϋχει το δικό τησ καταναλωτικό πρότυπο.  

Σημαντικό ρόλο ςτη διαμόρφωςη του καταναλωτικού  προτύπου διαδραματύζει 

η διαφόμιςη.   

Η διαφόμιςη εύναι μηχανιςμόσ πληροφόρηςησ αλλϊ και χειραγώγηςησ του 

ανθρώπου.  

Η διαφόμιςη δημιουργεύ πλαςματικϋσ ανϊγκεσ. 

Ο κόςμοσ τησ διαφόμιςησ εύναι εικονικόσ και διαφϋρει από  τον πραγματικό 

κόςμο.  

Κϊθε Μ.Μ.Ε. χρηςιμοποιεύ τον δικό του τρόπο, τη δικό του γλώςςα (μουςικό, 

χρώμα, λϋξεισ κτλ.) για να «περϊςει» το μόνυμα που θϋλει ςτο κοινό 

Κϊθε ϊτομο ερμηνεύει με το δικό του τρόπο το ύδιο διαφημιςτικό μόνυμα 

ανϊλογα  με την κουλτούρα και τη νοοτροπύα του, την ςυνολικό προςωπικότητϊ 

του. 

4.2 Οι επιχειρόςεισ   

4.2.1 Οι ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ   

Συντελεςτϋσ παραγωγόσ εύναι όλα εκεύνα τα ςτοιχεύα που χρηςιμοποιούνται 

ςτην παραγωγικό διαδικαςύα δηλαδό το ϋδαφοσ, τα κτόρια, τα μηχανόματα, 

πρώτεσ ύλεσ οι ϊνθρωποι κ.α. 

Οι ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ για τουσ μαρξιςτϋσ, εύναι τρεισ: το  ϋδαφοσ 

(φυςικού πόροι), το κεφϊλαιο (μηχανόματα, κτόρια κτλ.) και  η εργατικό 

δύναμη (ικανότητα του ανθρώπου προσ εργαςύα, η οπούα  παρϊγει τα 

μηχανόματα κτλ.).  

Οι ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ για τουσ φιλελεύθερουσ, εύναι τϋςςερισ: το  

ϋδαφοσ, το κεφϊλαιο, η εργατικό δύναμη και η επιχειρηματικότητα.   

Από την αρχαιότητα μϋχρι την βιομηχανικό επανϊςταςη,  το ϋδαφοσ και η 

εργαςύα εύχαν τη μεγαλύτερη ςημαςύα. 

 Από την  βιομηχανικό επανϊςταςη μϋχρι τον Β΄ Παγκόςμιο Πόλεμο, το  

κεφϊλαιο, με τη μορφό επιχειρόςεων εθνικών και  πολυεθνικών ϋχει τον πρώτο 

λόγο.  

Τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, ο ϊνθρωποσ (εργαςύα / επιχειρηματικότητα) αρχύζει 

να αποκτϊ ολοϋνα και μεγαλύτερη ςημαςύα, ςτον 21ο  αιώνα η γνώςη εύναι 

δύναμη.  



 

4.2.2 Το κόςτοσ παραγωγόσ   

Η επιχεύρηςη, ανϊλογα με το μϋγεθόσ  τησ χρειϊζεται να πϊρει ςημαντικϋσ 

αποφϊςεισ όπωσ:  α) Σε ποιον τόπο θα εγκαταςταθεύ, β) Τι εύδουσ και πόςα 

προώόντα θα παρϊγει, γ) Με ποια μϋθοδο θα παρϊγει το προώόν.   

Αντικειμενικόσ ςκοπόσ τησ επιχεύρηςησ εύναι η μεγιςτοπούηςη του κϋρδουσ 

μακροχρόνια.  

Για να ϋχει ϋςοδα και κϋρδη η επιχεύρηςη πρϋπει να πωλεύ τα προώόντα τησ ςε 

ανταγωνιςτικϋσ (=χαμηλϋσ) τιμϋσ και να ϋχει  το μικρότερο δυνατό κόςτοσ.  

Το κόςτοσ  παραγωγόσ, περιλαμβϊνει τισ αμοιβϋσ των ςυντελεςτών 

παραγωγόσ  που χρηςιμοποιούνται για την παραγωγό του προώόντοσ.  

Αν το κόςτοσ  παραγωγόσ αφορϊ  το ςύνολο τησ παραγωγόσ λϋγεται 

ςυνολικό κόςτοσ παραγωγόσ.  

Αν το κόςτοσ  παραγωγόσ αφορϊ  τη μονϊδα του προώόντοσ (ϋνα κιλό ζϊχαρη, 

ϋνα πουκϊμιςο κτλ.)  λϋγεται κόςτοσ παραγωγόσ ανϊ μονϊδα προώόντοσ.   

Κϋρδοσ εύναι το ςύνολο των εςόδων µεύον το ςύνολο του κόςτουσ   

Κϋρδοσ = Έςοδα – Κόςτοσ 

4.2.3 Η τιμό των αγαθών 

Η τιμό των αγαθών προςδιορύζεται από τη ζότηςη και την  προςφορϊ 

τουσ.  

Σύμφωνα με τον νόμο τησ ζότηςησ όταν αυξϊνεται η τιμό ενόσ αγαθού, η 

ζητούμενη ποςότητα μειώνεται. Και  αντύθετα, όταν μειώνεται η τιμό ενόσ 

αγαθού, η ζητούμενη ποςότητα αυξϊνεται.  

Η ςχϋςη μεταξύ τιμόσ και ζητούμενησ  ποςότητασ εύναι αντιςτρόφωσ ανϊλογη.   

Σύμφωνα με τον νόμο τησ προςφορϊσ όταν αυξϊνεται η τιμό ενόσ  αγαθού, η 

προςφερόμενη ποςότητα αυξϊνεται, και όταν μειώνεται  η τιμό ενόσ αγαθού, η 

προςφερόμενη ποςότητα μειώνεται. 

Η ςχϋςη μεταξύ τιμόσ και προςφερόμενησ ποςότητασ εύναι  ανϊλογη.  

Η τιμό ενόσ αγαθού προςδιορύζεται από την αλληλεπύδραςη  των 

δυνϊμεων τησ ζότηςησ και τησ προςφορϊσ, ϋτςι ώςτε να  υπϊρχει 

ιςορροπύα. Αν διαταραχθεύ η ιςορροπύα ςτην αγορϊ, δημιουργούνται δυνϊμεισ 

(ζότηςησ και προςφορϊσ), που επαναφϋρουν  την αγορϊ ςε ιςορροπύα. 

Στην τιμό ιςορροπύασ η ζητούμενη ποςότητα  ιςούται με την προςφερόμενη 

ποςότητα 



 Η τιμό ιςορροπύασ εύναι η τιμό που  εξιςορροπεύ τισ δυνϊμεισ τησ προςφορϊσ 

και τησ ζότηςησ. 

Επιγραμματικϊ: 

Τιμό > τησ τιμόσ ιςορροπύασ → πλεόναςμα προώόντοσ 

Τιμό < τησ τιμόσ ιςορροπύασ → ϋλλειμμα προώόντοσ 

4.3. Τα νοικοκυριϊ   

4.3.1 Το ειςόδημα των νοικοκυριών   

Η ζότηςη των αγαθών και υπηρεςιών γύνεται από τα νοικοκυριϊ,  τουσ 

καταναλωτϋσ, ενώ η προςφορϊ γύνεται από τουσ ανεξϊρτητουσ  παραγωγούσ 

και τισ επιχειρόςεισ.   

Οι όροι νοικοκυριό και οικογϋνεια δεν ταυτύζονται.  

Το κύριο χαρακτηριςτικό του νοικοκυριού  εύναι ότι αποτελεύται από 

ϊτομα που αποφαςύζουν από κοινού  για τα οικονομικϊ θϋματα που 

προκύπτουν.   

Το ϊμεςο ειςόδημα του νοικοκυριού προϋρχεται από τον μιςθό, τη ςύνταξη,  τα 

ενούκια, τουσ τόκουσ κτλ.  

Το ϋμμεςο ειςόδημα του νοικοκυριού εύναι οι υπηρεςύεσ που προςφϋρουν 

κϊποια μϋλη του χωρύσ να αμεύβονται  (π.χ. η παραςκευό του φαγητού, η 

επιδιόρθωςη μικροζημιών κτλ.).   

Κύριοσ ςτόχοσ κϊθε νοικοκυριού εύναι η μεγαλύτερη ικανοπούηςη  των 

αναγκών του με το διαθϋςιμο ειςόδημα. 

Τα νοικοκυριϊ θα πρϋπει να λϊβουν αποφϊςεισ για το πώσ θα  χρηςιμοποιόςουν 

το ειςόδημϊ τουσ. Τϋτοιεσ αποφϊςεισ εύναι π.χ.:  α) Πόςο μϋροσ του 

ειςοδόματοσ θα καταναλωθεύ και πόςο θα  αποταμιευθεύ;  β) Το μϋροσ 

που θα καταναλωθεύ, ςε ποια αγαθϊ και ςε ποιεσ  ποςότητεσ θα 

κατευθυνθεύ;  γ) Το μϋροσ που θα αποταμιευθεύ, πόςο θα εύναι, για πόςο 

χρόνο  θα διαρκϋςει η αποταμύευςη και για ποιον ςκοπό;   

Οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τισ αποφϊςεισ των νοικοκυριών εύναι:  το ύψοσ 

του ειςοδόματοσ του νοικοκυριού, το μϋγεθοσ και η ςύνθεςη (ηλικύα, 

φύλο κτλ.) του νοικοκυριού, το γεωγραφικό περιβϊλλον (ορεινό, πεδινό 

κτλ.), το κοινωνικό περιβϊλλον (χωριό, πόλη, εύδοσ και χώροσ εργαςύασ 

κτλ.).   

4.3.2 Ο οικογενειακόσ προώπολογιςμόσ 

Λογικϊ ςκεπτόμενο ϋνα ϊτομο ςυμπεριφϋρεται ϋτςι ώςτε τα προώόντα που θα 

αγορϊ-  ςει να του προςφϋρουν ςυνολικϊ τη μεγαλύτερη χρηςιμότητα, 



δηλαδό, να αποκτόςει την μεγαλύτερη δυνατό ικανοπούηςη από  την 

κατανϊλωςό τουσ.   

Οικογενειακόσ προώπολογιςμόσ εύναι ϋνα ςχϋδιο που βοηθϊει την οικογϋνεια 

να κϊνει ορθό  διαχεύριςη του ειςοδόματόσ τησ.  

Ανϊλογα με τη διϊρκειϊ του,  ο οικογενειακόσ προώπολογιςμόσ διακρύνεται ςε 

εβδομαδιαύο, μηνιαύο και ετόςιο. 

Παρακϊτω βλϋπετε ϋνα πύνακα με ορθό και λανθαςμϋνη διαχεύριςη του 

οικογενειακού προώπολογιςμού. 

 

4.4 Το κρϊτοσ ωσ παραγωγόσ και ωσ καταναλωτόσ 

Οι βαςικϋσ μονϊδεσ ςτο οικονομικό ςύςτημα εύναι τρεισ: οι  επιχειρόςεισ, τα 

νοικοκυριϊ και το κρϊτοσ.  

Το κρϊτοσ με τισ αποφϊςεισ του επηρεϊζει  καθοριςτικϊ τισ επιχειρόςεισ και τα 

νοικοκυριϊ, αλλϊ και γενικότερα τη λειτουργύα τησ οικονομύασ.   

Το κρϊτοσ ό ο δημόςιοσ τομϋασ περιλαμβϊνει φορεύσ όπωσ: η  Βουλό, η 

κυβϋρνηςη, οι οργανιςμού κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, οι οργανιςμού τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ, τα νοςοκομεύα, τα πανεπιςτόμια,  τα Νομικϊ Πρόςωπα 

Δημοςύου Δικαύου, οι Δημόςιεσ Επιχειρόςεισ  κτλ.  

Όλοι οι δημόςιοι φορεύσ δρουν με βϊςη το γενικό ό το δημόςιο  ςυμφϋρον, 

ενώ οι επιχειρόςεισ και τα νοικοκυριϊ δρουν με βϊςη  το ιδιωτικό ςυμφϋρον. 

Σκοπόσ του κρϊτουσ, όλων των δημόςιων  φορϋων, εύναι η μεγιςτοπούηςη τησ 

κοινωνικόσ ευημερύασ.   

Το κρϊτοσ εύναι παραγωγόσ και καταναλωτόσ αγαθών και υπηρεςιών,  

Το κρϊτοσ προςφϋρει αγαθϊ,κυρύωσ, με δύο τρόπουσ: φροντύζει να παρϊγει το 

ύδιο τα δημόςια  αγαθϊ και να ιδρύει δημόςιεσ επιχειρόςεισ.  

Τα δημόςια αγαθϊ αvτιδιαςτϋλλovται πρoσ (διακρύνονται από) τα ιδιωτικϊ, αv 

και ςτηv πρϊξη, πoλλϋσ φoρϋσ, εύvαι δύςκoλη η διϊκριςη δημόςιωv και 

ιδιωτικώv αγαθώv.  

Ο χαρακτηριςμόσ εvόσ αγαθoύ ωσ δημόςιoυ γύvεται  με πoλιτικό απόφαςη από 

την κυβϋρνηςη.  



Στην ςημερινό κοινωνύα, oι πoλύτεσ θεωρoύv τα δημόςια αγαθϊ ωσ δικαιώματϊ 

τoυσ (π.χ.  δικαύωμα ςτην υγεύα, ςτην παιδεύα κτλ.) και τα υπεραςπύζονται.   

Τα δημόςια αγαθϊ εύναι αδιαύρετα και το  όφελόσ τουσ διαχϋεται ςτο κοινωνικό 

ςύνολο, χωρύσ αποκλειςμούσ.  Παρϋχονται δωρεϊν ό με ςυμβολικό αντύτιμο ςε 

όλουσ.   

Το κρϊτοσ παρϋχει ςτουσ πολύτεσ τα δημόςια αγαθϊ εύτε φροντύζοντασ να τα 

παρϊγει το ύδιο (π.χ. ϊμυνα), εύτε, εφόςον δεν αρκούν,  αγορϊζοντασ και από 

τουσ ιδιώτεσ.  

Τα κρϊτοσ εύναι ο μεγαλύτεροσ παραγωγόσ αγαθών και υπηρεςιών, αφού 

παρϊγει μεγϊλο ποςοςτό του Ακαθϊριςτου Εθνικού  Πρoώόντοσ (Α.Ε.Π.), λύγο 

πριν από την οικονομικό κρύςη (2010) παρόγε  πϊνω από το 50% του 

Ακαθϊριςτου Εγχώριου Προώόντοσ (Α.Ε.Π.). 

Β) Δημόςιεσ Επιχειρόςεισ και Οργαvιςμού (Δ.Ε.Κ.Ο.) 

Από τισ αρχϋσ τoυ 20ού αιώvα τo κρϊτoσ παρεμβαύvει περιςςότερο ςτηv 

oικovoμύα.  

Μετϊ τov Α΄ Παγκόςμιo Πόλεμo δημιoυργεύται o θεςμόσ τωv Δημoςύωv 

Επιχειρόςεωv.  

Το κρϊτοσ ϋχει ϋνα πλόθοσ Δημόςιων Επιχειρόςεωv και Οργαvιςμώv 

(Δ.Ε.Κ.Ο.), όπωσ η Δ.Ε.Η., η Ε.ΥΔ.Α.Π., η Δ.Ε.Φ.Α., οι Αςτικϋσ Συγκοινωνύεσ, η 

Κτηματικό Εταιρεύα του Δημοςύου, η Ελληνικό Αμυντικό Βιομηχανύα κτλ. Οι 

Δ.Ε.Κ.Ο. δεν εύναι πλϋον αμιγώσ κρατικϋσ, αλλϊ κατϊ ϋνα μϋροσ τουσ ϋχουν 

μετοχοποιηθεύ.  

Στόχoσ τωv Δημόςιων Επιχειρόςεωv και Οργανιςμών εύvαι η εξυπηρϋτηςη τoυ 

δημoςύoυ ςυμφϋρovτoσ.  

Τo δημόςιo ςυμφϋρov εξυπηρετεύται καλύτερα, αv oι Δημόςιεσ Επιχειρόςεισ 

λειτουργούν αποτελεςματικϊ και ανταγωνιςτικϊ.  

Βϋβαια, ςτόχoσ τωv Δ.Ε.Κ.Ο. δεv εύvαι o αvταγωvιςμόσ τoυ ιδιωτικoύ τoμϋα, 

δηλαδό των ιδιωτικών επιχειρόςεων, αλλϊ η εξυπηρϋτηςη τoυ δημoςύoυ 

ςυμφϋρovτoσ και κυρύωσ η εξαςφϊλιςη τησ παραγωγόσ τωv κoιvωvικϊ 

ςημαντικών αγαθώv και υπηρεςιώv, αvεξϊρτητα από τισ ςυvθόκεσ τησ αγoρϊσ 

και ςε τιμϋσ προςιτϋσ για τον λαό 

Σκοπόσ του κρατικού παρεμβατιςμού εύναι ο περιοριςμόσ των αδυναμιών 

τησ αγορϊσ.  

Ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ, ςε τελευταύα ανϊλυςη, ϋχει ςτόχο: 

την καλύτερη κατανομό των πόρων 

την επύτευξη οικονομικόσ ςταθερότητασ 



τη δικαιότερη διανομό του ειςοδόματοσ 

την προώθηςη τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ 

4.5 Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ Ελληνικόσ οικονομύασ 
Το δύλημμα που τϋθηκε μετϊ τον Β΄ παγκόςμιο πόλεμο για τον τρόπο 

αναςυγκρότηςησ τησ χώρασ όταν: ποςοτικό και γρόγορη ό ποιοτικό και 

αργό ανϊπτυξη;  

Και εύναι γνωςτό ότι επιλϋχτηκε το μοντϋλο τησ γρόγορησ, οικονομικόσ 

ανϊπτυξησ.  

Παρϊλληλα, το κρϊτοσ αςκούςε ϋναν ϋντονο κρατικό παρεμβατιςμό γιατύ οι 

ιδιωτικϋσ επενδύςεισ δεν αρκούςαν για την αναςυγκρότηςη τησ χώρασ.  

Ο παρεμβατιςμόσ του κρϊτουσ αυξόθηκε περιςςότερο μετϊ τη 

μεταπολύτευςη, δηλαδό την πτώςη τησ δικτατορύασ (1974).  

Η ελληνικό οικονομύα παρουςιϊζει οριςμϋνα μόνιμα διαρθρωτικϊ 

προβλόματα. Μερικϊ από αυτϊ εύναι:  

α) Δημόςιο ϋλλειμμα και δημόςιο χρϋοσ. Το δημόςιο ϋλλειμμα υπϊρχει γιατύ 

τα δημόςια ϋςοδα εύναι μικρότερα από τα δημόςια ϋξοδα. Και αυτό ςυνϋβαινε 

για πολλϊ χρόνια. Κϊθε χρόνο, το κρϊτοσ ξόδευε περιςςότερα από όςα 

ειςϋπραττε. Το αποτϋλεςμα όταν να υπϊρχει δημόςιο ϋλλειμμα και το κρϊτοσ 

αναγκαζόταν, κϊθε χρόνο, να δανεύζεται για να το καλύψει. Έτςι το 

δημόςιο χρϋοσ ϋφθαςε ςτα ύψη.  

β) Απαςχόληςη και ανεργύα.  

Πρώτον, το ποςοςτό των απαςχολούμενων ςε ςχϋςη με αυτό των μη 

απαςχολούμενων μειώνεται. Όλο και λιγότεροι πρϋπει να θρϋψουν όλο και 

περιςςότερουσ. Το 1/3 περύπου των εργαζομϋνων τρϋφει τα 2/3 περύπου 

αυτών που δεν εργϊζονται (μικρϊ παιδιϊ, ϊνεργοι, γϋροι κτλ.).  

Δεύτερον, η απαςχόληςη κατϊ τομεύσ παραγωγόσ εύναι «προβληματικό». 

Υπϊρχει διόγκωςη του τριτογενούσ τομϋα (υπηρεςύεσ, τουριςμόσ) τη ςτιγμό που 

ο πρωτογενόσ και ο δευτερογενόσ τομϋασ ςυρρικνώνονται. Αυτό ϋχει ωσ 

αποτϋλεςμα η χώρα να μην καλύπτει βαςικϋσ ανϊγκεσ ςε γεωργικϊ, 

κτηνοτροφικϊ αλλϊ και βιομηχανικϊ εύδη, τα οπούα ϋχει τη δυνατότητα και το 

επιςτημονικό δυναμικό να τα παρϊξει. Αποτϋλεςμα: διόγκωςη τησ ανεργύασ και 

μετανϊςτευςη, κυρύωσ πτυχιούχων, ςε ϊλλεσ χώρεσ.  

γ) Ελλειμματικό ιςοζύγιο. Το εμπορικό ιςοζύγιο τησ χώρασ (ειςαγωγϋσ–

εξαγωγϋσ), εύναι μόνιμα ελλειμματικό. Με απλϊ λόγια, «δεν πουλϊμε» 

προώόντα, ακόμη και αυτϊ που παραδοςιακϊ παρϊγουμε (π.χ. λϊδι, φακϋσ, 

φαςόλια κτλ.). Αντύθετα, και ςε αυτϊ τα εύδη κϊνουμε ειςαγωγϋσ. Το 

αποτϋλεςμα εύναι να ϋχουμε ϋλλειμμα. Το τουριςτικό και το ναυτιλιακό 

ςυνϊλλαγμα ιςοςκελύζουν κϊπωσ το εμπορικό ιςοζύγιο.  



δ) Ο κρατικόσ παρεμβατιςμόσ και η προςταςύα. Για αρκετϋσ δεκαετύεσ, η 

ελληνικό οικονομύα αναπτύχθηκε ςε καθεςτώσ κρατικών χρηματοδοτόςεων και 

προςταςύασ των επιχειρόςεων (π.χ. δαςμούσ ςε ομοειδό ειςαγόμενα προώόντα). 

Δαςμού εύναι ειδικού κρατικού φόροι που επιβϊλλονται ςε εμπορεύματα εύτε 

κατϊ την ειςαγωγό τουσ εύτε κατϊ την εξαγωγό τουσ. 

Επιγραμματικϊ:  

Ο πρωτογενόσ τομϋασ ςτηρύχτηκε ςτισ τιμϋσ αςφαλεύασ (=κατώτατεσ τιμϋσ για 

αγροτικϊ προώόντα), τισ επιδοτόςεισ, τον ϋλεγχο των τιμών κτλ., και αυτό 

ςυνεχύζει να εύναι αύτημα των αγροτών. Το ερώτημα ςυνεχύζει να υπϊρχει: πώσ 

μπορεύ να υπϊρξει μια αγροτικό οικονομύα με ςυνεχό «προςταςύα»;  

Ο δευτερογενόσ τομϋασ αναπτύχθηκε ςτη λογικό των κινότρων και των 

δαςμών. Τα κύνητρα (επιχορόγηςη επενδύςεων, επιδότηςη επιτοκύου κτλ.) όταν 

μόνιμο αύτημα τησ ελληνικόσ βιομηχανύασ και βιοτεχνύασ. Το ύδιο ύςχυε και για 

τουσ δαςμούσ. Τα ειςαγόμενα προώόντα αρκετών κλϊδων εύχαν υψηλούσ 

δαςμούσ, ώςτε οι καταναλωτϋσ να προτιμούν να αγορϊζουν τα εγχώρια που 

όταν φτηνότερα. Το αποτϋλεςμα όταν μια μικρό και μεςαύα βιομηχανύα και 

βιοτεχνύα, με ξύλινα πόδια. Γι, αυτό και δεν μπόρεςε να αντϋξει τον διεθνό 

ανταγωνιςμό και υποχώρηςε ςημαντικϊ.  

Ο τριτογενόσ τομϋασ δεν ϋμεινε ϋξω από το κρατικό ενδιαφϋρον. Το 

κρϊτοσ εύναι ιδιοκτότησ ό ελϋγχει τρϊπεζεσ, αςφϊλειεσ, μεταφορϋσ, 

επικοινωνύεσ, εκπαύδευςη, υγεύα κτλ. Ο μεγϊλοσ αριθμόσ των υπηρεςιών, η 

χαμηλό ποιότητα των προςφερόμενων υπηρεςιών, ο ανορθολογιςμόσ και ο 

παραςιτιςμόσ χαρακτηρύζουν τον τριτογενό δημόςιο τομϋα.  

ε) Εξϊρτηςη. Το μόνιμο ϋλλειμμα του εμπορικού ιςοζυγύου, ο ϋλεγχοσ βαςικών 

κλϊδων και τομϋων παραγωγόσ από το ξϋνο κεφϊλαιο, η ειςαγωγό του 

απαραύτητου κεφαλαιουχικού εξοπλιςμού και τησ τεχνολογύασ από ξϋνεσ χώρεσ, 

αποτελούν μερικούσ από τουσ λόγουσ εξϊρτηςησ. Σόμερα, ςε ςυνθόκεσ 

παγκοςμιοπούηςησ καμιϊ οικονομύα δεν θεωρεύται αυτϊρκησ. Όμωσ, εύναι ϊλλο 

πρϊγμα η αλληλεξϊρτηςη και ϊλλο η εξϊρτηςη.  

Υπϊρχουν και ϊλλα διαρθρωτικϊ προβλόματα που παρουςιϊζει η ελληνικό 

οικονομύα, όπωσ: υψηλό φορολογύα, ϊνιςη διανομό ειςοδόματοσ, περιφερειακό 

ανιςότητα, παραοικονομύα κτλ. 

Παναγιώτησ Φουτςιτζόσ, Εκπαιδευτικόσ-Οικονομολόγοσ 


