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Εισαγωγή στο Α) ερώτημα. 

Ο μηχανισμός της αγοράς για την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών στηρίζεται στους 

αρχαίους νόμους προσφοράς και ζήτησης. Τα οικονομικά ως επιστήμη έχουν ως στόχο την κάλυψη 

μέσω περιορισμένων πόρων απεριόριστες ανάγκες. Άρα λοιπόν η επιβολή τιμής σε ένα αγαθό 

οδηγεί αφενός τον παραγωγό στην επιλογή να παράξει το αγαθό, αφετέρου τον καταναλωτή στην 

επιλογή να το επιλέξει ή μη. Ένα παράδειγμα είναι πως κατά καιρούς αλλάζει η συμπεριφορά 

καταναλωτή για ηλεκτρικά είδη (από το βίντεο στον αποκωδικοποιητή MPEG4, NOVA TV κτλ). 

Επίσης ο παραγωγός ανάλογα με την πρόβλεψη πωλήσεων που κάνει βολιδοσκοπεί την αγορά για 

να παράξει ένα αγαθό (με την προσδοκία κέρδους). 

Παρόλα αυτά κάποια αγαθά λόγω της φύσης τους και της μη δυνατότητας διαίρεσης (και λόγω 

άλλων πρακτικών παραγόντων) πρέπει να δίδονται από έναν προμηθευτή μόνο, και προτιμότερος 

όλων είναι το Κράτος. Ένα τυπικό παράδειγμα δημόσιου αγαθού είναι η Εθνική Άμυνα και η 

αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Είναι προφανές πως δεν ισχύει ο μηχανισμός της αγοράς σε αυτές τις 

περιπτώσεις, καθώς τίθενται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας αν υπήρχε αγορά αυτών των υπηρεσιών. 

Άλλοτε το Κράτος αναγκαστικά πρέπει να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες που ειδάλλως κανείς 

ιδιώτης δεν θα πρόσφερε μέσω του μηχανισμού της αγοράς (καθώς θα αδυνατούσε να λάβει άμεσα 

κέρδος, πχ διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγώνων, λειτουργία ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων). 

 

Κύρια Απάντηση Α) 

Εξωτερικές οικονομίες (θετικές ή αρνητικές) είναι το συνολικό κόστος ή ωφέλεια που προκύπτει 

για έναν οργανισμό ή άτομο, διαφορετικό από τα αρχικά συμβαλλόμενα μέλη μιας οικονομικής 

συναλλαγής. Για παράδειγμα, η κατανάλωση καπνού συνήθως προκαλεί αρνητικές εξωτερικές 

οικονομίες τόσο κατά την παραγωγή των καπνών, όσο και κατά την κατανάλωση του τελικούς 

προϊόντος του τσιγάρου. Η παραγωγή των καπνών απαιτεί φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα που 

ενδεχομένως εκλύονται στην παρακείμενη θάλασσα, πλήττουν τους αγρότες που δεν έχουν παιδεία 

προστασίας του εαυτού τους. Επίσης τα φάρμακα που χρησιμοποιούντα κατά την καλλιέργεια του 

καπνού, ενδεχομένως προκαλούν βλάβες σε άτομα που τυχαίνει να περάσουν δίπλα από τις γαίες 

αυτές (παρόλο που ποτέ μπορεί να μην αγοράσουν ή/και καπνίσουν στην ζωή τους). 

Οι θετικές εξωτερικές οικονομίες από την άλλη πλευρά, είναι η κατάσταση κατά την οποία, 

προκύπτει ένα θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση επιθυμούμε η ιδιωτική 

ατομική ωφέλεια να τείνει προς την κοινωνικά βέλτιστη ωφέλεια. Ένα παράδειγμα είναι η 

φθορίωση του νερού στα αστικά κέντρα, η ευκολία εισόδου στα Πανεπιστήμια δωρεάν και ο 
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δωρεάν εμβολιασμός έναντι μιας νόσου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βλέπουμε πως οι 

οριακή χρησιμότητα της δαπάνης Συντελεστών της Παραγωγής (Γη, Εργασία, Κεφάλαιο) δίδει 

μεγαλύτερο οριακό προϊόν και χρησιμότητα στους τελικούς συμβαλλόμενους (stakeholder theory). 

Η φθορίωση του νερού θα μειώσει την επιβάρυνση του συστήματος Υγείας μιας χώρας μελλοντικά. 

Με χαμηλό σχετικά κόστος θα μπορέσει μια χώρα να καταπολεμήσει σε έναν βαθμό ασθένειες των 

δοντιών (άρα θα απελευθερώσει σπάνιους πόρους του συστήματος Υγείας της σε άλλες ασθένειες). 

Επίσης η είσοδος δωρεάν στα Πανεπιστήμια νέων ανθρώπων, αυξάνει το ανθρώπινο Κεφάλαιο 

μιας χώρας, ενδεχομένως τονώνει την προστιθέμενη μέλλουσα αξία της, και σίγουρα λόγω των 

βελτιωμένων γνώσεων-δεξιοτήτων επηρεάζει θετικά το Συνολικό Εισόδημα της οικονομίας. 

Σημαντικό  στοιχείο είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις ο μηχανισμός της αγοράς δεν παράγει 

αγαθά καθώς λόγω της φύσης τους, δεν δύνανται να δώσουν κέρδος (ή και αν δίδουν δεν μπορεί 

ακριβώς να προσδιοριστεί η ωφέλεια ανά καταναλωτή). Ένα άγαλμα που στολίζει μία πλατεία 

μπορεί να βελτιώνει την εικόνα της. Παρόλα αυτά κανείς καταναλωτής δεν θα ομολογήσει πως 

λαμβάνει ωφέλεια από αυτό (καθώς θα του επιβληθεί ενδεχομένως το κόστος του). Είναι προφανές 

πως αν ένα άτομο μπορεί να λάβει δωρεάν μια υπηρεσία-αγαθό γιατί να επιβαρυνθεί χρηματικά; 

Αξίζει να σημειωθεί πως το Κράτος προσπαθεί να μειώσει το φαινόμενο του free rider, μέσω 

κάποιων κριτηρίων πχ αν κατασκευαστεί ένας νέος δρόμος οι οικίες που έχουν πρόσοψη σε αυτών 

επιβαρύνονται για την κατασκευή του (ανάλογα με τα τετραγωνικά και την παλαιότητα). Παρόλα 

αυτά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να επιβληθεί τιμή σε κάθε χρήστη καθώς το αγαθό είναι αδιαίρετο 

(και ένας κάτοικος 2 δρόμων παραπλεύρως μπορεί να λαμβάνει την ωφέλεια χωρίς να πληρώσει 

ποτέ). 

Η άριστη κατανομή κατά Pareto προβλέπει πως η μεταβολή της κατάστασης ενός πολίτη σε μια 

κοινωνία θα πρέπει να είναι θετική αλλά παράλληλα να μην χειροτερεύει την θέση κάποιου άλλου 

πολίτη. Βέβαια στην πρακτική εφαρμογή του είναι αρκετά δύσκολο. 

Τα αίτια δημιουργίας αρνητικών εξωτερικών οικονομιών εδράζουν στην φύση των αγορών. Κάθε 

επιχείρηση έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση της υπεραξίας της (σχετικής και απόλυτης). Αν μπορεί 

να διαφύγει κάποιων εξόδων παραγωγής προφανώς και θα το κάνει (πχ αν το σύστημα καθαρισμού 

ρύπων ενός ξενοδοχείου κοστίζει το χρόνο 100.000 ευρώ ενώ η απόρριψη τους στην θάλασσα είναι 

δωρεάν η προφανής επιλογή είναι η δεύτερη). Βέβαια, εδώ ρόλο διαδραματίζει το Κράτος με την 

παρεμβατικότητα του. 

Οι θετικές εξωτερικές οικονομίες επιβάλλονται άλλοτε από την Κοινωνία. Για παράδειγμα 

ιδρύματα και ορφανοτροφεία κάνουν σημαντικό έργο προφανώς, αλλά καθώς η υιοθεσία ενός 
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βρέφους δεν αποφέρει κέρδος σε κάποιον ιδιώτη (λόγω νομοθεσίας) τέτοια αγορά δεν θα υπήρχε 

(missing markets). Εδώ η κρατική παρεμβατικότητα είναι απαραίτητη. 

Τέλος το παράδειγμα του μελισσοκόμου διδάσκεται παραδοσιακά στα Οικονομικά. Οι 

εξωτερικότητες αποδίδουν πολλαπλάσιο αποτέλεσμα της αρχικής επένδυσης, αλλά δύσκολα 

προσδιορίζουν την ατομική χρήση του αγαθού. Αν ένας αγρότης διαθέτει μελίσσια και είναι αρκετά 

τυχερός δίπλα του ένας άλλος αγρότης να έχει πλήθος με λουλούδια προφανώς και η παραγωγή του 

πρώτου μελιού ευνοείται αρκετά. Οι εξωτερικότητες δεν ανακατανέμουν προβλήματα της 

κοινωνίας απλώς, αλλά αντίθετα τα επιλύουν. Αν βάλω συναγερμό στο αυτοκίνητο μου, απλώς 

ένας διαρρήκτης θα προσπαθήσει να διαρρήξει κάποιο με λιγότερα μέτρα ασφαλείας. Αν όμως 

υπάρχει σύστημα GPS (κρυφά τοποθετημένο από την Αστυνομία στο όχημα), όχι μόνο θα μπορέσει 

το όχημα να βρεθεί αλλά και το εργοστάσιο ενδεχόμενης κοπής του οχήματος και διάφορες 

παράπλευρες εγκληματικές ενέργειες). 

 

Β) Τα Κράτη όπως έλεγε και ο Weber έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν εξουσία στους πολίτες τους, 

καθώς και νόμιμη κρατική βία. Μέσω των φόρων μεταβιβάζουν μονομερώς πόρους από τον 

ιδιωτικό τομέα στον Κρατικό φορέα. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία για την παραγωγή θετικών 

εξωτερικών οικονομιών και την μείωση των αρνητικών. 

Όταν προκύπτουν αρνητικές εξωτερικές οικονομίες περιορισμένοι πόροι δαπανώνται (over 

allocation of resources) για μία συγκεκριμένη ζήτηση ενός αγαθού (πχ κατανάλωση αλκοολούχων 

ροφημάτων από εφήβους σε ένα νησί). Προφανώς το ατομικό-ιδιωτικό όφελος των εφήβων είναι 

μεγαλύτερο από το κοινωνικό όφελος (καθώς η ενδεχόμενη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ επιφέρει 

ανάγκη για υπηρεσίες Αστυνόμευσης, καταπολέμησης βανδαλισμών, αυξημένα επίπεδα θορύβου 

κτλ). Εδώ το Κράτος πρέπει να παρέμβει (μειώνοντας την διαθεσιμότητα αλκοόλ, άρα μειώνοντας 

την προσφορά (με σταθερή την ζήτηση) αυξάνεται η τιμή (και αν επιδράσει ο εισοδηματικός 

περιορισμός) μειώνεται και η κατανάλωση. 

Οι ατομικές διαπραγματεύσεις όταν είναι σαφείς και εύκολα προσβάσιμες  (χωρίς υψηλά κόστη) 

τότε λύνουν τις αρνητικές εξωτερικές οικονομίες. Για παράδειγμα αν ένα χωράφι είναι ιδιωτικό 

(και όλοι γνωρίζουν ποια έκταση ανήκει σε ποιον πχ Κτηματολόγιο) τότε εύκολα θα επιλύονται 

προβλήματα όπως η απόρριψη ρύπων και λυμάτων από τον έναν αγρότη στον διπλανό του. Ένα 

τυπικό παράδειγμα αποτυχίας της αγοράς είναι η Τραγωδία των Κοινών Εδαφών. Στην Αγγλία, μια 

έκταση ήταν χωρίς περίφραξη και χωρίς σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο πρώτος αγρότης που 

κατέφθανε τάιζε το κοπάδι του στην μέγιστη δυνατή ποσότητα (καθώς δεν πλήρωνε απολύτως 
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τίποτα, και φοβόταν που ο επόμενος αγρότης θα εξαντλήσει τους πόρους του συγκεκριμένου 

χωραφιού). Με το σαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς, και την ευκολία δικαστικής επίλυσης 

συγκεκριμένων ζητημάτων μπορεί να αποφευκτή αυτή η κατάσταση. 

Ένα άλλο κομμάτι αντιμετώπισης του ζητήματος των αρνητικών εξωτερικών οικονομιών είναι η 

εδραίωση και προάσπιση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και η ευκολία δικαστικής επίλυσης νομικών 

διαφορών. Αν το Κράτος ορίσει σαφώς την ατομική ιδιοκτησία (και την δική του ιδιοκτησία 

προφανώς) μπορεί εύκολα να μειώσει καταπατήσεις εδαφών, να λύσει νομικά ζητήματα όχλησης 

και ζημίας σε τρίτα μέρη κτλ. Φυσικά η μείωση αυτής της αποτυχίας της αγοράς ενδέχεται να 

δημιουργήσει ένα θετικό μακρο-οικονομικό περιβάλλον, αυξάνοντας το Συνολικό Προϊόν της 

οικονομίας. 

Ο φόρος στην κατανάλωση είναι επίσης ένα άλλο εργαλείο μείωσης των αρνητικών εξωτερικών 

οικονομιών. Εδώ και χρόνια στην Αγγλία επιβάλλεται φόρος ισχυρός στα τσιγάρα (για την μείωση 

διαφόρων μορφών καρκίνου) και φόρος στα πολύ λιπαρά τρόφιμα (που πάλι επιβαρύνουν συνολικά 

το National Health System της Αγγλίας). Προφανώς ο φόρος αυξάνει την τιμή ενός αγαθού, άρα το 

κάνει μη ελκυστικό για τους διάφορους καταναλωτές (που στρέφονται σε άλλα αγαθά πχ στην 

Ελλάδα το ηλεκτρονικό τσιγάρο μαζί με την απαγόρευση καπνίσματος σε κλειστούς χώρους και 

την μείωση της εισαγωγής λαθραίων τσιγάρων μείωσε την ζήτηση για τσιγάρα μεταγενέστερα). 

Ο κρατικός έλεγχος είναι σημαντικός βέβαια. Για παράδειγμα το Κράτος μπορεί να ασκήσει 

σημαντικό έλεγχο (πχ πρόστιμο, εποπτεία, κλείσιμο) επιχειρήσεων που ρυπαίνουν υπερβολικά το 

περιβάλλον, καταστρέφουν το όζον, προκαλούν ασθένειες στον πληθυσμό κτλ. Ο κρατικός έλεγχος 

έρχεται μέσω μηχανισμών που η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να διαθέτει (πχ Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, επιβολή προτύπων ποιότητας στα αγαθά ISO, CE, ενεργειακή κλάση κτλ). Ένα 

εύστοχο παράδειγμα είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής, που ελέγχει την ενεργειακή ανάγκη κάθε 

σπιτιού, και η επιχορήγηση που το Κράτος θα μπορούσε να κάνει σε διαρκείς συσκευές χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης προϊόντα που δεν τηρούν όρους (πχ εξαιρετικά ρυπογόνα 

οχήματα) θα έπρεπε μέσω του ΚΤΕΟ να απαγορεύεται η κυκλοφορία τους. Αντίθετα τα οχήματα 

με χαμηλούς ή μηδενικούς ρύπους θα έπρεπε το Κράτος να τα απαλλάσσει από τα τέλη 

κυκλοφορίας. Φυσικά το μέτρο της μείωσης της προσφοράς των ρύπων επιτυγχάνεται με έργα 

υποδομής (supply side policies όπως το Τραμ, μονά-ζυγά στο κέντρο της Αθήνας κτλ). 

Τέλος, η ύπαρξη μιας αγοράς ρύπων (ή δικαιωμάτων εξωτερικών οικονομιών) μέσω του 

μηχανισμού της αγοράς θα έλυνε διάφορα προβλήματα. Για παράδειγμα μια εταιρία θα μπορούσε 

να γνωρίζει πόση ποσότητα της αναλογεί σε ρύπους και τι τιμή μπορεί να δώσει για αυτούς 

(φυσικά μέσω προσφοράς και ζήτησης). 
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Για τις θετικές εξωτερικές οικονομίες το Κράτος μπορεί να δώσει επιχορήγηση στους 

καταναλωτές. Για παράδειγμα, κουπόνια στους ανέργους για κατάρτιση τους σε νέες δεξιότητες 

(άρα αν οι άνεργοι εργαστούν στο μέλλον, αυξάνει και τα έσοδα του μέσω των φόρων 

εισοδήματος). Επίσης η απόσυρση των πεπαλαιωμένων αυτοκινήτων είναι ένα μέτρο, που δίνει 

κίνητρα. 

Η επιχορήγηση μπορεί να γίνει και προς τον παραγωγό. Γνωστές σε όλους είναι οι επιχορηγήσεις 

του ελαιολάδου στην Ελλάδα. Το Κράτος θα μπορούσε να επιχορηγήσει διάφορες βιομηχανίες να 

αγοράσουν φίλτρα επεξεργασίας των λυμάτων και μείωσης της μόλυνσης . Σημαντικός εδώ είναι ο 

έλεγχος να γίνεται αν όντως οι επιχειρήσεις αγόρασαν πχ επαγγελματικούς ιονιστές και φίλτρα αντί 

να σπατάλησαν την επιχορήγηση διαφορετικά. 

Τέλος το Κράτος μπορεί απευθείας να δίδει αγαθά και υπηρεσίες με στόχο την ευρύτερη κοινωνική 

ωφέλεια. Δωρεάν εμβόλια θα μειώσουν την φυματίωση, το παρατηρητήριο τιμών θα πληροφορεί 

τους πολίτες, η Κοινωνία της Πληροφορίας θα γνωστοποιεί στην αγορά χρήσιμα οικονομικά 

στοιχεία και οι διάφορες κρατικές επιχειρήσεις θα δίδουν φτηνότερα αγαθά σε ειδικές ομάδες (πχ 

νερού στους αγρότες, επιδόματα θέρμανσης σε ακριτικές περιοχές, υπηρεσίες ΟΑΕΔ σε ανέργους). 

Βέβαια, η επιχορήγηση ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να προσελκύσει τους μη βέλτιστα 

παραγωγικούς οργανισμούς της αγοράς, όπως έγινε όταν η Αμερικάνικη κυβέρνηση επιχορήγησε 

εκτεταμένα την παραγωγή ζαχάρεως εις βάρος άλλων αγροτικών αγαθών (ή σε ακραίες 

περιπτώσεις έγιναν υιοθεσίες στις ΗΠΑ με μόνο γνώμονα από τις ανάδοχες οικογένειες την λήψη 

των επιδομάτων). Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γενναιόδωρα επιδόματα ανεργίας κατά κάποιους 

οικονομολόγους επιδοτούν την ανεργία, αντί την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης. 

 

Γ) Η περιβαλλοντική ρύπανση μπορεί να αντιμετωπιστεί κρατώντας σταθερή την προσφορά 

δικαιωμάτων ρύπων στις εταιρίες. Αν η προσφορά δικαιωμάτων ρύπων είναι σταθερή (και όσο 

αυξάνονται οι ανάγκες της αγοράς η ζήτηση δικαιωμάτων ρύπων αυξάνει) τότε η τιμή ισορροπίας 

θα αυξάνει (καθιστώντας όμως ίδια την μόλυνση αλλά πιο ακριβή την αγορά της από τις 

επιχειρήσεις). 

Ο ρυπαίνων πληρώνει, είναι μια αρχή στα Resource Economics, που την ζημία στην φύση που 

κάνει μια εταιρία την πληρώνει ο υπαίτιος της. Επίσης το Κράτος μπορεί να οργανώσει καμπάνιες 

προώθησης της ανακύκλωσης (δίδοντας δώρα και επιδόματα σε όσους την κάνουν). Μάλιστα 

αρκετές εταιρίες ως πράξη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας ήδη χρησιμοποιούν 

ανακυκλώσιμα υλικά. 
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Το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997, έθεσε περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά την 

καταπολέμηση των ρύπων (μέσω συμβουλών, προτάσεων για αύξησης της ζήτησης οικολογικών 

αγαθών κτλ). Στην Ελλάδα ένα παράδειγμα είναι η ενέργειες βιολογικής ταφής απορριμμάτων, η 

λυματολάσπη στην Ψυτάλλεια, η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, τα κίνητρα σε ομάδες που 

επηρεάζονται από την μόλυνση και οι ενέργειες της Δημόσιας Διοίκησης για την καταπολέμηση 

του φαινομένου της ρύπανσης (πχ προγράμματα ΕΣΠΑ). Η Κοινή Αγροτική Πολιτική 

παρεμπιπτόντως μειώνει την υπερ-αλίευση, εμποδίζει την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων 

συνεισφέροντας και αυτή σε έναν βαθμό στην μείωση των ρύπων. 

Αξίζει να σημειωθεί πως θέλουμε στα οικονομικά να επιτύχουν οικονομικά βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν 

έχει νόημα να προσφέρουμε στην αγορά χιλιάδες τζιπ 3.000 κυβικών σε χαμηλή τιμή, αν την 

επαύριον καταστραφούν δάση του Αμαζονίου. Μια τυπική ρήση του Γκάντι ήταν πως αν η Αγγλία 

χρειάστηκε τους μισούς πόρους του πλανήτη για να γίνει υπερδύναμη, πόσους πλανήτες η Ινδία θα 

χρειαζόταν αν γινόταν η ίδια κάποια στιγμή στο μέλλον; 

Διάφοροι συνεταιρισμοί κατασκευάζουν Fair Trade προϊόντα, που βασίζονται σε αρχές ηθικής 

κατασκευής αγροτικών προϊόντων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον (βλέπετε παράρτημα). 


