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ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

 

Θέμα: Πολ. Οικονομίας 

Α. Σε ποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία, υπάρχει αποτυχία ανα-

κατανομής των πόρων στον πλήρη - ελεύθερο ανταγωνισμό; Πώς μπορεί το κράτος 

να παρέμβει,  αναφέρατε περιπτώσεις και παραδείγματα.

Β. Αναφέρατε τις μορφές μονοπωλιακών παρεκκλίσεων και πως παρεμβαίνει το κρά-

τος σε αυτές για να εμποδίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του μονοπωλίου στην κοινω-

νική ευημερία . 
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Παναγιώτης Βεργούρος 

 

Σύντομο σχεδιάγραμμα πρότυπης απάντησης στο θέμα  που τέθηκε θα ήταν το ε‐

ξής: 

• Αναφορά στο ότι ο πλήρης ανταγωνισμός είναι η περισσότερο αποτελεσμα‐

τική αγορά σε ότι αφορά το επίπεδο των τιμών  (και συνεπώς την κοινωνική 

ευημερία που προκύπτει από  την κατανάλωση  των αντίστοιχων ποσοτήτων 

αγαθών), αλλά και σε ότι αφορά το μέσο κόστος παραγωγής των παραχθέ‐

ντων αγαθών  (ως γνωστό οι ανταγωνιστικές  επιχειρήσεις παράγουν μακρο‐

χρόνια με το ελάχιστο μέσο κόστος). 

• Αδυναμίες του πλήρους ανταγωνισμού: 

i. Αν  και  ο  πλήρης  ανταγωνισμός  εξασφαλίζει  την  καλύτερη  κατανομή 

πόρων με δεδομένη την διανομή εισοδήματος, δεν εξασφαλίζει ότι τα 

αγαθά παράγονται  και διανέμονται σύμφωνα με  τις ανάγκες  της  κοι‐

νωνίας, λόγω μεγάλων εισοδηματικών ανισοτήτων. 

ii. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν συγκρίνοντας το  ιδιωτικό κόστος με  το  ι‐

διωτικό όφελος. Όμως το κοινωνικό κόστος και όφελος είναι πιθανό να 

είναι  αρκετά  διαφορετικά.  π.χ.  ο  ανταγωνισμός  δεν  παρέχει  καμία 

προστασία για το περιβάλλον, που είναι πιθανό να μολύνεται από ορι‐

σμένες  δραστηριότητες  επιχειρήσεων.  Δεν  είναι  απαραίτητο  ότι  το 

¨καλό¨ για μια ομάδα ατόμων είναι και ¨καλό¨ για μια άλλη.  

iii. Καθώς στις πλήρως ανταγωνιστικές αγορές το προϊόν είναι ομοιογενές, 

αυτή η έλλειψη ποικιλίας θεωρείται μειονέκτημα από την πλευρά του 

καταναλωτή. 

iv. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν το κίνητρο ούτε την δυνατότητα να επενδύ‐

σουν σε Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη συνεπώς δεν προάγεται η 
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τεχνολογία και δεν καρπώνεται το κοινωνικό σύνολο τα οφέλη από μια 

τέτοια εξέλιξη 

v. Αναφορά στην ύπαρξη ¨φυσικών¨ μονοπωλίων και τη δυνατότητα εκ‐

μετάλλευσης οικονομιών κλίμακας από αυτά (φθίνον μέσο κόστος πα‐

ραγωγής) 

vi. Το υπόδειγμα του πλήρους ανταγωνισμού δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

στην περίπτωση των δημοσίων αγαθών  (που είναι εκ των πραγμάτων 

αγαθά που απαιτούν μεγάλη κλίμακα παραγωγής) 

• Ως  τρόπους  επέμβασης  του Κράτους  για  τον περιορισμό  των προβλημάτων 

που δημιουργεί  το  ¨άνοιγμα¨  των αγορών θα μπορούσαμε  να  δώσουμε  το 

παράδειγμα της δημιουργίας δικτύων ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών. Πρόκει‐

ται για επενδύσεις μεγάλων κεφαλαιακών επενδύσεων που γίνονται από το 

Κράτος  (πχ ΔΕΗ).  Στη συνέχεια τα δίκτυα μπορούν να πωληθούν σε  ιδιώτες 

(ολόκληρα ή  τμήματα  τους).  Επίσης θα μπορούσε  το  κράτος  να  κατευθύνει 

με  κίνητρα  παραγωγής  την  οικονομική  δραστηριότητα  προς  ή  μακριά  από 

μία περιοχή (αποφυγή του προβλήματος ii) ή να χρηματοδοτήσει έρευνα και 

ανάπτυξη μέσω των πανεπιστημίων και των πολυτεχνικών σχολών  (περιορι‐

σμός του προβλήματος iv). Ακόμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι με τη 

δημοσιονομική κυρίως πολιτική μπορεί το Κράτος να περιορίσει την εισοδη‐

ματική ανισότητα (και το πρόβλημα i).  

 

Μονοπωλιακές Παρεκκλίσεις 

• Στις μονοπωλιακά δομημένες αγορές ο μονοπωλητής έχει τη δυνατότητα να 

επηρεάσει  τις  τιμές  και  συνεπώς  αυτές  παρεκκλίνουν  από  αυτές  που  θα 

προέκυπταν σε πλήρη ανταγωνισμό. Ακόμα και αν ο κλάδος δεν είναι μονο‐

πωλιακός μπορεί να συμπεριφερθεί ως τέτοιος αν οι μεγάλες ολιγοπωλιακές 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν δημιουργούν ¨καρτέλ¨ (συνεπώς η παρέκκλι‐
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ση  από  την  ανταγωνιστική  κατάσταση  μπορεί  να  αφορά  όχι  μόνο  την  τιμή 

αλλά και γεωγραφικό διαχωρισμό ή ποσοτικούς περιορισμούς στην παραγω‐

γή ώστε να προκύπτει το ίδιο αποτέλεσμα με το μονοπώλιο).  

• Αυτή η κατάσταση έχει ως συνέπεια τη μείωση της κοινωνικής ευημερίας (ί‐

σως και συνοδεία διαγράμματος) και συνεπώς πρέπει να αντιμετωπιστεί από 

το Κράτος.  

• Η παραγωγή που επιτυγχάνει το μονοπώλιο (με εξαίρεση το ¨φυσικό¨) είναι 

μικρότερη  αυτής  που  θα  επιτύγχανε  ο  πλήρης  ανταγωνισμός  και  συνεπώς 

προκύπτει σε μεγαλύτερο μέσο κόστος (ίσως και με συνοδεία διαγράμματος)  

Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει για να προστατεύσει την κοινωνική 

ευημερία. Η μορφή της επέμβασης εξαρτάται από το είδος του μονοπωλίου.  

 

i. Φυσικά  μονοπώλια  (όπου  η  παραγωγή  διεξάγεται  σε  συνθήκες  φθίνοντος 

κόστους). Οι κλάδοι που λειτουργούν µε φθίνον κόστος είναι μεγάλου μεγέ‐

θους επιχειρήσεις, όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παγίου κεφαλαίου. 

Συνεπώς η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κλάδου απαιτεί μονοπωλια‐

κή διάρθρωση και το Κράτος πρέπει αν επεμβαίνει ή παράγοντας το  ίδιο, ή 

δημιουργώντας τα δίκτυα και τις υποδομές και στη συνέχεια συμπράττοντας 

με ιδιωτικά κεφάλαια.  

ii. Μονοπώλια στα οποία δεν επαληθεύονται οικονομίες κλίμακας (φθίνον μέσο 

κόστος παραγωγής) δηλαδή τεχνητά μονοπώλια. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 

συνεχής μεγέθυνση μιας επιχείρησης  το κλάδου,  τα δικαιώματα  χρήσης  τε‐

χνολογικών  καινοτομιών  και  οι  συγχωνεύσεις –  εξαγορές,  δημιουργούν μο‐

νοπωλιακές  συνθήκες  που  μειώνουν  την  κοινωνική  ευημερία.  Το  Κράτος 

πρέπει να παρέμβει με τους ακόλουθους τρόπους: 
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 Νομοθεσία για την προστασία του ανταγωνισμού και περιορισμού των 

φραγμών (πχ στον τομέα των δικαιωμάτων αποκλειστικής χρήσης και‐

νοτομιών) 

 Διάσπαση των μεγάλων συγκεντρώσεων κεφαλαίου με οικονομικά κί‐

νητρα (πχ, φορολογικά) 

 Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με παροχή κινήτρων για έ‐

ρευνα και ανάπτυξη  (πχ με μερική  χρηματοδότηση  των κεφαλαιακών 

αναγκών  των  επιχειρήσεων  που  θα  μπορούσαν  να  κατευθυνθούν  ε‐

πενδυτικά).  

 

 


