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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο  της  Πολιτικής  Οικονομίας  είναι  η  διερεύνηση  των τρόπων  με 
τους  οποίους  οι  περιορισμένοι  πόροι μιας  κοινωνίας  αξιοποιούνται 
προκειμένου να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις  απεριόριστες 
ανάγκες των  ανθρώπων.  Αυτό  αποτελεί  το  λεγόμενο  «Κύριο  ή  Βασικό 
Οικονομικό Πρόβλημα».

Παράδειγμα  :  η  Ελλάδα  παράγει  προϊόν  (Α.Ε.Π.)  περίπου  190  δις  ευρώ 
(Α.Ε.Π.  =  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν).  Πώς  αυτό  το  προϊόν  μπορεί  να 
αξιοποιηθεί  καλύτερα  ώστε  να  μεγιστοποιηθεί  η  ευημερία  των  Ελλήνων 
πολιτών ;

Η  απάντηση  δεν  είναι  εύκολη.  Πρέπει  να  δούμε  κατ’  αρχήν  από  τι 
αποτελείται αυτό το συνολικό προϊόν ; Τι θα πει ευημερία και ποια κριτήρια 
χρησιμοποιούνται  ;  Πώς  γίνεται  η  διανομή  του  προϊόντος  στα  μέλη  της 
κοινωνίας  ;  Χρησιμοποιείται  η  πιο  ενδεδειγμένη  τεχνολογία  για  την 
παραγωγή  αυτού  του  προϊόντος  ;  Ποιες  είναι  τελικά  οι  παραγωγικές 
δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας ;

ΕΝΝΟΙΕΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ

Ανάγκες : Είναι η αίσθηση της έλλειψης που ικανοποιείται με την απόκτηση 
ενός  αγαθού.  Η  ικανοποίησή  τους  δημιουργεί  ευχαρίστηση  που  στα 
οικονομικά ονομάζεται χρησιμότητα.

Είδη αναγκών : Φυσιολογικές (βιολογικές), κοινωνικές, οικονομικές.

Ιδιότητες αναγκών : εξέλιξη, πολλαπλασιασμός, προσωρινός κορεσμός.

Αγαθά : Είναι τα μέσα ικανοποίησης των αναγκών. Υπάρχουν ελεύθερα (μη 
οικονομικά) αγαθά, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία όπως αέρας, ήλιος κτλ 
και  οικονομικά  αγαθά  (προϊόντα,  εμπορεύματα,  υπηρεσίες),  τα  οποία 
βρίσκονται σε πεπερασμένες ποσότητες και το άτομο οφείλει να καταβάλλει 
τίμημα για αυτά. 

Κατηγορίες αγαθών : υλικά ή άυλα, καταναλωτά ή διαρκή, καταναλωτικά ή 
κεφαλαιουχικά.

Παραγωγικοί  Συντελεστές  :  Είναι  οι  απαραίτητοι  παράγοντες  για  την 
παραγωγή των οικονομικών αγαθών. Είναι κατά κανόνα τρεις : 1. Η γη και 
οι φυσικοί  πόροι, 2. Η εργασία και 3. το κεφάλαιο (τα παραχθέντα μέσα 



παραγωγής, δηλαδή αγαθά που έχω παράγει για να παράγω άλλα αγαθά). 
Το κεφάλαιο διακρίνεται σε πάγιο υλικό κεφάλαιο, κυκλοφορούν κεφάλαιο 
και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Επισήμανση  : Πολλοί  θεωρούν  ως  τέταρτο  παραγωγικό  συντελεστή,  την 
επιχειρηματικότητα,  η  οποία  επικουρεί  την  αποτελεσματική  παραγωγή 
αγαθών και συντονίζει τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας. Οι 
περισσότεροι όμως την θεωρούν μέρος του συντελεστή εργασία.

Παραγωγική  διαδικασία :  Η  ενσυνείδητη  προσπάθεια  των  ανθρώπων  να 
συνδυάσουν τους παραγωγικούς συντελεστές ώστε να μεταμορφώσουν την 
ύλη  και  να  τη  δώσουν  μορφές  τέτοιες  που  να  είναι  χρήσιμες  για  την 
ικανοποίηση των αναγκών.

Τομείς παραγωγείς   :  

1. Πρωτογενής Τομέας : γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, ορυχεία κτλ

2. Δευτερογενής Τομέας : βιομηχανίες, βιοτεχνίες, μεταποίηση κτλ

3. Τριτογενής  Τομέας :  Υπηρεσίες  παντός είδους,  τουρισμός,  μεταφορές, 
εμπόριο, τράπεζες, ασφάλειες, υγεία κτλ

Στην Ελλάδα πάνω από το 70% του προϊόντος που παράγεται κάθε χρόνο 
ανήκει στον τριτογενή τομέα..

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Κάθε  οικονομία  έχει  συγκεκριμένες  παραγωγικές  δυνατότητες.  Αυτές 
προσδιορίζονται  από το μέγεθος  της  αγοράς,  την ποσότητα και  ποιότητα 
παραγωγικών  συντελεστών,  την  τεχνολογία  που  χρησιμοποιείται,  την 
εξειδίκευση, τις υποδομές, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κ.α.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία οικονομία η οποία :

α. παράγει μόνο δύο αγαθά Χ (π.χ. τηλεοράσεις) και Υ (π.χ. όπλα)

β. οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά

γ. η τεχνολογία είναι σταθερή

Αν όλοι απασχοληθούν στην παραγωγή των τηλεοράσεων, τότε το μέγιστο 
που μπορεί  να παραχθεί  είναι  12.000 μονάδες (σημείο Α). Αντίστοιχα για 
όπλα  είναι  5.000  μονάδες  (σημείο  Ζ).  Βέβαια  υπάρχουν  και  ενδιάμεσες 



επιλογές, όπου μπορούν ταυτόχρονα να παράγονται και τα δύο αγαθά (βλ. 
παρακάτω διάγραμμα) :

Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) δείχνει τη μέγιστη ποσότητα 
του ενός προϊόντος που μπορεί να παραχθεί για κάθε δεδομένη ποσότητα 
του άλλου. Οι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των δύο αγαθών επάνω 
στην  Κ.Π.Δ.  (π.χ.  το  σημείο  Γ)  είναι  άριστοι  συνδυασμοί,  οι  συνδυασμοί 
κάτω  από  την  Κ.Π.Δ.  (το  σημείο  Θ)  είναι  εφικτοί  αλλά  όχι  άριστοι 
συνδυασμοί  και  οι  συνδυασμοί  πάνω από την Κ.Π.Δ.  (το  σημείο  Η)  είναι 
ανέφικτοι συνδυασμοί.   

Έννοια του κόστους ευκαιρίας :

Μας δείχνει πόσες μονάδες του Χ πρέπει να θυσιάσουμε ώστε να πάρουμε 
μία επιπλέον μονάδα του Υ.  Ταυτίζεται  με την κλίση της Κ.Π.Δ.  σε κάθε 
σημείο αναφοράς. Δηλαδή : Κ.Ε. = ΘΥΣΙΑ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κ.Ε.(Υ σε όρους Χ) = Μονάδες Χ που θυσιάζονται / Μονάδες Υ που 
παράγονται 

Κ.Ε.(Χ σε όρους Υ) = Μονάδες Υ που θυσιάζονται / Μονάδες Χ που 
παράγονται 

Σημαντικές επισημάνσεις :



• Η Κ.Π.Δ. είναι κοίλη, λόγω του ότι όλοι οι συντελεστές δεν είναι το ίδιο 
αποδοτικοί στην παραγωγή και των δύο προϊόντων. Αν ήταν το ίδιο 
αποδοτικοί, τότε η καμπύλη θα ήταν ευθεία.

• Όταν η Κ.Π.Δ. είναι κοίλη, τότε το κόστος ευκαιρίας αλλάζει όσο 
μετακινούμαστε πάνω στην καμπύλη και βαίνει αυξανόμενο (νόμος του 
αυξανόμενου κόστους ευκαιρίας).

• Όταν η οικονομία παράγει μέσα (ή κάτω) από την Κ.Π.Δ. σημαίνει πως 
υπάρχουν αναπασχόλητοι παραγωγικοί συντελεστές (ανεργία)

• Τα σημεία έξω από την Κ.Π.Δ. είναι ανέφικτα με τις συγκεκριμένες 
παραγωγικές δυνατότητες (εξήγηση στην τάξη).

ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Μέχρι  τον  18ο αιώνα  η  Πολιτική  Οικονομία  ήταν  απλό  παρακλάδι  της 
φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας. Ιδρυτής της Πολιτικής Οικονομίας ήταν 
ο Adam Smith με το έργο του «Ο Πλούτος των Εθνών».

ΜΕΡΚΑΝΤΙΛΙΣΜΟΣ –  ΕΜΠΟΡΟΚΡΑΤΙΑ (16  Ος   ΚΑΙ  17  Ος   αιώνας) –  ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΕΣ   
(18  ος   αιώνας).  

Μια  χώρα  πρέπει  να  προστατεύει  το  εξωτερικό  της  εµπόριο  (επιβολή 
περιορισµών  στις  εισαγωγές  και  προώθηση  των  εξαγωγών)  +  για 
συσσώρευση πολύτιµων µετάλλων + δηµιουργία πλεονάσµατος στο ισοζύγιο 
των εξωτερικών της συναλλαγών . 

18ος αιώνας - Quesnay : Η Κυβέρνηση δεν θα πρέπει να παρεµβαίνει στην 
οικονοµία.  Ο  πλούτος  µιας  χώρας  προέρχεται  από  την  παραγωγή  και 
συγκεριµένα από την αγροτική τάξη. 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1776 – 1870)

Το  Κλασικό  υπόδειγµα  διατυπώθηκε  εναντίον  της  τότε  µερκαντιλιστικής 
αντίληψης περιορισµού του διεθνούς εµπορίου µε την επιβολή περιορισµών. 
Εποχή Α'  Βιοµηχανικής  Επανάστασης  :  θα πρέπει  να κυριαρχεί  ελευθερία 
εµπορίου. 

Κυριότεροι  εκπρόσωποι  :  A.Smith (1723-1790,  1776:  «Ο  Πλούτος  των 
Εθνών»), D. Ricardo(1772-1823), J.S.Mill(1806-1873), κ.α. 

Κρίσιμα ζητήματα :



• Η θεωρία του οικονομικού φιλελευθερισμού

- Πώς αυξάνει ο πλούτος µιας χώρας - Πώς διανέµεται το Εισόδηµα; 

- Με  την  ύπαρξη  της  ατοµικής  ιδιοκτησίας,  το  ατοµικό  κίνητρο 
ερµηνεύει και προσδιορίζει τις οικονοµικές πράξεις των ατόµων. 

- Ισχύει ο Νόµος του Say :  ''Η Προσφορά δηµιουργεί την ζήτηση 
της" ==>  όχι  ανεργία  ανεπαρκούς  ζήτησης,  όχι  προβλήµατα 
υπερπαραγωγής ή υποκατανάλωσης (όχι οικονοµικές κρίσεις) και 
η οικονοµία ισορροπεί πάντα στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης. 

- Υπάρχει Τέλειος Ανταγωνισµός σε όλες τις αγορές 

• Υπάρχει Πλήρης Ευκαµψία Τιµών και Μισθών(προς τα πάνω και κάτω). Η 
προσφορά και η ζήτηση προσδιορίζουν τις τιµές στις αγορές.  

• Υπάρχει Τέλεια Πληροφόρηση

• Το χρήμα θεωρείται  απλά ως ένα πέπλο που καλύπτει  τα πραγματικά 
μεγέθη της οικονομίας

Το περίφημο «αόρατο χέρι» της Αγοράς (κατά τον Α.Smith) είναι αυτό που 
θα οδηγήσει στην αυτορρύθμιση (ισορροπία).Σημαντικός παράγοντας για την  
συσσώρευση κεφαλαίου και  την παραγωγή πλούτου είναι  ο καταμερισμός  
της εργασίας και η εξειδίκευση.

Η Μαρξιστική Σχολή : Η αγορά αποτελεί το κύριο μέσο για την συσσώρευση 
πλούτου.  Χώρισε  την  κοινωνία  στους  ιδιοκτήτες  κεφαλαίου  και  στους 
εργαζομένους,  που  ουσιαστικά  «πουλάνε»  εργασία  τους  προκειμένου  να 
ζήσουν. Ένας εργάτης μπορεί να παράγει περισσότερο προϊόν από αυτό που 
είναι  απαραίτητο  για  την  επιβίωσή  του.  Η  διαφορά  αυτή  αποτελεί  την 
«υπεραξία»,  την  οποία  απολαμβάνουν  οι  κεφαλαιούχοι  ως  κέρδος. 
Αναπόφευκτο  είναι  το  καπιταλιστικό  σύστημα  να  δημιουργεί  κρίσεις  ως 
συνέπεια της υπερσυσώρευσης κερδών και της πτώσης του μέσου ποσοστού 
κέρδους.

 

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (1870 - 1930) 

Διατυπώνεται στο β’ µισό 19αι.  (οριακή ανάλυση). Βασικοί  εκπρόσωποι  : 
Jevons, Walras, Menger, Marshall κ.α.



Βασικά σημεία νεοκλασικής θεωρίας :

•  η  συµπεριφορά  των οικονοµικών  µονάδων διέπεται  από την  αρχή της 
μεγιστοποίησης (ισο – οριακή αρχή)

• µικροοικονοµικά θέµατα (µελέτη αντιδράσεων των οικονοµικών δρώντων) 

•  ανάλυση οικονοµίας  από την σκοπιά  της  γενικής ισορροπίας  (Walras). 
Υφίσταται  τάση  της  οικονοµίας  της  αγοράς  να  αυτορρυθµίζεται  στο 
επίπεδο  της  πλήρους  απασχόλησης,  µέσω  του  επιτοκίου  και  της 
ευκαμψίας  τιµών  και  αµοιβών,  όσο  δεν  υπάρχει  παρεμβατική  κρατική 
πολιτική. 

Συμπέρασμα : «Το ανταγωνιστικό σύστηµα αγορών, µέσω του µηχανισµού 
των τιµών, οδηγεί την οικονοµία σε άριστη (αποτελεσµατική) κατά Pareto 
κατάσταση»  (1ο θεµελιώδες θεώρηµα ευηµερίας) :  Τα περιορισµένα µέσα 
παραγωγής που διαθέτει  η κοινωνία χρησιµοποιούνται  µε τρόπο ώστε να 
παράγονται τα αγαθά που προτιµούν οι καταναλωτές, στις ποσότητες που τα 
προτιµούν και µε το ελάχιστο κόστος, µε αποτέλεσµα να µεγιστοποιείται η 
κοινωνική  ευηµερία  (άριστη  κατανοµή  των  πόρων).  Τα  παραπάνω  τα 
πετυχαίνει  η  ελεύθερη  λειτουργία  της  αγοράς  µέσω του  µηχανισµού  των 
τιµών.

 Οι Μονεταριστές : Αποτελούν μια μορφή αναβίωσης της νεοκλασικής σχολής 
με  βασικό  αντιπρόσωπο  τον  Milton Friedman,  στη  δεκαετία  του  1970. 
Υποστηρίζουν την ανάγκη για ένα «ελάχιστο» κράτος (minimal State) και για 
ελεύθερη  λειτουργίας  της  αγοράς.  Δίνουν  έμφαση  στον  έλεγχο  της 
προσφοράς του χρήματος, στην ανεξαρτητοποίηση των κεντρικών τραπεζών 
και στην ελάχιστη δυνατή κρατική παρέμβαση στην οικονομία. 

Σήμερα,  οι  κρατούσες  οικονομικές  πολιτικές  στις  δυτικές  οικονομίες  της  
αγοράς και όχι μόνο, είναι αποτέλεσμα των προσεγγίσεων των νεοκλασικών  
και των μονεταριστών. Οι πολιτικές ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας,  
οι  ιδιωτικοποιήσεις,  η  κατάργηση  των  κρατικών  μονοπωλίων  και  η  
προώθηση του ελεύθερου ανταγωνισμού, σκοπεύουν στην όσο το δυνατόν  
πιο αποτελεσματική λειτουργία των κανόνων της αγοράς που πιστεύεται από  
πολλούς ότι θα λύσει πολλά προβλήματα. 

Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ   KEYNES   (1929 -1970)  

Το  μεγάλο  Κραχ  του  1929  (Ανεργία,  φτώχεια,  κλείσιμο  επιχειρήσεων, 
Μεγάλη Ύφεση) οδήγησε στην αμφισβήτηση των νεοκλασικών θεωριών. Ο 
μεγάλος οικονομολόγος  J.M.Keynes με το βιβλίο του «Η Γενική Θεωρία της 
Απασχόλησης,  του  Τόκου  και  του  Χρήματος»  (1936),  προσπάθησε  να 
εντοπίσει τα μειονεκτήματα του μηχανισμού της αγοράς και την ανάγκη για 



το κράτος να παρεμβαίνει ενεργά ώστε να διορθώνει τις ατέλειες (αποτυχίες 
της  αγοράς)  και  να  επαναφέρει  την  οικονομία  σε  μια  ισορροπία  που θα 
ωφελεί τη μεγαλύτερη μάζα του πληθυσμού.  

Το  σύστημα  δεν  είναι  δεδομένο  ότι  θα  ισορροπεί  σε  επίπεδο  πλήρους 
απασχόλησης και συνεπώς ο νόμος του  SAY δεν ισχύει.  Υπάρχει  ακαμψία 
μισθών προς τα κάτω και άρα η οικονομία με μέτρα τόνωσης της ενεργούς 
ζήτησης (όταν υπάρχει ύφεση και ανεργία, Υισ < Υf) ή με μέτρα μείωσης της 
ενεργούς ζήτησης (όταν υπάρχει υπερθέρμανση και πληθωρισμός, Υισ > Υf ) 
μπορεί  να  επαναφέρει  το  προϊόν  στα  επίπεδα  του  προϊόντος  πλήρους 
απασχόλησης και να αντιμετωπίσει τις έντονες οικονομικές διακυμάνσεις. 

Επίσης,  η  έκδοση  χρήματος  θα  μπορούσε  να  τονώσει  τη  ζήτηση  και  να 
αυξήσει την απασχόληση χωρίς να δημιουργήσει πληθωρισμό. 

Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα μέσα του 20ου αιώνα 
με βασικό θεμελιωτή τον Galbraith. Άσκησαν έντονη κριτική στη νεοκλασική 
θεωρία,  κυρίως  λόγω της μαθηματικής μοντελοποίησης  που οι  τελευταίοι 
εισήγαγαν  στην  οικονομική  επιστήμη  προσπαθώντας  να  εξηγήσουν  την 
ανθρώπινη  συμπεριφορά.  Οι  θεσμικοί  θεωρούσαν  ότι  το  γεγονός  αυτό 
υποβίβαζε  την  οικονομική  επιστήμη  σε  απλή  τεχνικοφανή  μαθηματική 
επιστήμη.  Επιπλέον  θεωρούσαν  ότι  η  μελέτη  της  ιστορικής  εξέλιξης  των 
θεσμών  είναι  απαραίτητη  για  την  εξέλιξη  της  οικονομίας  και  συνεπώς 
αποτελεί και αυτή ένα μέρος του όλου κοινωνικού συστήματος.

Ερωτήσεις κατανόησης :

1. Ποια  η  βασική  διαφορά  μεταξύ  της  νεοκλασικής  θεωρίας  και  της 
κεϋνσιανής θεωρίας ;

2. Σε ποια κατηγορία αγαθών ανήκουν : α) τα εργαλεία, β) τα αυτοκίνητα 
γ) οι υπηρεσίες γιατρού ;

3. Τι σημαίνει κόστος ευκαιρίας στα οικονομικά και ποια η σημασία του ;

4. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που έχει το αποκλειστικό προνόμιο για 
την έκδοση του ευρώ είναι τελείως ανεξάρτητη από κυβερνήσεις όταν 
καθορίζει τη νομισματική πολιτική . Με ποια θεωρία είναι σύμφωνη αυτή 
η πραγματικότητα ;


