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ΘΕΜΑ 3ο (κληρώθηκε) 

 
Α) Αναλύστε την έννοια των εξωτερικών οικονομιών και επιβαρύνσεων, 

τα αίτια που τις προκαλούν και τις επιπτώσεις που συνεπάγονται για την 
κοινωνία και την οικονομία. 

Β) Ποια μέσα έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη για την ενθάρρυνση – 
αποθάρρυνση δραστηριοτήτων που προκαλούν εξωτερικές οικονομίες και 

επιβαρύνσεις. 

Γ) Με βάση τα παραπάνω, σχολιάστε την περίπτωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος. 

  

 

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:  

 Αναφορά στις ατέλειες και αποτυχίες της αγοράς. Η έννοια του 

κοινωνικού οφέλους και του κοινωνικού κόστους από την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών. 

 Ειδικότερα η κατά Pareto αριστοποίηση. Το αποτελεσματικό επίπεδο 

παραγωγής. 

 Η έννοια των δημόσιων και των ημι – δημόσιων αγαθών. 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ 
Α) Υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες που αποφέρουν κοινωνικό όφελος 

ή προκαλούν κοινωνικό κόστος το οποίο η αγορά αδυνατεί να ενσωματώσει 
στις τιμές, π.χ. όταν κατασκευάζεται ένα σιδηροδρομικό δίκτυο σε μια 

υποβαθμισμένη οικονομικά περιοχή, τα κέρδη των επιχειρήσεων και το 
όφελος των κατοίκων αυξάνουν περισσότερο από την τιμή που πληρώνουν 

για την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του σιδηροδρόμου (παράδειγμα 

εξωτερικής οικονομίας).  

 Εξωτερικές οικονομίες :  Οι περιπτώσεις δραστηριοτήτων οι οποίες 

δημιουργούν όφελος, που ένα μέρος του διαχέεται σε κάποιες κοινωνικές 
ομάδες ή και σε ολόκληρη την κοινωνία και η αγορά αδυνατεί να το 

ενσωματώσει στην τιμή. Δηλαδή το κοινωνικό όφελος υπερβαίνει το 

ιδιωτικό (τιμή). Άλλα Παραδείγματα … … 

 Εξωτερικές επιβαρύνσεις (ή αρνητικές εξωτερικές οικονομίες) : Οι 

δραστηριότητες οι οποίες προκαλούν κοινωνικό κόστος το οποίο 
υπερβαίνει το κοινωνικό όφελος, και το οποίο δεν ενσωματώνεται στην 

τιμή από την αγορά π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις που καταστρέφουν 
το περιβάλλον. Άλλα παραδείγματα …  

           prosvasis



 

 

 Αίτια που τις προκαλούν : Υπάρχει μία κατηγορία αγαθών και 

υπηρεσιών των οποίων το όφελος κατά ένα μόνο μέρος μπορεί να 
διαιρεθεί και εξατομικευθεί (όπως γίνεται με τα ιδιωτικά αγαθά). Π.χ. η 

εκπαίδευση είναι ένα από τα αγαθά των οποίων το όφελος κατά ένα 
μέρος εξατομικεύεται στο πρόσωπο του εκπαιδευόμενου (προοπτικές 

επαγγελματικές εξέλιξης, υψηλότερες αποδοχές) και κατά το υπόλοιπο 

μέρος διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο(βελτιωμένο βιοτικό επίπεδο, 
αυξημένη παραγωγικότητα έμψυχου δυναμικού..). Εξαιτίας αυτού του 

λόγου η αγορά (ο μηχανισμός των τιμών – ζήτηση / προσφορά) αδυνατεί 
να προσδιορίσει το άριστο επίπεδο παραγωγής του αγαθού αυτού και 

κατά συνέπεια το όφελος ή κόστος, το οποίο συνεπάγεται η κατανάλωση 
του αγαθού, διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο, προκαλώντας τις 

λεγόμενες εξωτερικές οικονομίες ή επιβαρύνσεις αντίστοιχα.  

 Κατηγορίες εξωτερικών οικονομιών : με βάση την προέλευση 
(κατανάλωσης ή παραγωγής), μεικτές, γεωγραφικά περιορισμένες, 

γενικού χαρακτήρα, αμοιβαίες. 

 Συνέπειες : Οι εξωτερικές επιδράσεις (εξωτερικότητες ή “externalities”) 

προκαλούν αποκλίσεις από την άριστη κατανομή των παραγωγικών 

πόρων, διότι δεν λειτουργεί αποτελεσματικά ο μηχανισμός της αγοράς. 
Γι’ αυτό σε πολλές περιπτώσεις επιδιώκεται η παρέμβαση των κρατών. 

Χρήσιμο εδώ : Διαγραμματική απεικόνιση ανισορροπίας στην αγορά, 
λόγω εμφάνισης εξωτερικών οικονομιών, με τις καμπύλες ζήτησης και 

προσφοράς.       

 
Β)  
Τρόποι αντιμετώπισης :  

 Μέσω συμφωνιών μεταξύ εμπλεκόμενων ιδιωτικών φορέων 

 Μέσω κρατικής παρέμβασης, η οποία ενθαρρύνει- αποθαρρύνει (ανάλογα 

με τη στόχευση) εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις μέσω :  

1. Μηχανισμών τιμών (επιβολή φορολογίας ή φοροαπαλλαγές, τέλη 
εκπομπών ρύπων ή περιβαλλοντικοί φόροι, επιδοτήσεις και παροχές, 

επιβολή προστίμων, επιδότηση δαπάνης ιδιωτικών φορέων για τον 
περιορισμό της ρύπανσης). 
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2. Ποσοτικών μηχανισμών (πολιτικές διαταγών και ελέγχου, προσεγγίσεις 

αγοράς) 
3. Κανόνων νομικής ευθύνης (αυστηρό ή χαλαρό νομικό πλαίσιο 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ρυθμιστικές παρεμβάσεις, προδιαγραφές για 
την παροχή άδειας εγκαταστάσεων). 

 
Ειδικότερα Παράγοντες που ενθαρρύνουν : 

 Πολιτικές παροχής κινήτρων (φορολογικά, αναπτυξιακά..) για 

επενδύσεις σε τομείς που εμφανίζουν θετικές εξωτερικές οικονομίες (π.χ. 
εκπαίδευση, υγεία, υποδομές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, 

ανακύκλωση, διαχείριση απορριμάτων). 

 Εργαλεία για επίτευξη στόχων : Επιδοτήσεις στις πράσινες προσαρμογές, 

αναπτυξιακοί νόμοι, πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, 

φοροαπαλλαγές, συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, εκσυγχρονισμός 
προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημίων (αναβάθμιση ανθρώπινου 

κεφαλαίου) κ.α.  
Ειδικότερα Παράγοντες που αποθαρρύνουν : 

 Επιβολή «πράσινου φόρου» στις εκπομπές ρύπων, καυσαερίων 

 Απαγορεύσεις στην αλόγιστη σπατάλη πόρων. 

 Πρόστιμα στη ρυπαίνουσα βιομηχανία. κ.α. 

 
 

 

Γ)  
Αντιμετώπιση ρύπανσης περιβάλλοντος : (Σύνδεση με το προηγούμενο 

ερώτημα και ειδικότερα με τα μέτρα που αποθαρρύνουν τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος και ενισχύουν τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης 

από επιχειρήσεις και νοικοκυριά). 

 
Ειδικότερα : Με την επιβολή προστίμου στη ρυπαίνουσα βιομηχανία, το 

οριακό ιδιωτικό κόστος αυξάνει μέχρι το σημείο που εξισώνεται με το οριακό 
κοινωνικό κόστος. Αυτό συμβαίνει όταν το πρόστιμο είναι ίσο με το οριακό 

κόστος της ρύπανσης. Στόχος το κράτος να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να 
λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής τους 

δραστηριότητας. Επιδότηση δαπάνης ιδιωτικών φορέων και ρυθμιστικές 

παρεμβάσεις (παραδείγματα).  
 

Επίσης : 

 Στενότερη συνεργασία υπερκρατικών οργάνων (ΟΗΕ, ΕΕ, ΠΟΕ) και 

κρατών – εθνών και ανάδειξη της οικονομικής του περιβάλλοντος και των 

φυσικών πόρων σε βασικό θέμα των διεθνών διαβουλεύσεων. 

 Περαιτέρω προώθηση αναπτυξιακού μοντέλου βιώσιμης ή αειφόρου 

ανάπτυξης (ορθή χρήση πλουτοπαραγωγικών πηγών, προστασία 
περιβάλλοντος). «Πράσινη ανάπτυξη», Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.  

 Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Ταχύτερη υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ευρυζωνικότητα κ.α. 

 Βιομάζα, βιολογικά προϊόντα, νέες μορφές ενέργειας. 
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Χρήσιμο εδώ : Μία σύντομη αναφορά στη φιλοσοφία του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο, το οποίο αποτελεί ένα πλαίσιο για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται από την αύξηση των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Προσπάθεια αυτό να γίνει με τον πιο 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να μην επιβαρυνθεί η παγκόσμια 

οικονομία. Ο βασικός μηχανισμός προβλέπει την αγοραπωλησία 
δικαιωμάτων εκπομπών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών (όπως για 

παράδειγμα κράτη και υπόχρεες εργοστασιακές μονάδες). Μια ιδιότυπη 

«χρηματιστηριακή αγορά» των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. 
 

 
 

 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Τα αγαθά που προκαλούν εξωτερικές οικονομίες και επιβαρύνσεις 
δημιουργούν στρεβλώσεις στο μηχανισμό της αγοράς και στην κατανομή των 

παραγωγικών πόρων. Η κρατική παρέμβαση με τα μέσα που διαθέτει μπορεί 
να ωθήσει την παραγωγή μέχρι το επιθυμητό επίπεδο στις περιπτώσεις των 

εξωτερικών οικονομιών (με επιδοτήσεις και παροχή κινήτρων). Το κράτος 

αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις των εξωτερικών επιβαρύνσεων με πρόστιμα 
και άλλες ρυθμίσεις προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές εξωτερικές 

οικονομίες όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος.  
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