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α. 

Φυςικοί πόροι 

 ΄Εδαφοσ 
 υπζδαφοσ 
 Αζρασ 
 φδατα 
 Χλωρίδα 
 πανίδα 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

 Αγροτικι  

 Βιομθχανικι 

 Μεταβιομθχανικι 

ΕΙΔΗ 

 Ιδιωτικι 

 Δθμόςια 

 Εκνικι 
 

β. ΕΡΓΑΙΑ 

Μορφζσ εργαςίασ 

 Χειρωνακτικι 
 Πνευματικι 
 Νζεσ μορφζσ 

απαςχόλθςθσ   

(τθλεργαςία) 

Πολιτεία και οικονομία 

Οικονομικά ςυςτιματα 
(Πολιτικι παιδεία, Β΄ ςελ. 32) 

 
 Φιλελευκεριςμόσ 
 Καπιταλιςμόσ 
 Σοςιαλιςμόσ 
 Κομμουνιςμόσ 
 Κρατικόσ παρεμβατιςμόσ 

γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Συντελεςτζσ 

παραγωγικισ 

διαδικαςίασ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Παραγωγι 

 Διακίνθςθ 

 Κατανάλωςθ  

αγακών 
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

 

 
ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Ανάγκεσ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Παραγωγι, διακίνθςθ, 
κατανάλωςθ  

αγακών 

 
ΠΟΛΙΣΕΙΑ 

Οργάνωςθ-διαχείριςθ τθσ  
Οικονομικοί ςτόχοι 

 

 
Ανκρώπινοι πόροι 

Εργαςία 
Εξειδίκευςθ 

 
 

 
Οικονομικζσ 

 δραςτθριότθτεσ 

 Γεωργία 

 Μεταποίθςθ αγροτικών 
προϊόντων 

 Βιομθχανία 

 Τουριςμόσ 

 Μζςα μεταφοράσ 

 Ενζργεια 

 Εμπόριο 

 Ναυτιλία 

 Νζεσ τεχνολογίεσ 

 Καταςκευζσ 
 

 
Ο ρόλοσ του κράτουσ ςτθν 

οικονομία 

 Οικονομικι ανάπτυξθ 

 Αφξθςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ 

 Οικονομικι ςτακερότθτα 

 Δίκαιθ κατανομι του 
παραγόμενου πλοφτου 

 Διαςφάλιςθ εργαςιακών 
δικαιωμάτων 

 Προςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

 Ενίςχυςθ του κοινωνικοφ 
κράτουσ (κράτοσ 
πρόνοιασ)  

 Επίλυςθ οικονομικών 
προβλθμάτων 
 

κοπόσ 

 Η ικανοποίθςθ των 
αναγκών 

 Βιοποριςμόσ 

 βελτίωςθ του βιοτικοφ 
επιπζδου και τθσ 
ποιότθτασ ηωισ 

κοπόσ 

 Οικονομικι ανάπτυξθ 

 Μεγιςτοποίθςθ τθσ 
κοινωνικισ ευθμερίασ 

 

Σο κράτοσ με τισ αποφάςεισ του και ανάλογα με το οικονομικό ςφςτθμα που υιοκετεί 

επθρεάηει κακοριςτικά τισ επιχειριςεισ , τα νοικοκυριά και γενικά τθ λειτουργία τθσ 

οικονομίασ. Από το βακμό οικονομικισ ανάπτυξθσ εξαρτάται  

θ ευθμερία, θ κοινωνικι ςτακερότθτα,  

θ ποιότθτα ηωισ, θ πολιτιςτικι δθμιουργία 

 και θ γεωπολιτικι κζςθ μιασ χώρασ 
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Δλλνηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο 

Οηθνλνκία Με ηνλ φξν νηθνλνκία λνείηαη ν θνηλσληθφο ζεζκφο πνπ νξγαλψλεη ηελ 

παξαγωγή, ηε δηαθίλεζε, ηε δηαλνκή θαη ηελ θαηαλάιωζε ηωλ 

αγαζώλ. Δλδηάκεζεο θάζεηο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε είλαη 

ε κεηαθνξά, ε ζπληήξεζε θαη ην εκπόξην ηωλ αγαζώλ  

Παξαγσγή είλαη ην θαηλφκελν δεκηνπξγίαο αγαζώλ 

 

Αγαζά είλαη ηα κέζα κε ηα νπνία ν άλζξσπνο ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ.  

Τα αγαζά ηα δηαθξίλνπκε ζε πλεπκαηηθά θαη ζε πιηθά. 

Υιηθά είλαη φζα ρξεζηκεχνπλ, γηα λα ηθαλνπνηεί ν άλζξσπνο βηνηηθέο 

ηνπ αλάγθεο, δειαδή ηε δηαηξνθή, ηελ έλδπζε, ηε ζηέγαζε ηνπ θ.ά. Η 

δηάθξηζε, σζηφζν, αλάκεζα ζε πλεπκαηηθά θαη πιηθά αγαζά δελ είλαη 

απφιπηε, αθνχ ζπρλά έλα πιηθφ αγαζφ κπνξεί λα έρεη, εθηφο απφ πιηθή, 

θαη πλεπκαηηθή, αηζζεηηθή αμία, φπσο ιφγνπ ράξε έλα νηθνδφκεκα, έλα 

θφζκεκα. 

Πλεπκαηηθά είλαη φζα ηθαλνπνηνχλ πλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ, φπσο ε Γλψζε, ην Ωξαίν, νη Ιδέεο. 

 

Αλάγθε είλαη ε έιιεηςε θάπνηνπ νπζηψδνπο ζηνηρείνπ ζηνλ νξγαληζκφ ή ζηελ 

ςπρηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, ην νπνίν έρεη σο επαθφινπζν θάπνηα 

έληαζε.  

Πξσηεύνπζεο (βηνινγηθέο) αλάγθεο:  

Οη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε άιινπο (ηξνθή, λεξφ, 

ζηέγε, αλαπαξαγσγή). 

Σερλεηέο (πιαζκαηηθέο) αλάγθεο:  

Οη αλάγθεο πνπ έληερλα ππνβάιιεη ε δηαθήκηζε, ψζηε λα θαίλνληαη ζαλ 

πξαγκαηηθέο άιινπο επηζπκίεο. 

Γεπηεξεύνπζεο (πνιηηηζκηθέο) αλάγθεο:  

Οη αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκφ (πγεία, κφξθσζε, 

ειεχζεξνο ρξφλνο, ςπραγσγία, παηρλίδη, θαιιηηερληθή έθθξαζε θηι.) 

 

Οηθνλνκηθή 

αλάπηπμε 
θαιείηαη ε δπλαηφηεηα κηαο θνηλσλίαο λα ηθαλνπνηεί ηηο νηθνλνκηθέο 

αλάγθεο ησλ κειώλ ηεο . Απηή ε δπλαηφηεηα πξαγκαηψλεηαη  κε ηελ  

αχμεζε νξηζκέλωλ παξαγωγηθώλ ζπληειεζηώλ ή πόξωλ  

Πόξνη ηεο 

νηθνλνκίαο ή 

ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο 

Λέγνληαη νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα ππάξμεη 

παξαγσγή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο είλαη: 

α. ην έδαθνο ή θπζηθνί πόξνη 

β. ε εξγαζία ή αλζξώπηλνη πόξνη 

γ. ην θεθάιαην ή θεθαιαηνπρηθόο εμνπιηζκόο 

α. 

Φπζηθνί πόξνη 
Η θύζε απνηειεί βαζηθό ζπληειεζηή ηεο νηθνλνκίαο, γηαηί είλαη ε βάζε 

ηεο αηνκηθήο θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, θαζώο από εθεί αληιεί ν 

άλζξσπνο 

 ηνπο αλαγθαίνπο πόξνπο γηα ηελ επηβίσζή ηνπ  

 ηνπο ελεξγεηαθνύο πόξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία κεραλώλ, ησλ     

     εξγνζηαζίσλ, θ.ιπ. 

 ηα νηθνδνκηθά πιηθά γηα ηε δόκεζε ηδησηηθώλ θαη δεκόζησλ 

θηηζκάησλ / έξγσλ Επίζεο 

 κε βάζε ηε κνξθνινγία κηαο ρώξαο/πεξηνρήο αλαπηύζζνληαη νη 

βαζηθνί παξαγσγηθνί νηθνλνκηθνί θιάδνη ηεο (γεσξγία, αιηεία, 

λαπηηιία, εκπόξην, ηνπξηζκόο, παξαγσγή ελέξγεηαο) 

 

http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html
http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html
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β. 

Αλζξώπηλν 

δπλακηθό 

 

Αλζξώπηλνη 

πόξνη 

Τν ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ ζέινπλ θαη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ 

απνηειεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κηαο ρψξαο. 

Με ηνλ όξν απηό δελ ελλννύκε κόλν ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(δειαδή πόζνη είλαη ηθαλνί θαη ζέινπλ λα εξγάδνληαη) αιιά θαη ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ. Τέηνηα είλαη ην ζύλνιν ηωλ 

γλώζεωλ θαη ηωλ ηθαλνηήηωλ πνπ απνθηνύληαη κε ηε κόξθωζε , ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εμνηθείωζε κε ηε ρξήζε ηωλ 

λέωλ ηερλνινγηώλ. 

γ. 

Σν θεθάιαην 

Πξφθεηηαη γηα ηα ιεγφκελα θεθαιαηνπρηθά αγαζά, φπσο: ηα δηάθνξα 

κεραλήκαηα, εξγαιεία, κέζα κεηαθνξάο, νη δξόκνη, νη 

ηειεπηθνηλωλίεο θαζώο θαη ε ηερλνινγία. 

 

 

Δπηζηήκε θαη 

ηερλνινγία 

Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη νη επηζηεκνληθέο έξεπλεο 
επηηξέπνπλ ζπλήζσο ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε νξηζκέλσλ πξψησλ 

πιψλ, ηελ αλαθάιπςε λέσλ θνηηαζκάησλ νξπθηψλ ή ηελ εθκεηάιιεπζε 

θνηηαζκάησλ πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ αδχλαην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

(π.ρ. επεηδή βξίζθνληαλ ζε κεγάιν βάζνο ή ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο ) 

θ.ν.θ.  

 

Απνηειέζκαηα 

ηεο  

νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο 

Ο φξνο αλάπηπμε ζηα νηθνλνκηθά αλαθέξεηαη ζηελ αύμεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο παξαγωγήο πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ ζε κία νηθνλνκία 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλν 

Τα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη: 

 Ιθαλνπνηεηηθέο ακνηβέο ζε εξγαδφκελνπο 

 Δμαζθάιηζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Δθηέιεζε θνηλσθειψλ έξγσλ (λνζνθνκεία, ηδξχκαηα, εθπαίδεπζε 

θ.ιπ.) 

 Μεγάια έξγα ζε λεπξαιγηθνχο παξαγσγηθνχο ηνκείο (γεσξγία, 

βηνκεραλία, λαπηηιία,   ηνπξηζκφο, εκπφξην) 

 Αλάπηπμε ηνπ  πνιηηηζκνχ 

 

Τόζν ε αηνκηθή πξόνδνο όζν θαη ε θνηλωληθή επεκεξία εμαξηώληαη 

από ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ επεξεάδεη ην βηνηηθό επίπεδν θαη 

ηελ πνηόηεηα δωήο ζε επίπεδν πξνζωπηθήο θαη θνηλωληθήο δωήο 

 

Δπεκεξία Η επάξθεηα ησλ πιηθψλ κέζσλ ηεο δσήο, πνπ επηηξέπεη ηηο απαξαίηεηεο 

γηα έλαλ πνιηηηζκέλν άλζξσπν αλέζεηο 

Βηνηηθό επίπεδν Οη πιηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ελφο αηφκνπ ή κηαο 

θνηλσλίαο. 

Πνηόηεηα δσήο Με ηνλ φξν πνηφηεηα, ζ επίπεδν αλζξψπηλεο δσήο, λνείηαη ε χπαξμε 

πιηθψλ αγαζψλ, ην αλψηεξν βηνηηθφ επίπεδν, Η πνηφηεηα δσήο δελ 

εμαζθαιίδεηαη κφλν κε ηνπο πιηθνχο φξνπο δσήο αιιά θαη κε ηνπο 

πλεπκαηηθνχο, εζηθνχο θαη ςπρηθνχο. Η πνηφηεηα δσήο επηηπγράλεηαη 

φηαλ ππάξρεη  ηζνξξνπία αλάκεζα ζην επξχηεξν θπζηθφ θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ. 

Πνιηηηζκηθή 

αλάπηπμε 
Πνιηηηζκόο είλαη ην ζύλνιν ησλ πιηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ αγαζώλ πνπ 

δεκηνπξγεί ν άλζξωπνο γηα λα θαιύςεη ηηο βηνινγηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ςπρνπλεπκαηηθέο αλάγθεο ηνπ.  Επνκέλσο, πνιηηηζκόο , εξγαζία θαη 

θνηλσλία είλαη έλλνηεο αιιειέλδεηεο, αθνύ πξντόλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θνηλσληθώλ νκάδσλ είλαη ε παξαγσγή πιηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ 

δεκηνπξγεκάηωλ, κε ηα νπνία ν άλζξσπνο πξνζπαζεί λα θαιύςεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ θαη λα δακάζεη ηα θπζηθά ζηνηρεία. 
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Εργαςία -ανκρώπινοι πόροι 

Βηνπάιε Ο αγψλαο ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ 

γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. 

Κίλεηξν ζεσξείηαη ό,ηη θηλεί ζε δξάζε, νηηδήπνηε ειθχεη θαη πξνζαλαηνιίδεη ηελ 

ελεξγεηηθφηεηά ηνπ αλζξψπνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ.  

Δξγαζία Δξγάδνκαη ζεκαίλεη φηη αζθψ θάπνην έξγν  θαηαβάιινληαο ζσκαηηθή ή 

πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ. 

Υεηξσλαθηηθή 

εξγαζία 

θαιείηαη ε εξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε άιινπο νπνίαο απαηηνχληαη ζσκαηηθή 

/κπτθή δχλακε. 

Πλεπκαηηθή 

εξγαζία 

θαιείηαη ε εξγαζία γηα ηελ εθηέιεζε άιινπο νπνίαο απαηηνχληαη 

πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο, αλψηεξεο ζεσξεηηθέο ζπνπδέο 

Σειεξγαζία θαιείηαη ε εξγαζία πνπ εθηειείηαη εθηφο ηνπ παξαδνζηαθνχ ρψξνπ 

εξγαζίαο (γξαθεία, εξγνζηάζηα, ππεξεζίεο θ.ιπ.) κε ηε ρξήζε 

ηειεπηθνηλσληαθψλ θαη πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο 

Βηνπνξηζκόο Η εμαζθάιηζε ησλ πιηθψλ κέζσλ επηβίσζεο, ηδηαίηεξα κε ηελ 

πξνζσπηθή εξγαζία. 

Δπάγγεικα είλαη ε θχξηα θαη ζπλερήο εξγαζία ζηελ νπνία επηδίδεηαη θάπνηνο, γηα 

λα εμνηθνλνκήζεη ηα απαξαίηεηα αγαζά πνπ ηθαλνπνηνχλ άιινπο 

βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ 

Λεηηνύξγεκα Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεισζεί ε δηαθνξά απφ ηνλ φξν 

επάγγεικα, πνπ δειψλεη ην βηνπνξηζηηθφ κέζν πνπ απνβιέπεη ζε 

νηθνλνκηθά νθέιε. Ο φξνο ιεηηνχξγεκα αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλα 

επαγγέικαηα, ηα νπνία ε θνηλσλία ηεξαξρεί δηαθνξεηηθά επεηδή βαζηθφο 

ζθνπόο άιινπο είλαη λα ππεξεηήζνπλ ηνλ άλζξωπν. 

Δπαγγεικαηηθή 

ζπλείδεζε 

Ο άλζξσπνο πνπ δηαζέηεη επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε έρεη επίγλσζε  ησλ 

εζηθψλ δεζκεχζεσλ (ππνρξεψζεσλ) πνπ ζπλεπάγεηαη ε άζθεζε άιινπο 

επαγγέικαηνο θαη  γλσξίδεη φηη κε απηφ ζπκβάιιεη, εθηφο απφ ηελ 

αηνκηθή, ζηελ θνηλσληθή πξφνδν. 

Δπαγγεικαηηθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο 

είλαη ε ζπζηεκαηηθή επηζηεκνληθή βνήζεηα θαη ην  ζχλνιν ησλ κέζσλ 

θαη ησλ ελεξγεηψλ κε ηα νπνία ην άηνκν ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

επαγγέικαηα θαη άιινπο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη θιίζεηο ηνπ ψζηε λα 

επηιέμεη ζπλεηδεηά ην επάγγεικα πνπ ηνπ ηαηξηάδεη. 

Δμεηδίθεπζε είλαη ε απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε κε έλα πνιχ κεξηθφ θαη εηδηθφ 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή κειέηεο θαη ε παξάιιειε απφθηεζε πνιχ 

εηδηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γχξσ απφ ην ίδην αληηθείκελν. 

Δξγαζηαθή 

αιινηξίσζε 

ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή απνμέλσζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ απφ ηε δνπιεηά ηνπ. 

Αλεξγία  πξφθεηηαη γηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία πξνζθέξνληαη ιίγεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ελψ ππάξρνπλ πνιινί ελδηαθεξφκελνη γη’ απηήλ. 

Αεξγία ν φξνο ζεκαίλεη ηελ εθνχζηα απνρή απφ ηελ εξγαζία πνπ νθείιεηαη ζε 

λσζξφηεηα, ηεκπειηά ή ηελ εμαζθαιηζκέλε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αλζξψπνπ  κε άιινπο ηξφπνπο. 

Homo 

economicus: 

Τχπνο αλζξψπνπ πνπ ζηνρεχεη, κε γλψκνλα ην δηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, ζηε 

κεγηζηνπνίεζε εθείλνπ πνπ επηζπκεί, ζηελ επηδίσμε ηνπ ηδηνηεινχο 

ζπκθέξνληνο 

Θενπνίεζε ηνπ 

ρξήκαηνο 

Η κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο ζε ππέξηαηε αμία ηε δσήο θαη ε ηαπηφρξνλε 

ππνβάζκηζε ησλ εζηθψλ αμηψλ (ηεο ειεπζεξίαο, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηνπ 

ζεβαζκνχ θηι.). 

Homo consumens (άλζξσπνο θαηαλαισηήο) θαιείηαη έηζη ν άλζξσπνο πνπ αηζζάλεηαη 

αθφξεζηε δίςα θαηαλάισζεο, κε απνηέιεζκα ε απιεζηία θαη ην 

αίζζεκα ηνπ αληθαλνπνίεηνπ λα γίλνληαη θεληξηθφο πφινο ηνπ ςπρηθνχ 

ηνπ βίνπ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ-ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ 

Πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο 

 

Έιιεηςε 

πξνγξακκαηηζκνύ, 

ηερλνγλσζίαο 

 

 Φακειή παξαγσγηθφηεηα 

 Μεησκέλε 

αληαγσληζηηθφηεηα 

 Γξαθεηνθξαηία-

θσιπζηεξγία 

 Δπελδπηηθή άπλνηα 

 Παξανηθνλνκία 

 Φνξνδηαθπγή 

 Αλεξγία 

 Φεηξαγσγνχκελνο 

ζπλδηθαιηζκφο 

ΠΟΛΙΣΔΙΑ 

 

ηόρνη 

 

1) Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 

2)Γεκηνπξγία ζέζεσλ   

    εξγαζίαο 

    Πιήξεο απαζρφιεζε 

3)  Παξαγσγηθφηεηα 

4) Σηαζεξφ νηθνλνκηθφ   

    πεξηβάιινλ  

5) Αληαγσληζηηθή νηθνλνκία 

6) Γηθαηφηεξε    

   δηαλνκή εηζνδήκαηνο 

7) Πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

8) Οξζνινγηθή θαηαλνκή   

    ησλ πφξσλ 

9) Κνηλσληθή ζπλνρή 

10)Πνηφηεηα δσήο θαη  

      πεξηβάιινλ 

 

Πώο ζα επηηεπρζνύλ; 

 

Απαηηείηαη νξγαλσηηθόο 

θαη ηερλνινγηθόο 

εθζπγρξνληζκόο ηνπ ηξόπνπ 

παξαγσγήο 

 

 Αμηνπνίεζε ηνπ εζληθνχ 

πινχηνπ 

 Οξζνινγηζηηθή νξγάλσζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζε 

λέσλ κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ 

 πξνγξακκαηηζκφο-

ζρεδηαζκφο-πξφβιεςε 

 ζσζηέο απνθάζεηο, 

επηινγέο 

 θαηαπνιέκεζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο  

  θίλεηξα γηα επελδχζεηο 

 δίθαηε αλάπηπμε θαη 

θνξνιφγεζε 

 αλεμάξηεηνο 

ζπλδηθαιηζκφο 

 πξνψζεζε θαη ελίζρπζε 

ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο  

  

 ηερλνγλσζία 

 ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο 

 εμάιεηςε ηεο 

παξανηθνλνκίαο 

 Βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ζπλζεθψλ 

 πξνζηαζία ησλ 

εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ 

 Αμηνθξαηία 

 Αμηνπηζηία, θεξεγγπφηεηα 

 Θεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

 Πξάζηλε αλάπηπμε 

 Βηψζηκε αεηθφξνο 

αλάπηπμε 

 Δθζπγρξνληζκφο ηεο 

εθπαίδεπζεο 

 Σρνιηθφο επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο 

 Δπαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε 

 

ΑΣΟΜΟ 

 εθπαίδεπζε 

 επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο 

 νξζά θξηηήξηα επηινγήο 

επαγγέικαηνο 

 εμεηδίθεπζε 

 ηερλνγλσζία 

 δηα βίνπ εθπαίδεπζε 

 επαγγεικαηηθή θαη 

θνηλσληθή ζπλείδεζε 

 ζπλέπεηα 

 εξγαηηθφηεηα 

 ππεπζπλφηεηα 

 σξηκφηεηα 

 επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 

 

΄Αλζξσπνο θαηαλαισηήο 

 

 Δγθξάηεηα 

 Ληηφηεηα 

 Οηθνινγηθή ζπλείδεζε 

 

Παγθφζκηα θνηλσλία 

 

 Απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ 

 Παγθνζκηνπνίεζε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ 

 Οηθνλνκηθή θξίζε-χθεζε 

 Οηθνλνκηθνί 

αληαγσληζκνί 

 Πφιεκνη γηα ηνλ έιεγρν 

ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ 

πεγψλ θαη ηεο ελέξγεηαο 

 Καηαζηξνθή ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Φηψρεηα 

 Αλεξγία 

 Μεηαλάζηεπζε 

 Πξνζθπγηθή θξίζε 

 Αλζξσπηζηηθή θξίζε 

 

http://www.euretirio.com/2010/11/paragogikotita.html
http://www.euretirio.com/2010/06/diathesimo-eisodima.html
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Δλλνηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο 

Τγηήο νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη ε νηθνλνκία πνπ δηαζέηεη κε ζσζηό ηξόπν ηνλ πινύην 

ηεο. Γειαδή, θαηαλέκεη κε δίθαην ηξφπν ηνλ πινχην ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο έηζη ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο 

ηνπο αλάγθεο (ζηέγαζε, ηξνθή, εθπαίδεπζε, αζθάιεηα, αζθάιηζε, 

πεξίζαιςε) 

 
Καθνδηαρείξηζε 

ηεο νηθνλνκίαο 

ζεκαίλεη άληζε θαη άδηθε θαηαλνκή ηνπ παξαγόκελνπ πινύηνπ ή  ηε 

δηάζεζε ηνπ πινχηνπ ζε έξγα επίδεημεο θαη φρη ππνδνκήο. 

 

Παξανηθνλνκία Δίλαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ κεηξηέηαη, 

δελ θαηαγξάθεηαη ζηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο θαη απνηειεί πεξίπνπ ην 

30% ηνπ Α.Δ.Π. 

Οηθνλνκηθή 

θξίζε 

είλαη ηo θαηλφκελν θαηά ην νπνίν κηα νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

δηαξθή θαη αηζζεηή κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο 

π.ρ. ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε απαζρφιεζε, ην εζληθφ πξντφλ, νη ηηκέο, νη 

επελδχζεηο, νη εμαγσγέο θ.ιπ. 

 

Φηώρεηα Με ηνλ φξν θηψρεηα αλαθεξφκαζηε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Τν θαηψθιη ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ πνπ 

νξίδεη ην φξην ηεο θηψρεηαο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Η έλλνηα ηεο 

θηψρεηαο κπνξεί θαη ρσξίδεηαη σο εμήο:. 

Φνξνδηαθπγή  είλαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, κε ηελ 

νπνία επηδηψθεη ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ επηβάξπλζεο ή 

απνθπγή θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ πνπ ηνπ έρεη βεβαησζεί. 
Σν νηθνλνκηθό 

πξόβιεκα 
θάζε θνηλσλίαο πξνέξρεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ 

πιήζνπο ησλ αλαγθψλ πνπ νη άλζξσπνη επηδηψθνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηαο ηωλ αγαζώλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ απηώλ. Σηελ νπζία ε έιιεηςε αγαζψλ είλαη 

έιιεηςε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

Κάζε νηθνλνκία, κε φπνην ζχζηεκα θαη αλ είλαη νξγαλσκέλε, έξρεηαη 

αληηκέησπε κε ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, φκσο νη επηδησθφκελεο ιχζεηο 

θαη ε κεζφδεπζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

νηθνλνκηθό ζύζηεκα. 

 
Καπηηαιηζκόο  είλαη ε θεθαιαηνθξαηία, ην νηθνλνκηθφ θαη γεληθφηεξα θνηλσληθφ 

ζχζηεκα πνπ ζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ χπαξμε ηδησηηθψλ 

θεθαιαίσλ. Τν θεθάιαην (ν ζπζζσξεπκέλνο πινχηνο) επελδχεηαη απφ 

ηνπο ηδηώηεο θαηφρνπο ηνπ (θαπηηαιηζηέο – θεθαιαηνχρνπο) κε ζθνπφ 

ην θέξδνο. 

νζηαιηζκόο Θεσξία θαη ζχζηεκα θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ζην νπνίν ηα κέζα παξαγσγήο 

θαη θαηαλνκήο ησλ αγαζψλ θαηέρνληαη θαη ειέγρνληαη απφ θνηλσληθέο νκάδεο, 

θνηλφηεηεο ή από ην θξάηνο θαη όρη από ηδηώηεο. 

 
Κξαηηθόο 

παξεκβαηηζκόο 

Κξαηηθφο παξεκβαηηζκφο είλαη νη ελέξγεηεο ηνπ θξάηνπο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηδηωηώλ θαη 

επηρεηξήζεωλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ λνκηθνχ θαη 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

λνηθνθπξηψλ / επηρεηξήζεσλ θαη ε νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

αηφκσλ, ψζηε λα δξνπλ δεκηνπξγηθά, λα απνθεχγνληαη νη θνηλσληθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη λα δηαζθαιίδεηαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.euretirio.com/2010/06/foros.html
http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html
http://www.euretirio.com/2010/07/paragogikoi-syntelestes.html
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Οηθνλνκία θαη 

πξνγξακκαηηζκόο 

 ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε θαη ν καθξφπλννο νηθνλνκηθφο 

ζρεδηαζκφο απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε κηαο ρψξαο. 
Πξάζηλε 

νηθνλνκία 

αλάπηπμε, πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

(πδξνειεθηξηζκόο, αηνιηθή ελέξγεηα, βηνκάδα, γεωζεξκηθή ελέξγεηα, 

θπκαηηθή ελέξγεηα). 

Αεηθόξνο θαη 

βηώζηκε  

αλάπηπμε 

΄Δηζη θαιείηαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε « πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

παξφληνο ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ 

γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο», κε άιια ιφγηα ε κέξηκλα 

ψζηε ε ζεκεξηλή κεγέζπλζε λα κελ ππνλνκεχεη ηηο δπλαηφηεηεο 

κεγέζπλζεο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. 

 

 

Αεηθόξνο βηώζηκε αλάπηπμε  

Πξόθεηηαη γηα έλα νξζνινγηθό κνληέιν αλάπηπμεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ άπνςε όηη ε άληιεζε 

ησλ θπζηθώλ πόξσλ ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηνπο ξπζκνύο δηα ησλ νπνίσλ ε ίδηα ε θύζε 

απνθαζηζηά ηελ θαηαζηξνθή πνπ πξνμελεί ε αλζξώπηλε επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ. Σηελ νπζία 

ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην κνληέιν ηεο «πξάζηλεο αλάπηπμεο», πνπ ζα ζηεξηρζεί ζηελ θαζαξή 

ελέξγεηα, ηελ νπνία ζα αληιήζεη από ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, όπσο είλαη ε ειηαθή, ε 

αηνιηθή, ε γεσζεξκηθή, ε βηνκάδα, ηα βηνθαύζηκα, ην λεξό θαη ην πδξνγόλν. Επηπιένλ, κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηελ πξόνδν ηεο Βηνηερλνινγίαο πξνσζείηαη ε 

θαηαζθεπή ελεξγεηαθώλ θηηξίωλ (πνπ θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξε ελέξγεηα ή θαιύπηνπλ 

απηνδύλακα ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο), θαη ε ελεξγεηαθή γεωξγία. Τν ζεηηθό είλαη όηη νη 

δύν ζηόρνη (νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο) ζπκθηιηώλνληαη θαη δε 

ζεσξνύληαη πηα αληαγσληζηηθνί. Γηα παξάδεηγκα, ε Επξσπατθή Έλσζε (ηδηαίηεξα ε Γεξκαλία) 

σζεί ζήκεξα ηε βηνκεραλία λα αλαπηύμεη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντόληα θαη ηερλνινγίεο. 

Η αύμεζε ηεο δήηεζεο γη' απηά ηα πξντόληα δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, γεγνλόο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί θίλεηξν γηα λέεο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο 

θαη επελδύζεηο 

(Βηνκεραληθή παξαγωγή θαη ελέξγεηα, Γ’ Ελαίνπ Λπθείνπ – Επηινγήο, θεθ. 6) 

 

Μηα θνηλσλία (αλάινγα κε ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα) θαζνξίδεη πώο θαη πόηε ζα ρξεζηκνπνηεί 

ηνπο παξαγσγηθνχο ηεο πφξνπο.Με απηή ηελ έλλνηα από ηηο επηινγέο ηεο θξίλεηαη ν ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ αλαγθψλ 

ηεο 

1)Αλ επηδηψθεη λα ηθαλνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηεο ζήκεξα, έζησ 

θαη ζε βάξνο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ, ζα ρξεζηκνπνηεί ηψξα ηνπο πφξνπο ηεο ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ, δηαζέηνληαο ελδερνκέλνπο κηθξφ ζρεηηθά κέξνο ηνπο γηα παηδεία, γηα 

παξαγσγή πιηθνχ θεθαιαίνπ, γηα πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη γηα αλαλέσζε 

νξηζκέλσλ πφξσλ θ.ά. 

2) Αλ, αληίζεηα, ε θνηλσλία δείρλεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ  γηα ηελ επεκεξία θαη ησλ 

κειινληηθώλ γελεώλ, ζα επελδχεη πεξηζζφηεξν, ζα θάλεη κεγαιύηεξεο δαπάλεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

θ.ά. Γηόηη, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί βαζηθό θεθάιαην γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

όηαλ δηαζέηεη εμεηδίθεπζε θαη πςειή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε. Ο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο 

άλζξσπνο γίλεηαη ν πνιπηηκφηεξνο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ 

 

 

http://www.euretirio.com/2011/06/oikonomikes-anagkes.html
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Ο ξόινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ε ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε 

Οηθνλνκηθά ζπζηήκαηα 
 

Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

 Μεζαησληθή Δπξώπε 

 

Σηε µεζαησληθή Δπξψπε φπνπ αξρηθά δελ ππήξραλ θξάηε-έζλε, ε δηνίθεζε ήηαλ ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα ην ίδην θαη νη νηθνλνµίεο, φπνπ µεγάιν ξφιν έπαηδαλ νµάδεο νµνεηδψλ θιεηζηψλ 

επαγγειµάησλ νη ιεγφµελεο ζπληερλίεο».  

 

 15
νο

 αη. Μεξθαληηιηζκόο 

 

Η αλάπηπμε απφ ην δέθαην πέµπην αηψλα ηνπ αηνµηθηζηηθνχ. αιιά θαη ηνπ 

«εµπνξηνθξαηηθνχ» πλεχµαηνο (επέµβαζε ηνπ θξάηνπο ζηηο εηζαγσγέο, εμαγσγέο, αλάπηπμε 

ηεο βηνηερλίαο θηι.), ήξζε ζε ζχγθξνπζε µε ηνπο ηνπηθνχο πεξηνξηζµνχο ηνπ εµπνξίνπ, µε 

απνηέιεζµα νη ηνπηθνί ζεζµνί θαη νη ζπληερλίεο λα ππνρσξήζνπλ θαη βαζµηαία λα δηαιπζνχλ 

θαη λα εµθαζηεί ην θξάηνο-έζλνο, πνπ αξρηθά είρε ηε µνξθή ηεο απφιπηεο µνλαξρίαο. Η 

αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο-έζλνπο επέδξαζε ζηελ νηθνλνµία µε ηελ εµθάληζε ηνπ 

εµπνξηνθξαηηζµνχ (µεξθαληηιηζµνο). πνπ έδηλε έµθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ ηζρπξνχ θξάηνπο ζε 

αληίζεζε µε ηα θξάηε ηνπ µεζαίσλα, φπνπ ε επηξξνή ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο ήηαλ πνιχ 

ραιαξή θαη ηελ πξαγµαηηθε εμνπζία εμαζθνχζε ν ηνπηθφο άξρνληαο. Τν θξάηνο-έζλνο 

ζχµθσλα µε ηηο αληηιήςεηο απηέο έπξεπε λα παξεµβαίλεη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνµείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. ηεο βηνµεραλίαο, γεσξγίαο θαη ζηελ αλαθνχθηζε ησλ θησρψλ.  

 

 18
νο

-19
νο

 αη. 

 

Η αλάπηπμε ηεο βηνµεραλίαο µε ηε µεγάιε βηνµεραληθή επαλάζηαζε ηνπ 18νπ θαη 19νπ 

αηψλα έγηλε θάησ απφ θαζεζηψο ειεχζεξεο  επηρείξεζεο θαη  δεµηνχξγεζε µεγάιεο 

εηζνδεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο αληηζέζεηο µεηαμχ εξγαηψλ θαη εξγνδνηψλ. Τν πνιχ ραµειφ 

επίπεδν ησλ εξγαδνµέλσλ απφ ηελ άπνςε ηεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο αλέιαβε ηειηθά λα 

θαιχςεη ην θξάηνο.  

 

 Φηιειεπζεξηζκόο-θαπηηαιηζκόο 

 

Η παξεµβαηηθή φµσο πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ήξζε µε ηε ζεηξά ηεο ζε ζχγθξνπζε µε ην 

αηνµηθηζηηθφ πλεχµα, ηελ αλεξρφµελε αζηηθή ηάμε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο αηνµηθηζηηθήο ειεχζεξεο επηρείξεζεο. Ο νηθνλνκηθφο 

θηιειεπζεξηζκφο ππνζηεξίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμνπζηψλ ηνπ 

θξάηνπο Η παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή πξέπεη λα 

πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην φξην πνπ είλαη δπλαηφ, γηα λα παξάζρεη 

αζθάιεηα ζηνπο πνιίηεο θαη λα εμαζθαιίδεη ζε θάζε άηνκν ρσξηζηά 

ηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ ρψξν ειεπζεξίαο γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζθνπψλ ηνπ. Η ηδέα ηνπ 

laissez-faire, ηνπ φηη δειαδή ηα ζπµθέξνληα µηαο θνηλσλίαο εμππεξεηνχληαη θαιχηεξα, αλ 

θάζε άηνµν αθήλεηαη ειεχζεξν λα αθνινπζήζεη ην δηθφ ηνπ αηνµηθφ ζπκθέξνλ ρσξίο θαµηά 

αλάµεημε ηνπ θξάηνπο, επηθξάηεζε ηειηθά µε απνηέιεζµα λα θπξηαξρήζεη ε ηδησηηθή 

επηρείξεζε θαη λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην ε ζπιινγηθή δξάζε µέζσ ηνπ θξάηνπο. Η 

παξέµβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνµηθή δσή γηλφηαλ  αηζζεηή µφλν ζε πεξίνδν πνιέµνπ, 

θαζψο θαη ζηνπο ηνµείο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζε πνιχ πεξηνξηζµέλν βαζµφ ζηελ αλαθνχθηζε 

ησλ θησρψλ. 
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 20νο αη.  

 

νζηαιηζκόο 

 

Η επαλάζηαζε πνπ ζθξάγηζε ηελ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ ηνλ 20
ν
 αηψλα ήηαλ ε νθησβξηαλή 

επαλάζηαζε ζηε Ρσζία ην 1917. Απνηέιεζε ηελ πξψηε νξγαλσκέλε αληίδξαζε ζην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Η 

Σνβηεηηθή Έλσζε κεηαβιήζεθε ιφγσ ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο 

αιιά θαη ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο ζε 

«αληίπαιν δένο» γηα ηηο θηιειεχζεξεο θπβεξλήζεηο ηεο ππφινηπεο 

Δπξψπεο. Σχκθσλα κε ηνλ Μαξμ ζηνλ θαπηηαιηζκφ δελ απνδίδεηαη 

ζηνπο εξγάηεο ε αμία ηεο εξγαζίαο πνπ παξάγνπλ. Η εξγαηηθή ηάμε (ην 

«πξνιεηαξηάην»)ππνθέξεη ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Οη εξγάηεο πνπ 

εθκηζζψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηαληνχλ λα κελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ εκπνξεχκαηα 

ζηελ αγνξά, αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο αζηνχο θαπηηαιηζηέο (ηε «κπνπξδνπαδία»). 

Καηά ηελ πξφβιεςε ηνπ Μαξμ Τν πξνιεηαξηάην ζα επαλαζηαηήζεη ελαληίνλ ηεο 

κπνπξδνπαδίαο.  

Απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα είλαη έλα ζηάδην ζνζηαιηζκνύ κε ηξία ραξαθηεξηζηηθά: 

• Γηθηαηνξία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. 

• Ιδηνθηεζία φισλ ησλ κέζσλ παξαγσγήο απφ ην θξάηνο. 

• Ακνηβή ηνπ θαζελφο αλάινγα κε ηελ εξγαζία ηνπ. 

Κνκκνπληζκόο 

Τν ζηάδην ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζα δηαδερζεί έλα ζηάδην θνκκνπληζκνχ κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

• Δπηθξάηεζε κηαο αηαμηθήο θνηλσλίαο. 

• Δμαθάληζε ηνπ θξάηνπο. 

• Λεηηνπξγία ησλ κέζσλ παξαγσγήο απφ εζεινληηθέο ελψζεηο πνπ ζα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

• Ακνηβή ηνπ θαζελφο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 

Κξαηηθόο παξεκβαηηζκόο 

 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηδίσο φκσο κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, ν 

θηιειεπζεξηζκφο πηνζεηεί ηελ αληίιεςε φηη ην θξάηνο πξέπεη λα 

παξεκβαίλεη ζηελ νηθνλνκία. Κχξηνο εκπλεπζηήο ηνπ θξαηηθνύ 

παξεκβαηηζκνύ ππήξμε ν Bξεηαλφο νηθνλνκνιφγνο Tδνλ Μέηλαξλη 

Κέηλο (John Meynard Keynes, 1883 – 1946 , ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη, 

γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο πνπ αληηκεηψπηδε ν δπηηθφο 

θφζκνο κεηά ην θξαρ ηεο Νέαο Υφξθεο (1929), ζα πξέπεη λα παξέκβεη 

ην θξάηνο θαη ρξεκαηνδνηψληαο ηελ νηθνλνκία θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 
 20νο αη. Κνηλσληθόο θαη νηθνλνκηθόο ξόινο ηνπ θξάηνπο 

 

Τν θξάηνο ζηε ζχγρξνλε επνρή εμαζθεί µηα ζεµαληηθφηαηε επίδξαζε ζηελ νηθνλνµία. Η 

παξέµβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνµία δελ ήηαλ πάληνηε ηφζν δηαδεδνµέλε θαη απηνλφεηε, 

φπσο ζήµεξα ζεσξείηαη. Σηηο αξρέο αθφµα ηνπ πεξαζµέλνπ αηψλα ήηαλ πνιχ πεξηνξηζµέλε 

θαη νη επηθξαηνχζεο πνιηηηθέο απφςεηο ππνζηήξηδαλ φηη πξέπεη λα µείλεη αµεηάβιεηε θαη ζε 

πνιχ ραµειφ επίπεδν.  Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο απμήζεθε ζεµαληηθά µε ηε ζηαδηαθή 

δεµηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ δεµφζησλ ππεξεζηψλ, γηα λα πάξεη µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ηε ζεµεξηλή ηνπ µνξθή, φπνπ ην θξάηνο δηαζέηεη ηε δχλαµε θαη ηα µέζα λα επηβάιεη ζηνπο 

πνιίηεο  ηνπ ηηο ζέζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπ. Παξάιιεια µε ηελ αλάπηπμε ηνπ ξφινπ ηνπ 

θξάηνπο αλαπηχρζεθε ζε πνιιέο ρψξεο θαη ν ξφινο ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ αλέιαβε 
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ηε δηαρείξηζε θαη δηνίθεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζην ηνπηθφ επίπεδν (πγεία, 

εθπαίδεπζε, βνήζεηα θησρψλ) πνιιέο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο ήηαλ πξηλ ζηα ρέξηα ηδησηψλ.

   

Η παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο πνπ επηηειεί ηξεηο ιεηηνπξγίεο: 

1. Οηθνλνκηθή πνιηηηθή (απαζρφιεζε, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, εκπφξην θ.ιπ.) 

2. Ιθαλνπνίεζε ζπιινγηθώλ αλαγθώλ ηεο νηθνλνκίαο (πγεία, άκπλα, εθπαίδεπζε, εζσηεξηθή 

αζθάιεηα θ.ιπ.) 

3. Κνηλσληθή πνιηηηθή (εμαζθάιηζε δίθαηεο θαηαλνκήο ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ ζηνλ 

πιεζπζκφ). 

 

 21
νο

 αη. Παγθνζκηνπνίεζε  ηνπ θαπηηαιηζκνύ  

 

Η έλλνηα ηεο εζληθήο απηάξθεηαο αλαηξέπεηαη. 

Τα εζληθά θξάηε δελ κπνξνχλ λα θιείζνπλ ηα ζχλνξά ηνπο αθφκε θαη αλ ην επηζπκνχλ. 

Δπηζηξέθεη ν «αηνκηθηζκφο» ηνπ παξειζφληνο, ε θεθαιαηνθξαηία κε ην πην ζηπγλφ ηεο 

πξφζσπν. Ο homo economicus θπξηαξρεί σο πξφηππν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, νη 

αγνξέο παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπ θξάηνπο, ηα θεθάιαηα, ε γλψζε, ε πιεξνθνξία δηαθηλνχληαη 

ειεχζεξα ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ.  
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