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Ειςαγωγή 

Οη αλζξψπηλεο αλάγθεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ ζπλερή εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο απμάλνληαη, έηζη νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα δξάζνπλ γηα λα θαιχςνπλ 

απηή ηελ δήηεζε, φπσο επίζεο θαη λα επσθειεζνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν απφ 

απηφ . Η ηερλνινγία θαη ην ζχγρξνλν Marketing ,είλαη κέζα ηα νπνία κηα επηρείξεζε 

έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο θαη πξέπεη λα ηα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια γηα λα πεηχρεη ην 

ζηφρν ηεο. Βαζηθφο ζθνπφο-ζηφρνο κηα επηρείξεζεο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

κέγηζηνπ θέξδνπο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί φκσο 

απηφ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα πξνβεί ζε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ηφζν απφ ην ζηάδην 

ηεο πξνκήζεηαο πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη γεληθφηεξα ηεο παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ αιιά θαη κέρξη ην ζηάδην ηεο δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο θαη 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ πνπ παξάγεη. Πέξα φκσο απφ απηά πνπ αθνξνχλ 

θαζαξά ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο θαιείηαη λα ιάβεη κέηξα θαη γηα 

ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ ππάξρνπλ  θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη παξάιιεια κε εθείλε  θαη 

πξνζθέξνπλ ηα ίδηα ή παξφκνηα πξντφληα ή ππεξεζίεο. Έηζη πξέπεη λα ζρεδηάζεη 

θαηάιιεια ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ψζηε λα πξνζειθχζεη λένπο πειάηεο, 

λα δηαηεξήζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο, λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ αγνξά 

θαζψο θαη λα ηελ επεθηείλεη πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηεο. Σν δχζθνιν 

δελ είλαη κφλν κηα επηρείξεζε λα βάιεη ζε εθαξκνγή ηε ζηξαηεγηθή ηεο αιιά θαη λα 

ηελ ζρεδηάζεη θαηάιιεια ψζηε λα ιάβεη ππφςε ηεο φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα ηελ επεξεάζνπλ.  

Η αγνξά ζηελ νπνία πξνζθέξνληαη ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο είλαη κεγάιε θαη 

κπνξεί λα αθνξά ηφζν ηελ θάιπςε εζληθψλ αλαγθψλ φζν θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

ησλ αλζξψπσλ ζε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Κάζε επηρείξεζε κνηάδεη κε έλαλ 

αζιεηή ζε αγψλα δξφκνπ κε εκπφδηα, ππάξρνπλ θαη άιινη πνιινί αζιεηέο ζαλ θαη 

εθείλνλ πνπ δηαγσλίδνληαη ζηελ ίδηα αξέλα θαη γηα ηνλ ίδην ζηφρν, ν θαζέλαο 

εθκεηαιιεχεηαη  ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ γηα λα μεπεξάζεη ηνπο άιινπο, γηα 

λα βγεη ληθεηήο θαη λα ζέζεη κεγαιχηεξνπο ζηφρνπο ζηνλ επφκελν αγψλα. Απηφο ν 

αγψλαο είλαη ν αληαγσληζκφο. Η πξνζπάζεηα δειαδή θάζε επηρείξεζεο λα ππεξηεξεί 

έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο. Γη’ απηφ πξνζπαζεί λα αλαδεηά ηνπο 

νηθνλνκηθφηεξνπο πφξνπο θαη ηελ θαηάιιειε ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνίεζε ζηελ 
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παξαγσγή ηεο γηα λα κεηψζεη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο, λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 

παξαγφκελε πνζφηεηα, λα δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηα, λα πξνζδηνξίζεη θαηάιιεια ηελ 

ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή ψζηε λα είλαη « πξνζβάζηκε»  απφ φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο. Η βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο!!  

Η Δπξσπατθή Έλσζε σο κηα νκάδα 28  θξαηψλ κειψλ κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο νληφηεηεο ηνπ θφζκνπ κε ζηφρν ηελ 

δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο κεηαμχ ηνπο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ,ιακβάλεη θαη 

εθείλε ζέζε ζηνλ αληαγσληζκφ ξπζκίδνληαο θαηάιιεια ηηο ζρέζεηο ηνπο ψζηε λα 

αληαιιάζνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη λα αιιεινθαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Παξέρεη δειαδή ζηα θξάηε κέιε ηεο, ηελ δπλαηφηεηα ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κε 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ππεξεζηψλ, θεθαιαίσλ θαη αλζξψπσλ. 

Γηαζέηεη θνηλή αγξνηηθή θαη αιιηεπηηθή πνιηηηθή, θνηλή εκπνξηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θησρψλ πεξηθεξεηψλ ηεο. Η Δ.Δ ζηεξίδεη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα θξάηε κέιε ηεο θαζψο κέζσ απηψλ 

επσθεινχληαη νη θάηνηθνη ηνπο πνπ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα αγαζά 

θαη ππεξεζίεο ,ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

πξνζπάζεηα γηα λα θαιχςνπλ λέεο επηζπκίεο θαη λα αλαδεηήζνπλ θαηλνηνκίεο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δ.Δ 

παξεκβαίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη κε ηελ έθδνζε νδεγηψλ θαη 

θαλνληζκψλ πξνο απηέο φπνπ ζέηεη φξνπο σο πξνο ηελ πνζφηεηα δηαθίλεζεο, ηνλ 

ηξφπν δηαλνκήο απηψλ θαζψο θαη ηελ εμέηαζε ηεο πνηφηεηαο ζέηνληαο κέηξα 

αμηνιφγεζεο. Μέζσ απηψλ πξνζπαζεί θαη ειέγρεη ηηο κνξθέο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηα 

θξάηε κέιε, πψο αλαπηχζζεηαη ε θαζεκηά ηνπο, πσο επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν θαη ηελ 

νηθνλνκία γεληθφηεξα. Οη απνθάζεηο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαζψο ελέρνπλ 

ζέζε θαλφλα δηθαίνπ θαη νπνηνζδήπνηε ηηο αγλνήζεη ή δελ ηηο ιάβεη ππφςε ηνπ  

ζπλεπάγεηαη ηηο θπξψζεηο απηψλ. Κπξψζεηο πνπ έρνπλ κεγάιν θφζηνο ηφζν γηα ην 

θξάηνο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο  θαζψο κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη ηελ πξνζσξηλή 

άξζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή θαη ηελ απαγφξεπζε δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ζηηο 

ρψξεο. 

ηελ εξγαζία απηή επνκέλσο ζα παξαθνινπζήζνπκε ηηο δηάθνξεο κνξθέο 

αγνξάο πνπ ππάξρνπλ , πσο αλαπηχζζεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 
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θαη πνηα είλαη ε ζηάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε θαζεκηά απφ απηέο, ηνλ ηξφπν θαη 

ηα κέζα ηα νπνία επηιέγεη γηα λα παξέκβεη, πνπ ζηνρεχεη, πνηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη νη ιχζεηο πνπ παξαζέηνπκε θαη ηέινο πσο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη 

κηα νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ζην εζσηεξηθφ ηεο. 
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1. Η έννοια του ανταγωνιςμού 

 

1.1. Τα πλεονεκηήμαηα και ηα μειονεκηήμαηα ηος ανηαγωνιζμού. 

 

Σα πλεονεκτήματα
1
: Με ζηφρν ην θέξδνο ν αληαγσληζκφο σζεί ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο, λα επηβηψζνπλ θαη λα 

αλαπηπρζνχλ κέζα ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη έλαληη άιισλ επηρεηξήζεσλ 

κέζα ζ’ απηφλ
2
. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο πνπ πηζαλά ζα 

κεηψζνπλ ηηο ηηκέο, ζα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο σθειείηαη ζεκαληηθά θαη ν 

θαηαλαισηήο θαζψο κπνξεί λα απνιακβάλεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, ρσξίο λα μνδεχεη πνιιά ρξήκαηα. Άξα ηα 

πξντφληα απηά θαη νη ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκα ζε κεγάιν κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ. Δπνκέλσο ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε ρακειφ θφζηνο θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο 

λα ςάρλνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα απμήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηα έζνδα ηνπο θαη λα 

νμχλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ αγνξαζηψλ.
3
 Γη απηφ αλαδεηνχλ θαηλνηνκίεο πνπ κπνξεί 

λα αθνξνχλ ηελ παξαγσγή βέιηηζησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ηελ εμεχξεζε λέσλ 

ηερληθψλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαιχηεξσλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ. Δπίζεο 

εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζε ηερληθέο πξνψζεζεο φπσο είλαη νη δηαθεκίζεηο, νη πξνζθνξέο, 

ηα δψξα πνπ ζπλνδεχνληαη κε ηελ αγνξά θαη ζην ηξφπν δηαλνκήο θαη δηάζεζεο ησλ 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, ψζηε απηά λα είλαη εχθνια δηαζέζηκα  ζε φινπο ηνπο 

θαηαλαισηέο. 

Σα μειονεκτήματα: Μεηνλεθηήκαηα ζηνλ αληαγσληζκφ παξαηεξνχληαη φηαλ δελ 

πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κηα ηείλεη λα κηκείηαη ή θαη 

λα αληηγξάθεη ηελ άιιε
4
. Πην ζπγθεθξηκέλα φηαλ ηα πξντφληα πνπ παξάγεη κηα 

                                                             
1
 https://www.el.wikipedia.org/wiki/Ανταγωνιςμόσ. 

2
 http://ec.europa.eu/competition/consumers/why_el.html 

2
 http://ec.europa.eu/competition/consumers/why_el.html 

3
 https://www.workbiz.gr/ygihs-adagonismos/ 

4 https://sites.google.com/site/morphesagorasaspaite/pleonektemata-meionektemata 
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επηρείξεζε κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ απφ άιιεο επηρεηξήζεηο 

ρσξίο θαλέλα πθηζηάκελν εκπφδην ηφηε δελ ππάξρεη ιφγνο γηα αλάπηπμε, θαζψο ε 

θαηλνηνκία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ηεο απνθέξεη θέξδνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ ηζνδπλακεί κε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη κηα άιιε επηρείξεζε ζηνλ ίδην θιάδν λα 

παξάγεη ην ίδην πξντφλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί αληηθίλεηξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πξνζπαζνχλ λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηνπο θαη 

ηελ πνηφηεηα απηψλ. Γη απηφ κηα επηρείξεζε γηα λα έρεη ιφγν λα πξνζπαζεί θαη λα 

εμειίζζεηαη πξνζθέξνληαο ην θαιχηεξν ζηνπο θαηαλαισηέο, ζα πξέπεη λα 

δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιεινη πεξηνξηζκνί θαη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ν 

θαηαλαισηήο ζα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε απηήλ δσληαλφ, ζα ηελ μερσξίζεη 

έλαληη ησλ άιισλ θαη ζα ηελ ζπλδέζεη κε ην πξντφλ
5
. Λχζε ζε απηφ έξρεηαη λα δψζεη 

ην ζήκα, φπνπ ν θαηαλαισηήο ζπλδέεη ην πξντφλ κε ηνλ παξαγσγφ ηνπ θαη ην 

δίπισκα επξεζηηερλίαο πνπ φπνπ πξνζθέξεη ην δηθαίσκα ζηνλ θάηνρν ηνπ γηα 

νξηζκέλν δηάζηεκα φηη νη αληαγσληζηέο δελ κπνξνχλ λα κηκεζνχλ κηα θαηλνηνκία. 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηα πξντφληα είλαη  φκνηα θαη δελ ππάξρεη θάπνηα εκθαλήο 

δηαθνξά πνπ λα ηα δηαθξίλεη φπσο πρ. ην ιάδη  πθίζηαληαη αληαγσληζκφ αθφκα θαη αλ 

ππάξρεη ζήκα θαη επξεζηηερλία. Καζψο ν θαηαλαισηήο δελ αληηιακβάλεηαη ηελ ηπρφλ 

δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα, εζηηάδεη ζηελ ηηκή γηα λα αγνξάζεη ην πξντφλ ρσξίο λα ζέιεη 

λα δηαζέζεη πνιιά ρξήκαηα γη’ απηφ. Δπνκέλσο νη επηρεηξήζεηο απηέο γηα λα γίλνπλ 

πην αληαγσληζηηθέο: Δίηε εζηηάδνπλ ζηελ επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ κεηψλνληαο ηηο 

ηηκέο, φπνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ειαίνπ ην γεγνλφο απηφ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο είλαη εηο βάξνο ησλ παξαγσγψλ. Δίηε εζηηάδνπλ ζηε κείσζε ησλ 

ηηκψλ , κε ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο γηα ηελ  κείσζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο . Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ν αληαγσληζκφο λα έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε πνπ πνπιάεη ζην φξην ηνπ 

θφζηνπο ηεο, φζν θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή ελ ζπλερεία.  

2. Η μορφή του πλήρη/τέλειου ανταγωνιςμού  

Ο ηέιεηνο αληαγσληζκφο
6
 παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

πσιεηψλ ζηελ αγνξά, ελψ δελ πθίζηαληαη φξηα ζηνλ θιάδν ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

δηάζεζεο, ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ είζνδν 

                                                             
5
 https://sites.google.com/site/morphesagorasaspaite/pleonektemata-meionektemata 

6 http://www.el.wikipedia.org/wiki/ανταγωνιςμόσ 
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θαη έμνδν απφ ηελ εθάζηνηε ρψξα γηα θάζε άηνκν πνπ επηζπκεί λα εληαρζεί ζηελ 

παξαγσγή ησλ αγαζψλ απηψλ.
7
 

 

Δπίζεο θαλέλαο απφ ηνπο πσιεηέο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ  ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά πξνο φθεινο ηνπ, θαζψο ππάξρνπλ πνιινί πσιεηέο 

φκνηνη κε εθείλνλ πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα έρνπλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ίδηνπ αγαζνχ. 
8
Δπνκέλσο νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα πσιεηή λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ θαη θάλεη ηνπο 

θαηαλαισηέο λα ζηξαθνχλ ζε άιιν πσιεηή, εθφζνλ ε δηαθνξνπνίεζε ζηα πξντφληα 

ή ηηο ππεξεζίεο είλαη κεδακηλή.   

2.1 Τα σαπακηηπιζηικά ηος πλήπη/ηέλειος ανηαγωνιζμού. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά
9
 ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ηα εμήο: 

i. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ ίδην θιάδν. 

ii. Οκνηφηεηα/ νκνηνγέλεηα ζηα παξαγφκελα πξντφληα. 

iii. Σέιεηα πιεξνθφξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο. 

iv. Διεχζεξε είζνδν θαη έμνδν απφ ηνλ θιάδν. 

Καζψο ε επηξξνή ζηελ ηηκή πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά είλαη αδχλαηε ζχκθσλα κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ε θακπχιε δήηεζεο γηα ηα πξντφληα είλαη κηα 

νξηδφληηα γξακκή πνπ επηζεκαίλεη φηη θάζε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ελφο πξντφληνο ζα 

απνξξνθεζεί θαη δελ ζα επεξεάζεη ηελ ηηκή. 
10

Δπνκέλσο κηα αληαγσληζηηθή 

επηρείξεζε ζα επηιέμεη λα παξάγεη πνζφηεηα πξντφληνο φπνπ ε ηηκή ηνπ (νξηαθφ 

έζνδν) ζα είλαη ίζε κε ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θαη ηνπ θφξνπο πνπ ζπλεπάγνληαη 

κε απηφ (νξηαθφ θφζηνο). 

Παξ’ φια απηά φκσο θάζε επηρείξεζε ζέιεη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο θαη γηα 

απηφ είλαη δηαηηζέκελε λα πξνβεί ζε κηα ζεηξά απφ πξνζπάζεηεο ψζηε λα θαηαθέξεη 

λα ην πεηχρεη. Σα κέγηζηα θέξδε ζην ηέιεην αληαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην ζεκείν επαθήο ηνπ νξηαθνχ εζφδνπ κε ην νξηαθφ θφζηνο. 

                                                             
7
 https://fantoniou.files.wordpress.com/2009/12/cebcceb5cf81cebfcf82-2.pdf 

8
 https://fantoniou.files.wordpress.com/2009/12/cebcceb5cf81cebfcf82-2.pdf 

9
 https://www.euretirio.com/pliris-eleftheros-teleios-antagonismos/ 

10 http://kritiki.gr/microsites/isagogi-ikonomiki/chapter/ch8#@featured-feat-ennia 
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Άξα ε βησζηκφηεηα θαη ε δηαηήξεζε κηαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν φηαλ 

ππάξρεη ηέιεηνο αληαγσληζκφο ζπλεπάγεηαη φηη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ηεο ζα κπνξνχλ ηνπιάρηζηνλ λα θαιχπηνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο. 

 Αθφκα ε είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ ηνλ θιάδν είλαη κηα ζεκαληηθή δπλαηφηεηα 

πνπ πξνζθέξεη ν ηέιεηνο αληαγσληζκφο, αθνχ θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα θξίλεη ηηο 

ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη λα επηιέμεη αλ ζα εηζρσξήζεη ζε έλαλ θιάδν ή ζα 

απνρσξήζεη απφ θάπνηνλ. Όηαλ κηα επηρείξεζε είλαη θεξδνθφξα ειθχεη θαη άιινπο 

επηρεηξεκαηίεο λα έξζνπλ ζηνλ θιάδν. Σν γεγνλφο απηφ απμάλεη ζεκαληηθά ηελ 

παξαγφκελε πνζφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο. 
11

Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε κεγάιε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο νδεγεί ζε κείσζε ηεο ηηκήο πψιεζεο 

θαζψο ε πξνζθνξά κπνξεί λα μεπεξλά ηελ ππάξρνπζα δήηεζε. Σν γεγνλφο απηφ 

επλνεί ηδηαίηεξα ηνπο θαηαλαισηέο θαζψο κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ ηα πξντφληα πνπ 

αγφξαδαλ θαη λα πιεξψλνπλ ιηγφηεξα γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Δλψ επίζεο ε 

πξφζβαζε ζηα πξντφληα είλαη εχθνιε γηα ην πιήζνο ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ θαη 

εθείλνη κε ρακειά εηζνδήκαηα κπνξνχλ λα ηα αγνξάζνπλ. Η είζνδνο φκσο ζε έλαλ 

θιάδν έρεη φξηα εμαληιήζεσο, φηαλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηείλνπλ ζην κεδέλ.
12

 Όηαλ 

κηα επηρείξεζε θηάζεη ζην ζεκείν λα αδπλαηεί λα θαιχςεη ην θφζηνο ηεο απφ ηα 

έζνδα πνπ εηζπξάηηεη απφ ηηο πσιήζεηο, ηφηε ππάξρεη πξφβιεκα, ε επηρείξεζε γίλεηε 

δεκηνγφλα θαη νη επφκελεο απνθάζεηο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλεο. Μηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε θάλεη ηελ επηρείξεζε λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο αιινχ θαη  λα 

εγθαηαιείςεη ην θιάδν. Λφγσ φκσο ηεο θαιήο πιεξνθφξεζεο πνπ ππάξρεη ζε απηή 

ηελ κνξθή αγνξάο ηα λέα κεηαδίδνληαη γξήγνξα θαη φηαλ κηα επηρείξεζε ηείλεη λα 

είλαη δεκηνγφλα δεκηνπξγεί αληηθίλεηξν θαη ζηηο άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχζαλ 

λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. 

 Δπνκέλσο κηα επηρείξεζε ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ
13

 γηα λα πεηχρεη ην ζηφρν 

δειαδή ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο έλαληη ησλ ππνινίπσλ, ζα πξέπεη λα 

πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ ζα κεγαιψζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ εζφδνπ 

απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο. Άξα ην θέξδνο ζα απμεζεί κφλν φηαλ κεησζεί ην θφζηνο 

παξαγσγήο θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κε θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, φπσο ε αλαδήηεζε νηθνλνκηθφηεξσλ πξψησλ πιψλ, θζελφηεξν εξγαηηθφ 

                                                             
11

 http://kritiki.gr/microsites/isagogi-ikonomiki/chapter/ch8#@featured-feat-ennia 
12

 https://sites.google.com/site/morphesagorasaspaite/pleonektemata-meionektemata 
13 https://www.euretirio.com/pliris-eleftheros-teleios-antagonismos/ 
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δπλακηθφ, αλαδήηεζε λέαο ηερλνινγίαο ή επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο. Γεληθφηεξα απαηηνχληαη δξάζεηο εθκεηάιιεπζεο ζην έπαθξν ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ κε ηνλ ζπκθεξφηεξν ηξφπν, ψζηε λα κεησζεί ζεκαληηθά ην 

θφζηνο, λα δηαηεξεζεί ή βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη δηαηεξεζεί ή απμεζεί ε 

παξαγφκελε πνζφηεηα. 

Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ν ηέιεηνο αληαγσληζκφο είλαη κηα κνξθή αγνξάο πνπ 

ζπάληα ζπλαληνχκε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε νξηζκέλα 

γεσξγηθά πξντφληα φπσο είλαη ην ξχδη, ην ζηηάξη θαη ζε θηελνηξνθηθά πξντφληα φπσο 

ην γάια θαη ην θξέαο. 

2.2 Η ζηάζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ζηον ηέλειο ανηαγωνιζμό. 

 Η Δπξσπατθή Έλσζε ππέξ ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ 
14

αθνχ παξέρεηαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο πιεζψξα επηινγψλ κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ απφ πνιιέο επηρεηξήζεηο  θαη ζε ηηκέο πνπ θαιχπηνπλ φιεο 

νηθνλνκηθέο ηάμεηο ησλ θαηαλαισηψλ απφ θησρνχο κέρξη πινχζηνπο.
15

 Κάζε πσιεηήο 

κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν ρσξίο λα ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηελ είζνδν ή 

έμνδν, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ειεχζεξε πιεξνθφξεζε. Δπίζεο ζέηεη θαλφλεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο νπνίνπο θάζε επηρείξεζε νθείιεη λα 

ζέβεηαη θαη λα κελ παξαβηάδεη, θαζψο ζπλεπάγνληαη θπξψζεηο. Οη θαλφλεο απηνί 

ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα εζληθά δηθαζηήξηα 

θάζε ρψξαο ππνρξενχληαη λα ηηο ηεξνχλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε Δπξσπατθή Έλσζε 

δεκηνπξγεί έλα θιίκα ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο ζην εζσηεξηθφ ηεο, ελψ 

παξάιιεια νη θάηνηθνη ησλ θξαηψλ κειψλ έρνπλ έλαλ επξχ ρψξν αλαδήηεζεο θαη 

δηαθίλεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή θαη 

ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, θεθαιαίσλ θαη πξνζψπσλ κεηαμχ απηψλ. 

2.3 Παπάδειγμα επισείπηζηρ ζηον ηέλειο ανηαγωνιζμό. 

 Ο ηέιεηνο αληαγσληζκφο είλαη κηα κνξθή αγνξά πνπ ζπάληα παξαηεξείηαη 

ζηελ αγνξά θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ ζπλερψλ θαη κε θάζε ηξφπν λα 

θάλνπλ ηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ αθφκα θαη αλ είλαη φκνηα κε άιισλ παξαγσγψλ λα 

εκθαλίδνπλ κηα δηαθνξεηηθφηεηα.
16

 Ωο παξάδεηγκα πνπ ζα κπνξνχζε λα εκθαληζηεί ε 
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κνξθή ηνπ πιήξε αληαγσληζκνχ είλαη ζηελ παξαγσγή θαιακπνθηνχ. Σν θαιακπφθη 

είλαη έλα πξντφλ επξέσο δηαδεδνκέλν γηα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπ αμίεο θαη θαηαλαιψλεηε 

απφ ην θνηλφ. Η παξαγσγή ηνπ θαιακπνθηνχ δελ δηαθέξεη απφ ηηο παξαγσγέο ησλ 

ππνινίπσλ παξαγσγψλ θαη έηζη φζνη απνθαζίζνπλ λα αζρνιεζνχλ κε απηφ δελ 

κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην πξντφλ θαζψο είλαη παληνχ θαη πάληα ίδην ψζηε λα 

πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο. Έηζη παξαηεξείηε φηη εάλ έλαο 

παξαγσγφο θαιακπνθηνχ απνθαζίζεη λα κεηαβάιιεη ηελ ηηκή πνπ δηαζέηεη ην 

θαιακπφθη ην γεγνλφο απηφ ζα είλαη εηο βάξνο ηνπ ,θαζψο νη ελδερφκελνη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηνχλ θαιακπφθη απφ άιινπο 

παξαγσγνχο ρσξίο λα ππάξρεη δηαθνξά ζην πξντφλ. Έηζη ν κφλνο ηξφπνο φπνπ έλαο 

παξαγσγφο κπνξεί λα απμήζεη ην θέξδνο ηνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ είλαη λα επηιέμεη 

λα παξάγεη θαιακπφθη θαη λα πξνβεί ζε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο φπνπ ην θφζηνο πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζα είλαη κεησκέλν, έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Μφλν 

φηαλ θαηαθέξεη λα έρεη κηθξφηεξν θφζηνο παξαγσγήο απφ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή 

πψιεζεο έρεη ειπίδεο λα απνθηήζεη θέξδνο.
17

 Βέβαηα θαη ε ηαθηηθή ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο δηαξθεί γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαζψο ν κηκεηηζκφο 

δελ είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζεί, επνκέλσο αλακέλεηε θαη άιινη παξαγσγνί λα 

αθνινπζήζνπλ ηέηνηα ηαθηηθή. Αλ απηφ ζπκβεί ηφηε ηα πξάγκαηα αληί λα γίλνληαη 

θαιχηεξα ηείλνπλ λα ρεηξνηεξεχνπλ γηαηί, θαζψο ην θφζηνο παξαγσγήο ζα κεησζεί 

ζεκαληηθά ,ζα κεησζεί ελ ζπλερεία θαη ε ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Έηζη αθνχ ζε 

απηή ηελ κνξθή αγνξάο ε πιεξνθφξεζε δηαρέεηε ειεχζεξα θαη ρσξίο λα ηίζεληαη 

πεξηνξηζκνί ηα λέα ζα δηαδνζνχλ γξήγνξα θαη ε ζπλερείο κείσζε ησλ ηηκψλ ζα 

θηάζεη ζην ζηάδην λα νδεγήζεη ηνπο παξαγσγνχο ζε άξζε πξνζθνξάο ή απνρψξεζε  

απφ ην θιάδν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά έλαο παξαγσγφο πνπ δξαζηεξηνπνηείηε ζηελ 

παξαγσγή θαιακπνθηνχ θαη δελ κπνξεί λα παξέκβεη δξαζηηθά ζην θφζηνο παξαγσγήο 

θαζψο γλσξίδεη φηη απηφ δελ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ εθείλνλ, αιιά επεξεάδεηε 

θαη απφ ηηο ππάξρνπζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο κπνξεί λα ζθεθηεί λα δξάζεη δηαθνξεηηθά. 

18
Αλ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα απμήζεη ηα πηζαλά ηνπ θέξδε κε άιια κέζα, φπσο είλαη 

ε δηαθήκηζε θαη έηζη λα πξνσζήζεη πεξηζζφηεξν ηε δηθή ηνπ παξαγσγή, ηα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη ζεηηθά, αιιά θαη πάιη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ε δηαθήκηζε γηα έλα πξντφλ παξαγσγήο φπσο γηα 
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παξάδεηγκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην θαιακπφθη , δηαηίζεηαη απφ πνιινχο 

παξαγσγνχο θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη απφ ηνπο 

άιινπο παξαγσγνχο είλαη κεδακηλή. Έηζη ε ελέξγεηα ηεο δηαθήκηζεο λαη κελ ζα 

αχμαλε ηα θέξδε ηνπ εθάζηνηε παξαγσγνχ, αιιά ζα ιεηηνπξγνχζε θαη σο δηαθήκηζε 

θαη γηα ηνπο άιινπο παξαγσγνχο θαιακπνθηνχ.  

 πκπεξαζκαηηθά παξαηεξείηαη φηη ζηε κνξθή ηνπ πιήξε ή ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε δηάθξηζε ελφο παξαγσγνχ έλαληη ησλ ππνινίπσλ ηνπ θιάδνπ είλαη 

γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή ζρεδφλ θαζφινπ. Η κνξθή απηή ηεο αγνξάο 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκηηή απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο, δίλεηε ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο λα επηιέμνπλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο κε 

ζρεηηθή επθνιία. Απηφ παξαηεξείηε γηαηί φια είλαη εχθνια δηαζέζηκα ζηνπο 

θαηαλαισηέο, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο είλαη ειάρηζηεο ή θαη αλχπαξθηεο θαη ε ηηκή 

πνπ πξνζθέξνληαη κπνξεί λα θαιχςεη φια ηα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαζψο ν 

θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ θαη λα 

αγνξάζεη ην ίδην πξντφλ ζηελ θζελφηεξε δπλαηή ηηκή. 

 

3. Η μορφή του μονοπωλίου 

 Όηαλ ην πξντφλ παξάγεηαη απφ κία επηρείξεζε ηφηε ε αγνξά είλαη 

κνλνπσιηαθή. Βέβαηα ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζπλερψο 

εμειίζζνληαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ κνλνπσιίνπ είλαη ζρεδφλ απίζαλε ή αθφκα θαη αλ 

πθίζηαηαη ,απνζθνπεί ζε κηθξφ πιήζνο αγαζψλ. 
19

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ππάξρνπλ 

πνιιά πξντφληα πνπ ηθαλνπνηνχλ ην ίδην κηα αλάγθε, απηά είλαη ηα ιεγφκελα 

ππνθαηάζηαηα.
20

Τπνθαηάζηαηα είλαη ηα πξντφληα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα θαιχςεη κηα αλάγθε ηνπ ην ίδην αληί κε ηελ ρξήζε θάπνησλ 

άιισλ πξντφλησλ Παξάδεηγκα ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ απνηεινχλ ην βνχηπξν κε 

ηελ καξγαξίλε, ην ρνηξηλφ κε ην κνζραξίζην θξέαο, ηα ζπίξηα κε ηνλ αλαπηήξαο θ.α. 

Δπεηδή φκσο ππάξρνπλ πνιιά αγαζά πνπ είλαη ππνθαηάζηαηα, επνκέλσο είλαη 
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δχζθνιν λα ππάξμεη ην κνλνπψιην, θαζψο θαη ην ίδην ην θξάηνο παξεκβαίλεη γηα λα 

απνηξέςεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ, κε θξαηηθνπνίεζε θάζε κνλνπσιίνπ.
21

 

 

Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνλνπσιίνπ είλαη
22

: 

i. Τπάξρεη κφλν κηα επηρείξεζε φπνπ αλαιακβάλεη ην έξγν λα παξάγεη θαη 

δηαζέηεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. 

ii. Γελ έρεη βξεζεί αθφκε θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία πνπ λα κπνξεί λα 

ππνθαηαζηήζεη ζηνλ ίδην βαζκφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία, 

επνκέλσο έρνπκε απνπζία ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. 

 

3.1 Τα αίηια πος δημιοςπγούν ηο μονοπώλιο. 

Σα αίηηα πνπ δεκηνπξγνχλ ην κνλνπψιην ζηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο είλαη: 

i. Γηάζεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο απνθιεηζηηθά απφ έλα άηνκν ή 

επηρείξεζε, επεηδή έρεη ππφ ηελ θαηνρή ηνπ θάπνην παξαγσγηθφ ζπληειεζηή 

πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πξνζθέξεη ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ ζε απνθιεηζηηθφηεηα. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην ελ ιφγν άηνκν 

ή επηρείξεζε αλαιακβάλεη απνθιεηζηηθά ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε, φπσο 

επίζεο έρεη ηελ επρέξεηα λα ζέζεηο ηνπ φξνπο ηνπ, φζν αλαθνξά ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη, ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηεο θ.α. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα δεζηά λεξά ζην εθαίζηεην ηεο αληνξίλεο. 

ii. Φπζηθφ κνλνπψιην
23

, είλαη εθείλν πνπ παξαηεξείηαη φηαλ ην πξντφλ ή 

ππεξεζία παξάγεηε θαη πξνζθέξεηε απφ κηα επηρείξεζε κε ρακειφηεξν 

θφζηνο απφ φηη δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο. Παξάδεηγκα κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ ηα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζηα ζνχπεξ κάξθεη ζηα νπνία 

αλαθέξεηε απνθιεηζηηθά ην ζήκα ηνπ ζνχπεξ κάξθεη. Σα πξντφληα απηά είλαη 

ίδηα κε ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνληαη απφ άιιεο επψλπκεο επηρεηξήζεηο κέζσ 

ησλ ζνχπεξ κάξθεη. Η δηαθνξά ηνπο παξαηεξείηαη ζην θφζηνο απφθηεζεο 
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24
ηνπο θαζψο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ίδηα πξντφληα πνπ 

πξνζθέξνληαη κε δηαθνξεηηθφ ζήκα. 

iii. Η γλψζε θαη ε ηερλνινγία
25

 πνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηνρή 

ηεο γηα λα πξνβεί ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πνπ ζα ην 

θάλεη κνλαδηθφ ζηελ αγνξά απμάλνληαο ζεκαληηθά ηηο πσιήζεηο ηεο
26

. 

Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε αλαθάιπςε θάπνηνπ θαξκάθνπ γηα ηελ ζεξαπεία 

θάπνηαο λφζνπ, επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο θαη 

εθαξκνγέο. 

iv. Η θξαηηθή παξέκβαζε
27

 θαη απνθιεηζηηθή αλάιεςε ηεο παξαγσγήο θαη 

δηάζεζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πξνο 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη πξνο ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ.  ηελ πεξίπησζε 

απηή ην θξάηνο είηε αλαιακβάλεη εθείλν ηελ παξαγσγή, είηε θξαηηθνπνηεί ηελ 

επηρείξεζε πνπ παξάγεη ην πξντφλ. ηφρνο ηεο θξαηηθνπνίεζεο είλαη λα 

ζπκβάιεη πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα πξνζθέξεη ζ’ απηφ. Παξάδεηγκα 

απνηειεί ε ΓΔΤΑ φπνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

v. Η επηθξάηεζε ηνπ ηζρπξφηεξνπ ζην θιάδν
28

. πρλά παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά 

θάπνηεο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ κεγαιχηεξν φγθν πσιήζεσλ έλαληη άιισλ 

επηρεηξήζεηο πνπ ηπγράλεη λα πξνζθέξνπλ παξφκνην ή θαη ην ίδην πξντφλ ή 

ππεξεζία. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη ιφγν ηεο θαιχηεξεο δηαρείξηζεο πνπ 

κπνξεί λα έρεη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε φζν αλαθνξά ην εζσηεξηθφ θαη ην 

εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη γίλεηε ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθή έλαληη ζηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Όηαλ κηα επηρείξεζε 

θαηαθέξεη λα βξεη « ην καγηθφ θιεηδί» γηα λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο θαη 

παξάιιεια λα δηαηεξήζεη ην θφζηνο ηεο ζηαζεξφ ή λα ην κεηψζεη ηφηε ε 

αλάπηπμε ηεο είλαη ζεκαληηθή. Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη άιιεο 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα ηελ 

αληαγσληζηνχλ θαη θαηαιήγεη λα ππεξηεξεί έλαληη φισλ ηφηε ηα πξάγκαηα 

ηείλνπλ λα γίλνληαη πην δχζθνια. ηελ πεξίπησζε απηή πνιιέο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο φπνπ ιφγν αδπλακίαο αληαγσληζκνχ θαη ζεκαληηθήο πηψζεο ηνπ 
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ηδίξνπ θαηαιήγνπλ λα απνρσξήζνπλ απφ ην θιάδν. Δπνκέλσο κε απηή ηελ 

απνρψξεζε επηρεηξήζεσλ ιφγσ αδπλακίαο αληαγσληζκνχο , ε ελ ιφγν 

επηρεηξήζεη θαηαιήγεη λα είλαη θπξίαξρε ζηνλ θιάδν ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη 

κνλνπψιην. Γειαδή ζα εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ εθείλε ε παξαγσγή θαη ε 

πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ πξντφληνο. 

 

3.2. Η ζςμπεπιθοπά ηηρ μονοπωλιακήρ επισείπηζηρ. 

 

 Μηα κνλνπσιηαθή επηρείξεζε ε νπνία είλαη κνλαδηθή ζηελ παξαγσγή ελφο 

πξντφληνο ,θαζψο δελ επηδέρεηαη αληαγσληζκφ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα θαζνξίζεη 

ηφζν ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα πνπ ζα πξνζθέξεη ,αιιά θαη ηελ ηηκή πνπ απηφ ζα 

δηαηίζεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Βέβαηα πξέπεη λα εμεηάζεη θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, νη νπνίεο κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο, αιιά θαη κε 

ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Γη απηφ ζα πξέπεη λα εμεηάζεη πνιχ πξνζεθηηθά 

ηνλ φγθν παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ δήηεζε πνπ ζα έρεη 

απηφ. Όηαλ έλαο θαηαλαισηήο δελ έρεη κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα ζα αγνξάζεη 

ιηγφηεξε πνζφηεηα ή ζα ζηξαθεί ζε θάπνην  άιιν ππνθαηάζηαην πξντφλ ή ππεξεζία ή 

κπνξεί λα κελ αγνξάζεη ηίπνηα. Έηζη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εμεηάζεη φιεο ηηο 

πηζαλέο πεξηπηψζεηο γηα λα θαζνξίζεη αλάινγα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ 

πξντφληνο. Πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηα είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή αλαινγία πνζφηεηαο 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο  πνπ κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ηελ αγνξά θαζψο θαη ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε απφθηεζε ηνπο ζε 

φια ηα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα .
29

 

 Η κνλνπσιηαθή επηρείξεζε κε ζηφρν ην θέξδνο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηηκή 

πνπ ζα νξίζεη γηα ην πξντφλ ηεο ζα ιάβεη ππφςε ηεο, ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή δηαθνξά 

κεηαμχ ζπλνιηθνχ εζφδνπ θαη ζπλνιηθνχ θφζηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 
30

Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί έηζη ζα 

θαηαθέξεη λα ειέγμεη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή, λα αλαδεηήζεη 

νηθνλνκηθφηεξεο κεζφδνπο θαη παξαγσγηθνχο πφξνπο θαη ελ ζπλερεία λα επελδχζεη 
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κέξνο απφ ην θφζηνο πνπ ζα δηέζεηε ζηελ παξαγσγή ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

πξνψζεζεο
31

. Δπνκέλσο ζπλεπάγεηαη φηη ην θφζηνο ηεο ζα κεησζεί, ε παξαγφκελε 

πνζφηεηα ελδέρεηαη λα απμεζεί ή ηνπιάρηζηνλ λα δηαηεξεζεί ζε ζηαζεξφ επίπεδν θαη 

ηα αλακελφκελα έζνδα λα απμεζνχλ ζεκαληηθά.
32

 

 Βέβαηα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη ε επηρεηξήζεη πξέπεη γηα λα πξνβεί ζηηο 

θαηάιιειεο ελέξγεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο, ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη άιινπο παξάγνληεο.  

Πξέπεη λα εμεηάζεη  

i. θαηά πφζν ην πξνζθεξφκελν αγαζφ είλαη αλαγθαίν γηα ηνπο θαηαλαισηέο, 

ii. θαηά πφζν νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα μνδέςνπλ κεγάιν ή κηθξφ 

κέξνο απφ ην εηζφδεκα ηνπο γηα λα ην απνθηήζνπλ, 

iii. θαηά πφζν ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζα επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα 

iv. θαηά πφζν ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ζα επεξεάζεη ηηο αλακελφκελεο 

πσιήζεηο 

v. πην είλαη ην αλψηαην φξην ηηκήο φπνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά ηα 

αγαζά 

vi. πνηά είλαη ε ηδαληθή παξαγφκελε πνζφηεηα θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη ε 

επηρεηξήζεη λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ. 

 

Όηαλ θαηαθέξεη λα εμεηάζεη θαη λα θαιχςεη φια ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνπ 

ζπλερψο ζα ηεο ηίζεληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ηφηε ζα θαηαθέξεη λα 

βξεη ηε ρξπζή ηνκή γηα λα πεηχρεη θάζε ζηφρν θαη ζπγθεθξηκέλα λα απμήζεη ηα 

θέξδε ηεο.
33

 

 Αθφκε ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε επηρείξεζε επηζηξαηεχεη φιεο ηηο 

δπλάκεηο κέρξη ην ζηάδην εθείλν φπνπ κπνξεί ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο λα είλαη ίζν 

κε ηα αλακελφκελα έζνδα ηεο. 
34

Μφιηο ην πεηχρεη απηφ ηφηε βξίζθεηαη ζε ζέζε 

ηζνξξνπίαο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη θάζε κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο ζα έρεη αληίζηνηρεο 

κεηαβνιέο θαη ζηα επίπεδα ηεο ηηκήο. 

 3.3.  Η διαθοπά ηος μονοπωλίος με ηο ηέλειο ανηαγωνιζμό. 
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 Η αληίζεζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ κνλνπσιίνπ ζε ζρέζε κε ην ηέιεην 

αληαγσληζκφο εζηηάδεηε ζην γεγνλφο φηη ηζρχνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηελ 

θάζε πεξίπησζε. Πην ζπγθεθξηκέλα απηφ πνπ παξαηεξνχκε ζην κνλνπψιην είλαη φηη 

θαζψο ν πσιεηήο είλαη έλαο θαη ε παξαγσγή αλαιακβάλεηε απνθιεηζηηθά απφ 

εθείλνλ. Άξα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ πνζφηεηα πνπ ζα δηαζέζεη ζηελ αγνξά 

ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη. Δπνκέλσο παξαηεξνχκε φηη αλ ν πσιεηήο ζην 

κνλνπψιην πξνζθέξεη πνζφηεηα κεγαιχηεξε απφ ηελ δεηνχκελε, απηφ ζα έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ. Σν γεγνλφο φκσο απηφ δελ είλαη επηζπκεηφ απφ ηνλ 

πσιεηή/ επηρείξεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ παξαηεξείηαη 

φηη θαζψο ππάξρεη κεγάιν πιήζνο πσιεηψλ, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζνπλ ηα πξντφληα ή ηεο ππεξεζίεο πνπ επηζπκνχλ, έρνληαο ζηελ δηάζεζε 

ηνπο αξθεηέο δηαθνξεηηθέο επηινγέο πνζφηεηαο -  ηηκήο, ψζηε λα επηιέμνπλ ηελ πην 

ζπκθέξνπζα. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε κεηαβνιή ηεο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηαο θαη ηεο ηηκήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα αλακελφκελα έζνδα. 

 Μηα κνλνπσιηαθή επηρείξεζε γηα λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο ζα πξέπεη 

λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ή ζα απμήζνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, αιιά παξάιιεια ζα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη κε θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο ,ηελ αλαδήηεζε ηερλνινγίαο 

κέζσ ηεο νπνία ε παξαγσγή ζα είλαη κεγαιχηεξε πνπ ελ ζπλερεία ζα γίλεη 

εμνηθνλφκεζε απφ δηάθνξνπο πφξνπο.
35

 Απηνί νη πφξνη πνπ ζα κπνξνχλ λα 

αλαδηαλεκεζνχλ ζε άιινπο ηνκείο πην απνδνηηθνχο. Πέξα φκσο απφ ην θφζηνο 

παξαγσγήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζηξαηεγηθέο ψζηε λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηε 

δήηεζε ηνπ πξντφληνο ηεο ζηνπο θαηαλαισηέο ζε πςειφ επίπεδν.
36

 Γη απηφ ζα πξέπεη 

λα νξγαλψζεη ην marketing, ηελ δηαλνκή θαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ηνπ πξντφληνο. 

Έηζη πξέπεη λα εζηηάζεη δειαδή ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ κίγκαηνο 

marketing ψζηε λα δηαηεξήζεη δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ. Κάζε επηρείξεζε επηζπκεί λα 

κεηαηνπίζεη ηελ θακπχιε δήηεζεο πξνο ηα δεμηά, ψζηε λα απμάλνληαη ζπλερψο ηα 

θέξδε ηεο , έηζη ψζηε θάζε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ,λα ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ηηκή 

ηνπ πξντφληνο θαη ζηαδηαθά λα κεγηζηνπνηνχληαη ηα θέξδε. Παξ’ φια απηά φκσο 

ππάξρνπλ θνξέο πνπ κηα κνλνπσιηαθή επηρείξεζε κπνξεί λα παξέρεη ηα πξντφληα ζε 
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ρακειέο ηηκέο ,ψζηε λα απνηξέςεη κηα ηπρφλ θξαηηθή επέκβαζε θαη λα απνκαθξχλεη 

πηζαλνχο αληαγσληζηέο. 

 

3.4. Διαθοπιζμόρ ηιμών. 

 Η παξαγσγή θαη δηάζεζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πεξηιακβάλεη έλα 

θφζηνο, φπνπ ε εθάζηνηε επηρείξεζε αλαιακβάλεη, γηα λα απνθνκίζεη έλα ζπλερεία 

ηα νθέιε πνπ πεξηκέλεη απφ απηφ. Τπάξρνπλ φκσο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αγαζά απηά, 

είηε είλαη πξντφληα ,είηε είλαη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη νξηζκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

κε κεησκέλν θφζηνο, έλαληη ησλ ππνινίπσλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.
37

 Η κείσζε πνπ 

πθίζηαηαη ε ηηκή πψιεζεο ηνπο ζηεξίδεηε ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ησλ 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη ζε απηά ηα 

αγαζά. Υαξαθηεξηζηηθά παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. 

i. Κνππφληα πξνζθνξάο απφ θαηαζηήκαηα δηαηξνθήο, ελδπκάησλ θαη 

ππνδεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε πξντφλησλ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. 

ii. Γσξεάλ ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ζε αλέξγνπο. 

iii. Κνππφληα γηα ζέαηξα θαη θηλεκαηνγξάθν, αθνξνχλ ζπλήζσο ζπληαμηνχρνπο ή 

πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, φπνπ ην θφζηνο κηαο εμφδνπ είλαη κεγάιν. 

iv. Σν πάζν γηα ηνπο θνηηεηέο φπνπ ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαθηλνχληαη κε κεησκέλν θφζηνο. 

 Οη πξνζθνξέο απηέο παξέρνληαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπλαλζξψπσλ καο 

γηα λα ηνπο δίλεηε ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο 

ζε ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην εηζφδεκα ηνπο. Οη νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξεο θαηεγνξίεο αλζξψπσλ ζε θάζε θξάηνο ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζηνπο 

άπνξνπο, ζηνπο άλεξγνπο, ζηνπο ζπληαμηνχρνπο, ζηνπο πνιχηεθλνπο θαη ζηνπο 

θνηηεηέο. Η θάζε θαηεγνξία δέρεηαη νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. 

Βέβαηα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ηέηνηεο δπλαηφηεηεο ζε 

ηκήκαηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απνηεινχλ κνλνπσιηαθέο επηρεηξήζεηο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη είλαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ην παξέρνπλ, ρσξίο λα 

δεκηψλνληαη γη απηφ. Σν ζέαηξν γηα παξάδεηγκα απνηειεί κηα ππεξεζία πνπ 

πξνζθέξεηε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη δελ κπνξεί λα αληηγξαθεί απφ άιιε 
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επηρείξεζε. Δπνκέλσο είλαη ζηε δηθή ηεο επρέξεηα αλ ζα πξνζθέξεη πξνζθνξέο ζε 

δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαηεγνξίεο ηνπ θνηλνχ γηα λα απνιαχζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο. 

Μέζα φκσο απφ απηέο ηηο πξνζθνξέο ζπκβάιεη ζηελ επεκεξία ηνπ θξάηνπο, ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, αιιά θαη ζηα θέξδε ηεο. Γελ ράλεη έζνδα, ίζα ίζα 

πνπ απμάλεη ηηο πσιήζεηο ηεο θαη απφ θαηαλαισηέο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην ζέαηξν ζηηο ππάξρνπζεο ηηκέο. 

 Κάζε επηρείξεζε πνπ παξέρεη ηέηνηεο δπλαηφηεηεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, 

απνθηά απμεκέλεο πσιήζεηο, θνηλσληθή απνδνρή θαη δηαθήκηζε κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ, φπσο θαη θξαηηθή ελίζρπζε θαζψο ζπκβάιεη ζηελ γεληθφηεξε επεκεξία 

ηνπ θξάηνπο.  Δπνκέλσο ηα νθέιε είλαη αξθεηά θαη ν δηαθνξηζκφο ηηκψλ
38

 ζε 

νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζπκβάιεη ζεηηθά. Γηαθνξηζκφ ηηκψλ φκσο δελ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο φπνπ ηα αγαζά πνπ παξέρνπλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, 

παξέρνληαη εμίζνπ θα απφ άιιεο επηρεηξήζεηο ην ίδην. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν 

δηαθνξηζκφο ηηκψλ δελ πθίζηαηαη θαζψο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη παξαγσγηθά 

,αιιά εηο βάξνο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο σο πξνο ηα αλακελφκελα έζνδα ηεο. 

3.5. Η κπαηική επέμβαζη για ηον έλεγσο ηος μονοπωλίος. 

 Σν θξάηνο θάζε ρψξαο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ
39

 θαη ηε 

δηαηήξεζε κηαο ηζνξξνπίαο θαη  αζθάιεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, αιιά θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ππνδείμεηο απφ ηελ Δ.Δ ,νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα θαη 

λα παξεκβαίλεη ψζηε λα ειέγρεη ην κνλνπψιην. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

ην θάλεη απηφ είλαη δχν: α) κε ηνλ θαζνξηζκφ ηηκήο
40

 θαη β) κε ηελ επηβνιή θφξνπ. 

 Σν θξάηνο κε ηελ επηβνιή αλψηαηεο ηηκήο επηηπγράλεη λα ζέζεη φξηα σο πξνο 

ηηο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ ζηα πξντφληα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ δηαηήξεζε ηνπ χςνπο ηεο ηηκήο ή θαη ηελ πηζαλή κείσζε ηεο, ελψ 

παξάιιεια κε ζσζηή δηαρείξηζε απφ ηελ επηρείξεζε κπνξεί λα επηηχρεη ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. ηφρνο ηνπ θξάηνπο είλαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θαηάιιειν επίπεδν, φηαλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά ε πξνζθνξά θαη ε 

δήηεζε απμνκεηψλνπλ ππεξβνιηθά ηηο ηηκέο. Η πξαθηηθή απηή εθαξκφδεηαη ζε 

πεξηφδνπο φπνπ είλαη έληνλε ε παξνπζία ηνπ κνλνπσιίνπ, αιιά θαη ζε πεξηφδνπο 
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πνιέκνπ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο ε δήηεζε είλαη κεγάιε θαη ε 

πξνζθνξά πεξηνξηζκέλε κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ξαγδαία αχμεζε ηεο ηηκήο θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Αθφκα ζε απηέο ηηο πεξηφδνπο 

αλαπηχζζεηαη θαη ε παξανηθνλνκία ε νπνία θπζηθά δελ είλαη ζεκηηή θαη πιένλ 

ζπλεπάγεηαη κε πνηληθέο θπξψζεηο φηαλ δηαπξάηηεηαη απφ θάπνηνλ έκπνξν. Δπίζεο 

έλαο αθφκα ιφγνο φπνπ ην θξάηνο θαζνξίδεη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ αθνξά ηελ 

δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ εηζνδεκάησλ ησλ παξαγσγψλ ή ησλ θαηφρσλ ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. Οη θάηνρνη 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο παξαγσγηθέο ηνπο 

δπλάκεηο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο λα είλαη δεκηνγφλνη. 

Η δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ νξηζκέλσλ πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πςειά 

ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπο, θαζψο νη παξαγσγνί ζέηνπλ φξηα κε βάζε ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

νξγαλψζνπλ θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πνπ 

απαηηείηαη γηα λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηνπο
41

.  

Η επηβνιή θφξνπ 
42

είλαη κηα πξαθηηθή κέζσ ηεο νπνία ην θξάηνο παξεκβαίλεη 

θαη ειέγρεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κνλνπσιίνπ. Μέζσ ηεο επηβνιήο θφξνπ αληί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ελφο νξίνπ ηηκήο πψιεζεο νξίδεηαη έλα πνζφ θφξνπ πνπ ζα 

επηβάιιεηαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ψζηε λα απμεζνχλ νη ηηκέο ηνπο θαη 

ειεγρζεί ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα. Η επηβνιή θφξνπ απφ ην θξάηνο γίλεηαη ζε 

ηνκείο φπνπ ππάξρεη έληνλε θαηαλάισζε φπσο είλαη ηα αιθννινχρα πνηά,, ηα 

θαχζηκα, ν θαπλφο, ηα ηζηγάξα, νη θάξηεο αλαλέσζεο ρξφλνπ νκηιίαο ζηα θηλεηά θ.α. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ κέζα απφ ηνπο θφξνπο ην θξάηνο απνθηάεη έζνδα
43

 θαη 

παξάιιεια ειέγρεηαη ε ρξήζε ή θαηάρξεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Η πξαθηηθή 

απηή βξίζθεη αληίζεηνπο ηνπο παξαγσγνχο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απηψλ 

θαζψο ε αχμεζε ζηελ ηηκή πψιεζεο ιφγσ ηνπ θφξνπ απνηειεί κεηαβιεηφ θφζηνο θαη 

επεξεάδεη ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ. 

                                                             
41

 http://www.iefimerida.gr/news/352688/sev-kratiko-monopolio-sti-diafimisi-fernei-nomoshedio-
toy-ypoyrgeioy-psifiakis-politikis 
42

 https://www.lykavitos.gr/archives/442019 
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 http://www.protothema.gr/economy/article/641870/podariko-me-auxiseis-foron-se-kausima-
tsigara-kai-kafe/ 
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Όηαλ ηα πξντφληα
44

 θαη νη ππεξεζίεο πνπ θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ βξίζθνληαη λα παξάγνληαη θαη λα πξνζθέξνληαη απφ θάπνηα ηδησηηθή 

επηρείξεζε, ε νπνία έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζθνπφ κφλν ην θέξδνο, ηφηε ην θξάηνο 

παξεκβαίλεη γηα λα απνηξέςεη ηελ εθκεηάιιεπζε θαη λα θαζνξίζεη ηελ δηάζεζε 

απηψλ. Η παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αλήθεη 

πιένλ ζην θξάηνο
45

, ψζηε λα πξνζθέξνληαη ζε φινπο αλεμάξηεηα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο. Σν θφζηνο παξαγσγήο είλαη κηθξφηεξν θαζψο ην θξάηνο κπνξεί λα 

νξγαλψζεη θαη δηαρεηξηζηεί ηελ παξαγσγή απνδνηηθφηεξα, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα 

πξνζθέξεη θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην θνηλφ ζπκβάιινληαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο. Η θξαηηθνπνίεζε επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηε φηαλ θξίλεηε 

απαξαίηεηε ε θξαηηθή επέκβαζε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο θαη 

ηεο επεκεξίαο ηνπ ιανχ ηνπ θαη φρη ηελ θεξδνζθνπία νιίγσλ. 

3.6. Η παπέμβαζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ ζηο μονοπώλιο. 

 Καζψο ηα κνλνπψιηα πνπ πθίζηαληαη ην 1962 παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαιείηαη λα ιάβεη ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ.
46

 Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε επξσπατθή επηηξνπή πξνεχεη ζε κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο έλαληη 

ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αξλνχληαη ή ακεινχλ ζπζηεκαηηθά λα θαζνξίζνπλ κε ζεηηθφ 

ηξφπν ηα κνλνπψιηα ηνπο. Η πξνζπάζεηα απηή γηλφηαλ φιν θαη πην έληνλε θαζψο 

ππήξραλ θξάηε πνπ εζηίαδαλ θαη ελδηαθέξνληαλ λα βξνπλ ηξφπνπο πνπ ζα γίλνπλ πην 

επσθειή ηα κνλνπψιηα ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν θαπλφο, ην 

νηλνπλεπκα θαη ην πεηξέιαην. Μεηά απφ 20 ρξφληα πεξίπνπ  ε επηηξνπή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πέηπρε λα θηάζεη ζηελ ηειηθή θάζε δηεπζέηεζεο ησλ εζληθψλ 

κνλνπσιίσλ, παξ’ φια απηά φκσο νξηζκέλα θξάηε ζπλερίδνπλ λα αληηδξνχλ θαη λα 

αξλνχληαη ζηελ ζηάζε απηή θαζψο επηζπκνχλ λα δηαηεξήζνπλ νξηζκέλα πξνλφκηα 

απφ ηα κνλνπψιηα ηνπο. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπο άξζξνπ 106 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ην άξζξν 37 

ηεο ΛΔΔ , ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ ηα θξαηηθά ηνπο κνλνπψιηα
47

 κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξρεη απνθιεηζκφο θαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

θαηνίθσλ ησλ θξαηψλ φζνλ αθνξά ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ 
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 http://users.sch.gr/pchaloul/oikonom-byz/monopolia.htm 
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 http://www.liberal.gr/arthro/97005/apopsi/arthra/giati-epiballetai-na-kratikopoiithei-o-oasth.html 
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 http://www.europedia.moussis.eu/books/Book_2/5/15/05/05/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 
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θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνο απηνχο. Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ θαη ζε θάζε νξγαληζκφ 

φπνπ θξάηνο κέινο ειέγρεη ή δηεπζχλεη λνκηθά θαη πξαγκαηηθά, επεξεάδεη ηηο 

εηζαγσγέο ή εμαγσγέο θαη έρεη ηζρπξή επηξξνή ζηε ζρέζε κεηαμχ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ. Σα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ κέηξα ηα νπνία  αληηβαίλνπλ ζ’ απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο σο πξνο ηνπο πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο δηαθίλεζεο 

εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη ηελ επηβνιή δαζκψλ ζ’ απηά. 

 Αθφκα ε πξαθηηθή ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο εκθαλίδεηαη θαη ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε φπνπ εθαξκφδεη θαηψηαηεο ηηκέο
48

 ή ηηκέο αζθαιείαο (support 

prices) κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ζηήξημε ησλ ηηκψλ ζηα γεσξγηθά πξντφληα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχεηαη ε θαηαλνκή ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ζε ζρέζε κε 

άιινπο ηνκείο θαζψο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο δσήο ησλ θαηαλαισηψλ ζε 

γεσξγηθά πξντφληα ζε πςειφ επίπεδν. Παξάδεηγκα απνηειεί ν θαζνξηζκφο ησλ 

απνδνρψλ ησλ αλεηδίθεπησλ εξγαδνκέλσλ. ε πεξηφδνπο φπνπ ε πξνζθνξά εξγαζίαο 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ δήηεζε ή ην αληίζηξνθν νδεγεί ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα φηαλ ππάξρνπλ πνιιά άηνκα ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο εξγαζία 

θαη νη πξνο θάιπςε ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο ,ηφηε ν εξγνδφηε έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα εθκεηαιιεπηεί ηελ αλάγθε ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα απαζρφιεζε θαη απφθηεζε 

εηζνδήκαηνο θαη ζα επηιέμεη εθείλνλ πνπ ζα ηνπ παξέρεη ηα ιηγφηεξα. Αληίζεηα, φηαλ 

ε δήηεζε γηα πξνζσπηθφ είλαη κεγάιε θαη ηα δηαζέζηκα πξνο απαζρφιεζε άηνκα 

είλαη ιίγα, ηφηε ν εξγνδφηεο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ζα πάξεη θάπνηνλ 

εξγαδφκελν κε πςειέο απνδνρέο θαζψο δελ έρεη πνιιέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. 

ήκεξα φκσο ε ηερλνινγία έρεη θάλεη ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο θαη έρεη θζάζεη ζε πνιιά ζεκεία λα ππνθαζηζηά ηελ αλζξψπηλε εξγαζία 

πξνζθέξνληαο παξαγσγή κε κηθξφηεξν θφζηνο θαη ρξφλν απφ φηη ζα παξείρε έλαο 

άλζξσπνο. Γη απηφ ινηπφλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ε δήηεζε γηα ηελ εξγαζία, ελψ ε 

πξνζθνξά έρεη απμεζεί , θαηά ζπλέπεηα ηα άηνκα απαζρνινχληαη κε πεληρξέο 

απνδνρέο γηα λα θαηαθέξνπλ λα βγάινπλ έλα εηζφδεκα, ψζηε λα κπνξνχλ λα δήζνπλ 

θαη λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο θαη βηνηηθέο αλάγθεο ηνπο. Έηζη ε επηβνιή θαηψηαηεο 

ακνηβήο ζπλέβαιε ζην λα εμαζθαιίζεη έλα θνηλσληθά αλεθηφ επίπεδν δηαβίσζεο γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

                                                             
48 https://www.euretirio.com/anotati-katotati-timi/ 
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 Αθφκα έλα παξάδεηγκα φπνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε παξεκβαίλεη θαη νξηνζεηεί 

ην επίπεδν ησλ ηηκψλ είλαη ε πψιεζε ηνπ αιθνφι. χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ 

Sigmalive
49

 ηεο Κύπξνπ: «Τν δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο απνθάζηζε ηελ 

αύμεζε θόξνπ αληί ηεο θαηώηαηεο ηηκήο ζην αιθνόι. Τν δηθαζηήξην ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο κεηά από πξνζθπγή ζε απηό ηεο Σθσηηθήο Έλσζεο παξαγσγώλ whisky θαη 

άιισλ παξαγσγώλ απνθάζηζε όηη ε επηβνιή θόξνπ ζην αιθνόι ζα έθεξλε πεξηζζόηεξα 

νθέιε θαη ζα πεξηόξηδε ηελ θαηάρξεζε ηνπ. Έηζη ζύκθσλα κε ην δηθαζηήξην ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο ην Σθσηηθό Σπκβνύιην ην 2012 ζέζπηζε λόκν ζρεηηθά κε ηελ 

θαηώηαηε ηηκή νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ,πνπ πξνβιέπεη ηελ επηβνιή θαηώηαηεο ηηκήο 

αλά κνλάδα νηλνπλεύκαηνο. Η ηηκή απηή δεζκεύεη θάζε πξόζσπν πνπ έρεη άδεηα 

ιηαληθήο πώιεζεο νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ ζηελ Σθσηία θαη ππνινγίδεηαη κε 

καζεκαηηθό ηύπν ζύκθσλα κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε νηλόπλεπκα. Από ηελ άιιε πιεπξά 

ε έλσζε παξαγσγώλ νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ αληηηάρζεθε θαζώο ππνζηήξημε όηη ε 

εθαξκνγή απηνύ ηνπ λόκνπ δξα αξλεηηθά ζε απηνύο θαζώο ζα ππάξρεη πνζνηηθόο 

πεξηνξηζκόο ηνπ εκπνξίνπ αζύκβαηνο κε ην δίθαην ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη 

πξόηεηλε ηελ επηβνιή πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ. Έηζη κε ηελ ζεκεξηλή απόθαζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θξίλεηαη όηη ε ζθσηηθή λνκνζεζία έρεη ζπλέπεηεο 

ζηελ αγνξά ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζε λα απνθύγεη κε θνξνινγηθά κέηξα κε ζηόρν ηελ 

αύμεζε ηεο ηηκή ηνπ νηλνπλεύκαηνο, αληί ηεο επηβνιήο θαηώηαηεο ηηκήο πώιεζεο αλά 

κνλάδα νηλνπλεύκαηνο.» 

       Πεγή ΚΥΠΕ 

 Η Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη νδεγίεο ζηα θξάηε κέιε ηεο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ 

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα κνλνπψιηα ηνπο.
50

 Γελ είλαη ελάληηα ζε απηά αιιά ηνπο 

παξέρεη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο γηα λα ηα δηαρεηξηζηνχλ ζπκθεξφηεξα. Γηα 

παξάδεηγκα ζχκθσλα κε ην άξζξν ηνπ bookieplanet.gr
51

: « Τν δηθαζηήξην ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο παξελεύεη γηα λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ζρεηηθά κε ην κνλνπώιην 

ηνπ ΟΠΑΠ
52

 ζηελ Ειιάδα. Η πξνζθπγή απηή έγηλε κεηά από θαηαγγειία άιισλ 

κεγάισλ ζηνηρεκαηηθώλ εηαηξηώλ όπνπ δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηελ άξλεζε ησλ 

ειιεληθώλ αξρώλ απέλαληη ζηηο αηηήζεηο γηα δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ ζηνηρεκάησλ. Ο 
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ΟΠΑΠ θαη ην ειιεληθό θξάηνο ππνζηήξημαλ όηη κε ηελ ζηάζε απηή πξνζηαηεύνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη δηαηεξνύλ ηα θνξνινγηθά νθέιε ηνπ 

θξάηνπο κέζα από ηελ επηβνιή θόξσλ ζηα παηρλίδηα. Η απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 24/01/2013 δελ επέθεξε ιύζε, αιιά ώζεζε ην ειιεληθό 

θξάηνο λα επηιέμεη αλάκεζα ζε 2 πνξείεο: α) Να ζπλερίζεη θαη λα νξγαλώζεη ην 

κνλνπώιην, θξνληίδνληαο λα ηεξεί ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ θαη β)Να αλνίμεη 

ηελ αγνξά ηπρεξώλ παηρληδηώλ κε δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Επίζεο 

πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη εζληθνί θαη νη επξσπατθνί λόκνη γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα 

αθήλνπλ ζηελ βνύιεζε ηνπ θξάηνπο λα ηα ξπζκίζνπλ. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ζην 

εζσηεξηθό ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο δηαθέξνπλ ηα ήζε θαη νη ζξεζθείεο θαη δελ ζα 

κπνξνύζε λα ππάξμεη θάπνηνο λόκνο γη απηά ηα επαίζζεηα ζέκαηα όπσο ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα.» 

4. Ο μονοπωλιακόσ ανταγωνιςμόσ  

 Ο κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο
53

 είλαη κηα κνξθή αγνξά κεηαμχ ηνπ 

κνλνπσιίνπ θαη ηνπ πιήξε αληαγσληζκνχ, θαηέρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηα 

δπν. 

4.1.Τα σαπακηηπιζηικά ηος μονοπωλιακού ανηαγωνιζμού 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ είλαη ηα εμήο
54

: 

i. Πνιιέο  επηρεηξήζεηο, πνπ δελ επεξεάδνπλ νη απνθάζεηο ηεο κηαο ηελ άιιε. 

ii. Διεπζεξία εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν. 

iii. Γηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ. 

iv. Διεχζεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ αγνξά. 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ γηα λα πξνζειθχζνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ηνπο δίλνπλ έκθαζε ζην ηξφπν marketing γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, πην ζπγθξηκέλα δξνχλ ζηελ δηαθήκηζε, ζηελ ζπζθεπαζία, ζηελ 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ,αιιά θαη ζηελ ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο πνπ θάλεη ηα 

πξντφληα πην ειθπζηηθά ζηνπο θαηαλαισηέο, έλαληη ησλ αληηπάισλ. θνπφο θαη 

απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, φπνπ γηα λα 
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πξαγκαηνπνηεζεί απαηηεί ηελ ιήςε ελεξγψλ κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

κέζα απφ ηηο πσιήζεηο θαη κηα κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ δηαηηζέκελσλ πξντφλησλ. 

 ηνλ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ ίδηα νκάδα θαηαλαισηψλ. Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 

εζηηαηφξηα, ηα μελνδνρεία, νη θαθεηέξηεο ,ηα καγαδηά έλδπζεο θ.α. Καζεκία φκσο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο απηέο παξάγεη πξντφληα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ειάρηζηα απφ εθείλα 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Κάζε επηρείξεζε δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο φκνηεο ηεο θαη παξ’ 

φια απηά πξνζπαζεί κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα θάλεηο ηα πξντφληα ηεο λα μερσξίζνπλ 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Δπίζεο δηαζέηεη ειεχζεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο ππάξρνπζεο 

ζπλζήθεο ζηελ αγνξά θαη εθκεηαιιεπφκελε απηή ηε δπλαηφηεηα, κπνξεί λα 

πξνγξακκαηίζεη απνδνηηθφηεξα ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηεο πνπ ζα απνθέξνπλ θέξδνο. 

Πέξαλ φκσο απφ απηά έρεη ηε δπλαηφηεηα ιφγσ γλψζεο ηεο θαηάζηαζεο λα θξίλεη θαη 

ην πψο ζα ζπλερίζεη. Γειαδή αλ ν θιάδνο έρεη ζεηηθέο πξννπηηθέο πνπ πξέπεη λα 

εζηηάζεη γηα λα επσθειεζεί ζην έπαθξν ή αλ ν θιάδνο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη 

παξαθκή ,λα ζρεδηάζεη ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο γηα λα δηαηεξήζεη ηελ θήκε θαη ηελ 

πειαηεία ηεο. Απηή ε πιεξνθφξεζε φηαλ παξέρεηαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη κηα 

ηέηνηα επηρείξεζε έρεη ηελ ειεπζεξία λα απνρσξήζεη φηαλ ηα πξάγκαηα δελ πάλε θαη 

ηφζν θαιά ή λα επηιέμεη λα εηζρσξήζεη θαη απηή ζε έλα θεξδνθφξν θιάδν.  

 Η είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε κνλνπσιηαθά αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο 

είλαη εχθνιε
55

, φρη φκσο φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ γηαηί δελ έρεη 

ζεκαζία κφλν ε παξαγσγή ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ε δηάζεζε κεγάινπ κέξνπο 

θεθαιαίσλ γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε θαη δηαλνκή ηνπ πξντφληνο , 

φπσο ε δηαθήκηζε, ε ζπζθεπαζία, νη πξνζθνξέο θαη γεληθά ν ηξφπνο Marketing. 

Δπηπξφζζεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ παξαηεξείηαη φηη νη 

βξαρπρξφληα ηα πηζαλά θέξδε ή νη δεκηέο  παξέρνπλ ζηηο ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα λα επηιέμνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ πνηα ζα 

είλαη ε επφκελε θίλεζε ηνπο. 

4.2. Οι επισειπήζειρ ηος μονοπωλιακού ανηαγωνιζμού ζηην βπασςσπόνια και 

μακποσπόνια πεπίοδο. 
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 Αθφκε παξαηεξείηαη φηη ζε βξαρπρξφληα πεξίνδν
56

 νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ παξνπζηάδνπλ θέξδε, ην γεγνλφο απηφ ειθχεη θαη 

άιιεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. Η πηζαλή φκσο αχμεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζπλεπάγεηαη κε κεγάιε πξνζθνξά πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ πνπ παξνκνηάδνπλ κεηαμχ ηνπο .Η αχμεζε ηεο πξνζθνξάο επηδξά ζηε 

δήηεζε, αθνχ πξνζθέξνληαη πνιιά πξντφληα θαη ν θαηαλαισηήο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ νηθνλνκηθφηεξε ηηκή γηα ην 

αγαζφ πνπ επηζπκεί, έρεη δειαδή ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα αγνξά ηνπ ίδηνπ ή 

παξφκνηνπ αγαζνχ.
57

 Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη αξεζηφ ζηηο επηρεηξήζεηο θαζψο 

απμάλεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα ιάβνπλ δξαζηηθά κέηξα γηα 

λα δηαηεξήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Έηζη κπνξεί λα επηιέμνπλ λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο 

γηα λα επαλαπξνζειθχζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, ε κείσζε φκσο απηή ζηαδηαθά 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηψζε ηνπ αλακελφκελνπ θέξδνπο.  

 Καζψο φκσο κε απηή ηελ ηαθηηθή ην αλακελφκελν θέξδνο ηείλεη λα θζίλεη 

νδεχνληαο πξνο ηελ δεκηνπξγία δεκηάο, νη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαο ηηο 

κειινληηθέο ζπλζήθεο απνθαζίδνπλ αλ ζα ζπλερίζνπλ ή ζα απνρσξήζνπλ απφ ην 

θιάδν. Όηαλ νη δεκηέο ζηνλ θιάδν είλαη πνιιέο ηφηε κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ ζα επηιέμεη λα απνρσξήζεη. Βέβαηα δελ απνθιείεηαη ε παξαθκή 

απηή λα είλαη πιαζκαηηθή θαη λα πξνβάιεηε απφ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν 

ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληαγσληζηψλ. Αλ φλησο ηζρχεη απηφ ηφηε κε ηελ 

απνρψξεζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξείηαη αλάθακςε ζηνλ θιάδν. Καζψο ε 

πξνζθνξά είλαη κηθξφηεξε απφ φηη πξηλ θαη ε δήηεζε δηαηεξείηαη ζην ίδην επίπεδν 

ή αλαπηχζζεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ειθπζηηθψλ δηαθεκηζηηθψλ ζπνη θαη ηερληθψλ 

αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ, δεκηνπξγνχληαη μαλά θέξδε ζηηο δξαζηεξηνπνηνχκελεο 

επηρεηξήζεηο. Καζψο φκσο ηα λέα κεηαδίδνληαη γξήγνξα ιφγσ πιήξεο γλψζεο 

ησλ ζπλζεθψλ, αλακέλεηαη ζην κέιινλ είζνδνο θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

θιάδν.  

 Δπνκέλσο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα παξαηεξψληαο ηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ,φηη ε είζνδνο θαη ε έμνδνο επηρεηξήζεσλ απφ έλαλ θιάδν είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηελ αληαπφθξηζε 

ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, φζν θαη απφ ηελ ζηάζε ησλ αληαγσληζηψλ. Μέζσ ηεο 
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δηαδηθαζία απηήο παξαηεξνχκε φηη καθξνρξφληα
58

 ηα θέξδε πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ ηείλνπλ ζην κεδέλ (0).  

 Δθ’ φζνλ ην πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχζζεηαη θάζε επηρείξεζε είλαη αζηαζέο θαη 

δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ κε αθξίβεηα νη ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνχλ ζην 

κέιινλ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα αλαδεηήζεη θαη λα δηακνξθψζεη ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή. 
59

Σελ ζηξαηεγηθή δειαδή πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα λα δεκηνπξγήζεη    

« έλα ζθιεξφ ζθαξί ζην πινίν ηεο πνπ ζα αληέρεη ηελ ηξηθπκία» γηα λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί θαη λα βγεί ζψα κέζα ζηα εκπφδηα πνπ ζα ζπλαληήζεη. Έηζη φπσο 

έλα πινίν ζε ζάιαζζα πνπ ηαμηδεχεη θαη ζα γλσξίζεη κπνπλάηζεο θαη θνπξηνχλεο, 

έηζη θαη ε επηρείξεζε πξέπεη λα νξγαλψζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο. 

 Οη ζπλζήθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πιήξε αληαγσληζκφ είλαη ηδαληθέο 

,αιιά είλαη δχζθνιν λα εκθαληζηνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
60

 Σα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη νη ζπλζήθεο ηνπ κνλνπσιίνπ είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο ,αιιά νχηε 

απηέο παξαηεξνχληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ηίπνηα πνπ λα απεπζχλεηαη 

ζηελ θάιπςε ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ δελ κπνξεί λα παξάγεηαη θαη νξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ έλαλ, νη κνλνπσιηαθέο επηρεηξήζεηο πεξηνξίδνληαη ζε 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο. Άξα ινηπφλ θαηαιήγνπκε ζην απνηέιεζκα φηη 

πνιιέο επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα εληαρζνχλ αλάκεζα ζηηο δπν 

πξναλαθεξζείζεο κνξθέο αγνξάο θαη απηή είλαη ε κνξθή ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ. 

4.3. Παπαδείγμαηα ηος μονοπωλιακού ανηαγωνιζμού. 

 Ο κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο παξνπζηάδεηαη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

παξαγσγήο θξαζηνχ, γαιαθηνθνκηθψλ εηδψλ θαη ειαίνπ. ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο  πνπ παξάγνπλ θξαζί, γάια, ηπξί, γηανχξηη, ιάδη θιπ, ην 

νπνίν εκπνξεχνληαη είηε ζην εζσηεξηθφ ,είηε ζην εμσηεξηθφ. Κάζε επηρείξεζε 

παξάγεη έλα δηαθνξνπνηεκέλν είδνο εθκεηαιιεπφκελε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ζε 

ηερλνινγία, εκπεηξία, γλψζε ησλ πξνηηκήζεσλ θαη θπζηθά δηαθήκηζε. Η κηα 

επηρείξεζε αληαγσλίδεηαη ηελ άιιε, πξνζθέξνληαο πξντφληα πνπ παξνκνηάδνπλ 

κεηαμχ ηνπο, αιιά δελ ηαπηίδνληαη. Σν θαζέλα απφ απηά ηα πξντφληα ή ηηο 
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ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ έρεη κηα 

κηθξή δηαθνξά πνπ ηα θάλεη ηδηαίηεξα θαη θάλεη ηνπο θαηαλαισηέο λα ηα 

αλαδεηνχλ. 

4.4. Η ζηάζη ηηρ Ε.Ε ζηον μονοπωλιακό ανηαγωνιζμό. 

 Απφ ηελ πιεπξά ε Δπξσπατθή Έλσζε
61

 ζηεξίδεη ηελ κνξθή ηνπ 

κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ φπσο θαη φιεο ηηο κνξθέο αληαγσληζκνχ αξθεί λα 

γίλνληαη κε ζπλέπεηα, ζχλεζε, λα κε δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα θαη λα δξνπλ κε 

ηξφπν πνπ λα αληηβαίλεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ πξεζβεχεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα κελ εθκεηαιιεχεηαη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ κε 

απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή σθέιεηα, αιιά λα ζπκβάιεη θαη λα πξνζθέξεη 

ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο, κε πξνζθνξά απαζρφιεζεο αηφκσλ, κε ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηψλ, κε ηελ βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, κε ηελ εμέιημε ηερληθψλ 

παξαγσγήο θαη δηάζεζεο θ.α. Κάζε επηρείξεζε ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ 

πνπ βξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ έλσζε. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα ηεξεί ηνπο εκπνξηθνχο λφκνπο, λα πξάηηεη ηνπο αλαγθαίνπο 

ειέγρνπο ψζηε λα ιακβάλεη ηα αλά πεξίπησζε  απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ISO , λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα 

ηηο εμειίμεηο θαη ηηο λέεο νδεγίεο πνπ παξέρεη ε έλσζε. 

5. Η μορφή του ολιγοπωλίου 

 Σν νιηγνπψιην
62

 παξαηεξείηαη ζηελ αγνξά φηαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο είλαη 

νιηγάξηζκεο.
63

 Παξαηεξείηαη αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο
64

 είλαη φηη κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κνξθή αζέκηηεο ζχκπξαμεο. 

ην νιηγνπψιην ν αληαγσληζκφο σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο δελ πθίζηαηαη 

θαζψο, αλ κηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνβεί ζε κείσζε ηηκψλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο επηδξά ηαπηφρξνλα θαη ζηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ 
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πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντφλ. Έηζη ηηο αλαγθάδεη λα ππνθχςνπλ θαη λα κεηψζνπλ θαη 

απηέο ηηο ηηκέο ηνπο δεκηνπξγψληαο ζχγρπζε πνπ ζα απνβεί δεκηνγφλα γηα φιεο ηνπο. 

Οη επηρεηξήζεηο απηέο απνθεχγνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο θαη εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε ελέξγεηεο πνπ ζα βειηηψζνπλ θαη ζα πξνσζήζνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην πξντφλ. Απηή ε κνξθή αγνξάο θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ηνπο θαζηζηά δχζθνιε ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην 

θιάδν θαη ηελ απνζάξξπλζε απηψλ. Οη ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, επξεζηηερλίεο, ηερλνινγία, ζπζηήκαηα πξνψζεζεο, δηαλνκήο 

θαη γεληθά επελδχνπλ κεγάιν φγθν ησλ θεθαιαίσλ ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εμέιημε ηνπ, πνπ κηα λέα επηρείξεζε ζπλήζσο δελ δηαζέηεη ζην μεθίλεκα ηεο. 

Οιηγνπσιηαθέο αγνξέο
65

 ζπλαληνχκε φηαλ ππάξρνπλ: 

i. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο  

ii. Μεγάιεο θεθαιαηαθέο αλάγθεο 

iii. πγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ 

iv. Δκπεηξηθή ηθαλφηεηα, εθεπξέζεηο θιπ 

v. Γηαθνξεηηθφηεηα πξντφλησλ 

 

Παξαηεξείηαη πνζνηηθή δηαθνξνπνίεζε ιφγσ: 

i. Γηαθήκηζεο γηα πξνψζεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη 

δεκηνπξγία ζεηηθήο δηάζεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ. 

ii. Γηαηήξεζε ελδηαθέξνληνο ησλ πειαηψλ
66

 θαη πξνζδνθίεο γηα αχμεζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πνπ ζα ηαπηηζηεί κε ην πξνζθεξφκελν πξντφλ ή 

ππεξεζία, ψζηε λα ην αλαδεηά θαη κεηέπεηηα θαη λα ην δηαθξίλεη έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ αγαζψλ.  

iii. Αλάπηπμε πξαγκαηηθψλ ή ηερληηψλ εκπνδίσλ θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα 

απνζάξξπλζε ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ λα εηζέιζνπλ ζην θιάδν θαη λα 

δξάζνπλ αληαγσληζηηθά, έλαληη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. 

5.2. Χαπακηηπιζηικά ηος ολιγοπωλίος 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά
67

 ηεο κνξθή ηνπο νιηγνπσιίνπ είλαη: 

1. Λίγνη πσιεηέο πνπ πξνζθέξνπλ παξφκνηα ή ηαπηφζεκα πξντφληα. 

2. Αιιειεμάξηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Οη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ επλντθφηεξν απνηέιεζκα αλ ζπλεξγαζηνχλ 

θαη δξάζνπλ ζαλ κνλνπψιην πνπ πξνζθέξεη κηθξή πνζφηεηα θαη νξίδεη ηηκή 

κεγαιχηεξε απφ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο. 

πρλά ζε απηή ηε κνξθή αγνξάο παξαηεξείηαη ε χπαξμε δπνπσιίνπ. 
68

Σν δπνπψιην 

είλαη ε πεξίπησζε φπνπ ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ελφο πξντφληνο αλαιακβάλνπλ 

δχν επηρεηξήζεηο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ δπνπσιίνπ είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, γηα λα επσθειεζνχλ θαη νη δχν ρσξίο λα 

ζπγθξνχνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα ην δπνπψιην θάλεη ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο κνλνπσιίνπ πξνο φθεινο 

φισλ ηνπο. 

6.  Οικονομικέσ ενώςεισ 

Οη νηθνλνκηθέο ελψζεηο
69

 είλαη νη κνξθέο πνπ απνθηνχλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα κεγεζχλνπλ ηα θέξδε ηνπο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. 

Σράστ: Σν ηξάζη 
70

απνηειεί κηα κνλνπσιηαθή επηρείξεζε, θαζψο ππάξρεη ζχλδεζε 

ηεο ηδηνθηεζίαο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ηδηνθηήηεο απηψλ έρνπλ γίλεη κεηαμχ 

ηνπο ζπλέηαηξνη. Έπνκέλσο ην θέξδνο πνπ ζα πξνθχςεη δηαλέκεηε ζχκθσλα κε ην 

πιήζνο ησλ κεξηδίσλ ή κεηνρψλ πνπ ν θαζέλαο απφ απηνχο θαηέρεη. Υαξαθηεξηζηηθφ 

απηήο ηεο νηθνλνκηθήο έλσζεο είλαη φηη νη ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο ζηακαηνχλ λα έρνπλ 

πιένλ ηελ απηνηέιεηα ηνπο θαζψο βξίζθνληαη φιεο θάησ απφ ηελ επνπηεία ηεο 

επηρείξεζεο ηξαζη. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θέξνπλ 

νη ζπλδεδεκέλεο ηδηνθηεζίεο απαζρνινχλ ηελ επηρείξεζε ηξαζη θαη θαη’ επέθηαζε  

ηνπο εηαίξνπο απηήο θαζψο επεξεάδνληαη άκεζα απφ απηφ. 

                                                             
67

 https://sites.google.com/site/morphesagorasaspaite/symperiphora-oligopoliou 
68

 http://www.insider.gr/apopseis/synenteyxeis/7866/i-syrriknosi-odigei-se-oligopolio-tis-
tilepikoinonies 
69

 https://el.wikipedia.org/wiki/οικονομικζσενώςεισ  
70 https://erodotos.wordpress.com/2009/01/26/monopolio-kapitalismos-marx-politiki-oikonomia/ 



Οι μορφέσ τησ αγοράσ και η επιρροή                                                                                          
τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ ςτον ανταγωνιςμό. 

Νομικοφ Χρυςοβαλάντω ΑΜ 15192 

ειίδα 32 απφ 48 
 

Κόνσερν: Σν θφλζεξλ
71

 απνηειεί κηα έλσζε απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο φισλ ησλ 

θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο, εκπνξηθψλ νίθσλ, ηξαπεδψλ, κεηαθνξηθψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ κε θνηλή νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ κηα κεγάιε νκάδα 

θεθαιαηνθξαηψλ. Δίλαη επνκέλσο έλα ζχλνιν ζπγρσλεπκέλσλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ 

πνπ δηαηεξνχλ κελ ηελ λνκηθή ηνπο απηνηέιεηα, αιιά ράλνπλ έλα κέξνο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή ηνπο ππφζηαζε. Η έλσζε απηή είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή 

θαζψο νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο αληαιιάζνπλ κεηνρέο θαη δεζκεχνπλ ακνηβαία 

έλα κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. 

 

 υμπαιγνία: Η ζπκπαηγλία 
72

απνηειεί κηα κνξθή ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ φπνπ απνθαζίδνπλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κεηαμχ ηνπο γηα κηα αγνξά σο 

πξνο, ηνλ φγθν ηεο παξαγσγήο θαη πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

 

Καρτέλ: Σν θαξηέι 
73

απνηειεί κηα κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

έλαλ νιηγνπσιηαθφ θιάδν κε ζηφρν λα δξάζνπλ σο κνλνπψιην. Γειαδή θαζνξίδνπλ 

απφ θνηλνχ ηνπο φξνπο πψιεζεο, δηάζεζεο, ηηκνιφγεζεο θαη πίζησζεο πνπ ζα 

παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Η χπαξμε θαξηέι ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε εκπνδίσλ 

σο πξνο ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, θαζψο έηζη παξέρεηαη αζθάιεηα 

φηη ηα θέξδε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δελ ζα ελέρνπλ θίλδπλν απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

άιισλ επηρεηξήζεσλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ θαξηέι είλαη φκσο παξάλνκνο θαη δηψθεηαη 

απφ ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ θάζε ρψξαο. 

 

χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ “press-time.gr
74

” 

«Έληνλα παξαηεξείηαη ην θαξηέι ζε είδε πξώηεο αλάγθεο όπσο είλαη ην γάια, ηα 

αλαςπθηηθά, νη θαθέδεο θ.α. Οη γαιαθηνβηνκεραλίεο αζθνύζαλ πηέζεηο ζηνπο 

παξαγσγνύο γάιαθηνο γηα λα κπνξνύλ λα πσινύλ θζελόηεξα θαη λα πξνζειθύνπλ 
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επθνιόηεξα ηνπο αγνξαζηέο γηα ηα πξντόληα ηνπο. Οη παξαγσγνί αλ δελ 

ζπκκνξθώλνληαλ ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ βηνκεραληώλ ,δελ ζα κπνξνύζα λα 

πνπιήζνπλ ην γάια ηνπο ζε θαλέλα έκπνξν θαζώο αθνινζνύζαλ όινη ηελ ίδηα ηαθηηθή 

θαη άξα αλαγθάδνληαλ λα ππνθύςνπλ. Γηα ην ιόγν απηό θαηέζεζαλ θαηαγγειίεο ζηηο 

νπνίεο αλέθεξαλ όηη ππνρξεώλνληαη λα δηαζέηνπλ ην γάια κε πξνθαζνξηζκέλν πιαθόλ 

ηηκήο πνπ επηβάινπλ νη γαιαθηνβηνκεραλίεο θαη κε ηελ ζηάζε απηή έξρνληαη ελάληηα 

ζην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνύ. Μεηά από έθζεζε ηεο Γεληθήο Επηηξνπήο Αληαγσληζκνύ 

εληνπίζηεθε όηη κεγάιεο γαιαθηνβηνκεραλίεο πξνέβαηλαλ ζε ελέξγεηεο κεηαμύ ηνπο κε 

ζθνπό ηελ επζπγξάκκηζε ησλ ηηκώλ πώιεζεο αιιά θαη αγνξά ηνπ γάιαθηνο. Ελώ 

νξγαλώλνπλ ηηο ηηκέο αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ γάιαθηνο. Με απηό 

ηνλ ηξόπν νη γαιαθηνβηνκεραλίεο πεηύραηλαλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θόζηνο ,ελώ 

δηαηεξνύζαλ ην επίπεδν ηηκώλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Επίζεο ε επηηξνπή 

αληαγσληζκνύ παξαηεξεί θαξηέι θαη ζηηο αγνξέο κπίξαο θαη αλαςπθηηθώλ. Οη εηαηξίεο 

απηέο έρνπλ πεηύρεη λα ειέγρνπλ ηνπο κεηαπσιεηέο ησλ πξντόλησλ ηνπο κε ηελ 

πξνζθνξά ζε απηνύο πηζηώζεσλ, δηαθεκηζηηθώλ ςπγείσλ πνπ ζα ηα βάδνπλ, δσξεάλ 

κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξήγγεηιαλ θ.α.» 

      Δεκνζίεπζε 25 Ννεκβξίνπ 2013 

7. Οι κανόνεσ του ανταγωνιςμού ςτην Ευρωπαΰκή Ένωςη  

 Η Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αζθαιή αλάπηπμε ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο, έρεη ζέζεη θαλφλεο.
75

 Μέζα απφ ηνπο θαλφλεο 

απηνχο πξνζηαηεχνληαη νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, αλαπηχζζεηαη ε θαηλνηνκία θαη 

επεθηείλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο αγνξάο. 

  

χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο απηνχο απαγνξεχεηαη νη επηρεηξήζεηο
76

: 

i. Να θάλνπλ θαηάρξεζε ηεο επλντθήο ηνπο ζέζεο  κε ζηφρν ηελ απνκάθξπλζε 

απφ ηνλ θιάδν θάζε άιιεο κηθξφηεξεο επηρείξεζεο. 

ii. Να πξνβαίλνπλ ζε ζπκθσλίεο θαη ζε ελψζεηο επηρεηξήζεσλ γηα λα ειέγρνπλ 

ηελ αγνξά.
77

 Η εθαξκνγή ηνπ θαλφλα απηνχ δελ έρεη κεγάιε ηζρχ θαζψο ε 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηξέπεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ ζπγρψλεπζε 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε αθφκα θαη αλ ε έδξα ηνπο είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ψζηε απηέο λα γίλνπλ πην σθέιηκεο πξνο ην θνηλφ ζπκθέξνλ. 

iii. Να νξηνζεηνχλ ηηο αγνξέο πνπ ζα δηαηίζεληαη ηα πξντφληα θαζψο θαη νη φξνη 

ζπλαιιαγήο απηψλ. 

7.1 Η ζηάζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ για ηην πποάζπιζη ηος ανηαγωνιζμού. 

 Σηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ππεξαζπίδεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη πξνζπαζεί κε 

ηελ ζέζπηζε θαη εθαξκνγή θαλφλσλ λα δηαηεξήζεη έλα θιίκα ηζφηεηαο κεηαμχ 

κεγάισλ (ηζρπξψλ) επηρεηξήζεσλ θαη κηθξψλ (αλαπηπζζφκελσλ) επηρεηξήζεσλ
78

. Οη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πείξα θαη ηελ ηζρχ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ 

αγνξά δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο πνπ ζα επλννχλ κφλν ηηο ίδηεο. Οη θαηαλαισηέο θαη 

νη πξνκεζεπηέο ηνπο ζα ηηο πξνηηκνχλ θαη ζα ηηο μερσξίδνπλ έλαληη ησλ άιισλ, ελψ 

ζα αδηαθνξνχλ γηα κηθξφηεξεο απφ απηέο. ηφρνο ηνπο επνκέλσο είλαη ε ζηαδηαθή 

απνζάξξπλζε θαη απνκάθξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ.
79

 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ιακβάλνληαο γλψζε φισλ απηψλ επηβάιεη πξφζηηκα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαπηζηψλεη φηη αθνινπζνχλ απηέο ηηο ηαθηηθέο, θαζψο φηαλ ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε έλα θιάδν αξρίδεη λα θζίλεη, ηφηε αλαπηχζζεηαη πην έληνλα ε κνξθή 

ηνπ νιηγνπσιίνπ ή κνλνπσιίνπ. Άξα νη ηηκέο απμάλνληαη ζεκαληηθά θαζψο ε 

πξνζθνξά νξηνζεηείηαη θαη νη αγνξαζηηθέο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ πεξηνξίδνληαη. 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ιακβάλεη απηή ηελ ζηάζε φρη κφλν ζηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ αιιά θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Παξάιιεια νθείιεη λα παξαθνινπζεί 

ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ απηέο ιακβάλνπλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ
80

 ζην εζσηεξηθφ ηνπο.  

7.2. Οι ςποσπεώζειρ κάθε κςβέπνηζηρ για ηην ανάπηςξη ηος κπάηοςρ και ηην 

βεληίωζη ηων ζςνθηκών ηων πολιηών ηηρ. 

 Κάζε θπβέξλεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ιακβάλεη κέηξα ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
81

γηα λα εληζρχζεη: 
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i. ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ ,  

ii. σζήζεη ηα άηνκα ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

επηηεπγκάησλ,  

iii. λα ζηεξίμεη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο  

iv. λα δηεπξχλεη ηνλ ρψξν αλάπηπμεο θαη ζε αγνξέο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο γηα ηελ δηαλνκή πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο. 

 Οη ελέξγεηεο φκσο απηέο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ε θπβέξλεζε θάζε θξάηνπο 

παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην 

θξάηνο αληηκεησπίδεη ηζφηηκα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο, 

ρσξίο λα θάλεη δηαθξίζεηο. 

7.3. Η Εςπωπαϊκή Επιηποπή ελέγσει ηιρ κπαηικέρ ενιζσύζειρ. 

  Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ηελ θξαηηθή ελίζρπζε πνπ πξνζθέξεηαη 

απφ ηα θξάηε γηα
82

: 

i. Γάλεηα θαη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θαη 

θαηλνηνκηψλ, ηελ βέιηηζηε νξγάλσζε ,ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κέζα 

απφ νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο (ΔΠΑ). 

ii. Φνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη κε ηελ κείσζε ησλ θφξσλ πνπ 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ζην θξάηνο, κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζνχλ ηα 

πνζά απηά παξαγσγηθφηεξα ή απνδνηηθφηεξα. 

iii. Απφθηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο γηα ιφγνπ εχξπζκεο 

εθηέιεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. 

iv. Παξνρή θξαηηθψλ εγγπήζεσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε φηη νη επηρεηξήζεηο ζα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

 Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλακεηγλχεηαη ηφζν 

έληνλα ζηηο θπβεξλεηηθέο εληζρχζεηο
83

 γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη 

φηη θαη ην ίδην ην θξάηνο ιεηηνπξγεί θάησ απφ ζπκθέξνληα. Γελ είλαη αδχλαην ην 

θξάηνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αληηκεησπίδεη φινπο ηζφηηκα, λα μερσξίδεη θάπνηα ή 
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θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζα θέξεηαη επλντθφηεξα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Γη 

απηφ ινηπφλ ,γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο ε Δπηηξνπή είλαη πνιχ 

επηθπιαθηηθή θαη έηνηκε λα ιάβεη δξάζε γηα λα απνηξέςεη ηέηνηα ζπκβάληα. Βέβαηα 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη θάζε θξαηηθή ελίζρπζε πνπ πξνζθέξεηαη πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο θάζε ρψξαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα πξνζθέξεηαη 

δίθαηα, ρσξίο λα γίλνληαη δηαθξίζεηο ζχκθσλα κε ηα ηπρφλ θξηηήξηα απφθηεζεο ηεο 

πνπ έρνπλ ηεζεί θαη νη επηρεηξήζεηο ηα θαιχπηνπλ. 

7.4 Έναρ ακόμα λόγορ πος η Εςπωπαϊκή Ένωζη θέζπιζε κανόνερ ανηαγωνιζμού. 

 Οη θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
84

 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ 

πέξα απφ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο έλσζεο, ζηνρεχνπλ  θαη ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ησλ αλζξψπσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Δμεηάδεηαη θαηά πφζν ε 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απηψλ ή ε δεκηνπξγία λέσλ ζα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ σθειηκφηεηα ηνπο κε ηελ θάιπςε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ ηνπο. Η θάιπςε ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε πιεζψξα  απφ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο. Αθφκα ζα κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ ζχκθσλα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο αγαζά ηα νπνία ζπλερψο 

βειηηψλνληαη δηαηεξψληαο έλα ινγηθφ γηα ηελ αγνξά ηνπο επίπεδν ηηκψλ. 

8. Το ςυμβούλιο  ανταγωνιςτικότητασ. 

 Η αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, πξέπεη λα 

ηεζνχλ ζε εθαξκνγή δξάζεηο πνπ ζα απνθέξνπλ φθεινο ζηα κέιε ηεο. Ο πην βαζηθφο 

ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο
85

. Με ζθνπφ ηελ εμέιημε ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

πνπ ζα ηηο θάλνπλ λα μερσξίδνπλ  θαη λα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ άιισλ, ε επίηεπμε 

απηνχ είλαη  ν ζθνπφο ηνπο ζπκβνπιίνπ αληαγσληζηηθφηεηαο. ην ζπκβνχιην γίλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) ζχλνδνη εηεζίσο ,ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη ππνπξγνί 

φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία, ηελ νηθνλνκία, ηελ βηνκεραλία, 

ην εκπφξην θαη ηελ έξεπλα θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα αξκφδηα κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. 
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8.1 Οι ςποσπεώζειρ και οι απμοδιόηηηερ πος καηέσει ηο ζςμβούλιο 

ανηαγωνιζηικόηηηαρ. 

 Η βαζηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ αληαγσληζηηθφηεηαο
86

 είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκείο: 

i. ηεο βηνκεραλίαο, 

ii.  ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

iii. ηεο θνηλήο αγνξάο 

 ηελ βηνκεραλία ην ζπκβνχιην αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαλφλσλ πνπ ζα αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ 

βηνκεραληψλ ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θιάδνπ, ζην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ 

πνπ θαηέρεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εληζρπζνχλ νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη βηψζηκεο θαη αλακέλεηαη λα είλαη θεξδνθφξεο παξέρνληαο 

ηνπο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ,δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο επξεζηηερλίαο θαη κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο γηα ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ην ζπκβνχιην ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ 

αλάπηπμε επξεζηηερληψλ ,ηερλνινγηψλ θαη επηζηεκνληθψλ επηηεπγκάησλ 

δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη δηεχξπλζε ηεο γλψζεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ βειηηψλεηαη ε ζέζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ εμέιημε ηερλνινγίαο θαη 

εληζρχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Σν ζπκβνχιην αληαγσληζηηθφηεηαο δεκηνπξγεί λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο 

απειεπζεξψλνληαη ηα ζχλνξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη παξέρεηαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε πξνζψπσλ θαη δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, 

ππεξεζηψλ θαη θεθαιαίσλ. 

9. Η νομοθεςία τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ για τον 
ανταγωνιςμό. 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ
87

 ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ κε λνζεία απηνχ
88

. 
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Άξζξν 101: Η εζσηεξηθή αγνξά
89

 είρε σο ζηφρν ηελ ειεπζεξία ζηελ δηαθίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) κεηαμχ ησλ ρσξψλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 101 απαγνξεχεηε θάζε απφθαζε, έλσζε θαη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ φπσο θαη θάζε δξάζε απηψλ πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα 

επεξεάζεη ην εκπφξην, λα ζέζεη πεξηνξηζκνχο ζηελ δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ, λα 

δηαβάιεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπκπεξηθνξά πνπ έξρεηαη ελάληηα ζην 

ζθνπφ ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. Σέηνηεο απνθάζεηο είλαη: 

i. Η παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο λέαο ηερλνινγίαο, γηα βειηίσζε ηεο 

παξαγσγήο, εμέιημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θάζε επηρείξεζεο κε επελδχζεηο.  

ii. Πεξηνξηζκνχο ζηελ πνζφηεηα παξαγσγήο θαη ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη 

δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. 

iii. Η δηάθξηζε ησλ πεγψλ απφθηεζεο παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη αγνξψλ. 

iv. Η παξέκβαζε ζηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κε άκεζν ή 

έκκεζν ηξφπν. 

v. Η δεκηνπξγία άληζσλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ, κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Οη παξαπάλσ απνθάζεηο θαη ζπκθσλίεο είλαη άθπξεο.
90

 Δπίζεο δελ 

εθαξκφδνληαη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζπκθσλίεο, ζπλεξγαζίεο κέζα απφ ελψζεηο 

θαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλεκέλεο δξάζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν άξζξν 

απηφ απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ κε ηελ ζπλερή βειηίσζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ γηα λένπο ζηφρνπο 

θαη πξννπηηθέο δηεχξπλζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο απφ 

θάζε επηρείξεζε. 

Άξζξν 102: Απαγνξεχεηαη ε θαηάρξεζε ηεο θπξίαξρεο ζέζεο πνπ θαηέρεη κηα 

επηρείξεζε ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ή ζε ηκήκα απηήο, κε ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

παξεκπφδηζε ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 
91

Αθνξά θπξίσο ηηο 

πεξηπηψζεηο: 

i. ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγηθήο θαη ηερλνινγηθήο εμέιημεο ησλ αλαγθψλ 

θάζε θαηαλαισηή κε ζπλέπεηα ζην βαζκφ σθειηκφηεηαο ηνπ. 
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ii. ηελ δεκηνπξγία ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ παξφρσλ θαη εκπφξσλ πνπ δελ έρνπλ 

εκπνξηθφ ραξαθηήξα θαη επεξεάδνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία, θαζψο θαη 

πηζαλέο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο εκπφξνπο
92

. 

iii. Σελ εθαξκνγή άληζσλ ηηκνινγηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ηξφπσλ ζπλαιιαγήο. 

iv. ηελ αλάπηπμε κε δίθαησλ φξσλ ζπλαιιαγήο κεηαμχ ησλ παξφρσλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ησλ εκπφξσλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ άξζξσλ ε επηηξνπή θαηαζέηεη πξνηάζεηο, 

χζηεξα γίλεηαη δηαβνχιεπζε απηψλ ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ηελ έθθξαζε 

αληίζεηε ή ζχκθσλεο γλψκεο επί απηψλ. Όηαλ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

δηαβνχιεπζεο ην πκβνχιην αλαιακβάλεη λα δεκηνπξγήζεη νδεγίεο, θαλνληζκνχο 

θαζψο θαη λα ζέζεη ηνπο φξνπο εθαξκνγήο απηψλ απφ ηα θξάηε. 

Άξζξν 107: Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο ελέξγεηα πνπ δξα αξλεηηθά ζηηο  ζρέζεηο  

κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη παξεκπνδίδεη ην εκπφξην θαη ησλ πγηή αληαγσληζκφ.
93

 Πην 

ζπγθεθξηκέλα αθνξά ηηο εληζρχζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ην θξάηνο ή απφ πφξνπο 

ηνπ θξάηνπο κε ζηφρν λα δηαβάινπλ ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ παξέρνληαο 

ελίζρπζε θαη επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή επηρεηξήζεηο. Η 

ζηάζε απηή έξρεηαη ελάληηα  ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Οη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ην ζηφρν ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο αθνξνχλ: 

i. Μέηξα γηα επηδηφξζσζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή έθηαθησλ ζπκβάλησλ κε 

θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

ii. Κξαηηθή βνήζεηα ζε ηκήκα ησλ θαηαλαισηψλ πνπ βξίζθεηε ζε δχζθνιε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο θαη λα 

θαιχςεη ην βαζηθφ θνκκάηη ησλ αλαγθψλ ηνπ, ρσξίο δηαθξίζεηο. 

iii. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε πεξηνρέο φπνπ ε εχξεζε απαζρφιεζεο είλαη δχζθνιε 

, ην επίπεδν κφξθσζεο ,δσήο θαη ζπλζήθεο δηαβίσζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά 

θαη  κε ηε δεκηνπξγία πξννπηηθψλ γηα κειινληηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ. 
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iv. Οηθνλνκηθή ελίζρπζε πεξηνρψλ πνπ ιφγσ ηεο δηαίξεζεο ηνπο βξίζθνληαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.
94

 Μεηά ηελ πεληαεηία ε 

επηηξνπή κπνξεί λα θξίλεη ηελ δηαθνπή ή ελίζρπζε ηεο ελίζρπζεο απηήο. 

v. Μέηξα γηα ηελ απνηξνπή δηαηαξαρήο ζηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο ή ζηελ 

αλάπηπμε δξάζεσλ επξσπατθνχ ελδηαθέξνληνο
95

. 

vi. Γξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξαθαηαζήθεο πνπ θάζε θξάηνπο απνθηά απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ θαη 

νθείιεη λα δηαηεξήζεη γηα λα ηηο επφκελεο γελεέο  εθφζνλ δελ έξρεηαη ελάληηα 

ζηνπο θαλφλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

vii. Με ηξφπν πνπ δελ επεξεάδεη ηνπο φξνπο ζπλαιιαγήο, ην εκπφξην θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ κέζσ ηεο θξαηηθήο βνήζεηαο επηρεηξήζεσλ ή νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξσλ πεξηνρψλ λα εμειηρζνχλ. 

viii. Μεηά απφ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο θάζε ελίζρπζε πνπ επηιέγεη ην πκβνχιην. 

Άρθρο 108: Με ζηφρν ηελ ζπλερή βειηίσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, 

ηα θξάηε πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζ’ απηήλ ειέγρνληαη ζπλερψο απφ ηελ επηηξνπή γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ παξέρνληαη ζε θάζε 

ηνκέα ηνπ θξάηνπο, θαζψο θαη ην θαηά πφζν ε ρξήζε απηψλ ζπκβάιεη ζην ζθνπφ ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο.
96

 Η επηηξνπή πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ζε θάζε θξάηνο λα 

ππνβάιιεη εληφο πξνζεζκίαο ηηο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο πνπ έρεη ζχκθσλα κε 

ηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο θάζε ελίζρπζεο πνπ θαηείρε θαη κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί 

πξνο φθεινο ηνπ, γηα λα ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλερή αλάπηπμε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

ηελ ζπλέρεηα ε επηηξνπή κεηά απφ έιεγρν έθθξαδε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ ηήξεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 107, θαζψο θαη ησλ ηπρψλ θαηαρξεζηηθψλ 

ζηάζεσλ ησλ θξαηψλ.
97

 Έηζη ηα θξάηε πξνηξέπνληαη λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ εληζρχζεσλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο 

δξάζεηο ηνπο γηα λα γίλνπλ πην απνδνηηθνί. Η πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ζα πξέπεη λα 

γίλεη εληφο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο απφ ηελ επηηξνπή. Η επηηξνπή ιακβάλεη 

γλψζε γηα ηηο εληζρχζεηο πνπ αλακέλεηαη λα γίλνπλ ή ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ απαηηείηαη 

ζε απηέο, έηζη κπνξεί λα εθθξάζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο. Όηαλ δηαπηζηψζεη φηη νη 

εληζρχζεηο είλαη αληίζεηεο ζε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 107 θαη 109 απφ ηα θξάηε 
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είλαη δηαηεζεηκέλε λα αλαδεηήζεη ιχζε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. ηελ πεξίπησζε 

κε ζπκκφξθσζεο ηνπ θξάηνπο ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ έζεζε ε επηηξνπή, κπνξεί λα 

γίλεη πξνζθπγή ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην είηε απφ ην θξάηνο ,είηε απφ ηελ 

επηηξνπή. ηελ ζπλέρεηα ην ζπκβνχιην θαιείηαη λα ιάβεη απφθαζε αλ ε ελίζρπζε πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ή πνπ ελδέρεηαη λα γίλεη απφ ην θξάηνο είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά θαη φια φζα αλαθέξνληαη σο απαγνξεχζεηο ζηα άξζξα 107 θαη 109. 

Η απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαζνξηζηεί απνθαζίδεη ε επηηξνπή. 

Σέινο ε επηηξνπή αλαιακβάλεη λα ζέζεη ηνπο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηηο εληζρχζεηο 

ησλ θξαηψλ ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή ηήξεζε ησλ παξαπάλσ. 

Άρθρο 109: Γηα ηελ έθδνζε θαλνληζκψλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη φζα αλαγξάθνληαη 

ζηα άξζξα 107 θαη 108, θαζψο επίζεο ηελ ηήξεζε ησλ απαγνξεχζεσλ απηψλ είλαη 

ππεχζπλν ην ζπκβνχιην, αθνχ πξνεγνπκέλσο θαηαηεζνχλ νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο 

θαη γίλεη δηαβνχιεπζε απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
98

. 

9.1 Πολιηική ανηαγωνιζμού ζηην Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ. 

Η δεκηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έγηλε κε απφ ηελ ζπλζήθε ηεο Ρψκεο  πνπ 

ππνγξάθζεθε ην 1957 είρε έλαλ βαζηθφ ζηφρν έλαληη ησλ ππνινίπσλ πνπ 

πεξηειάκβαλε.
99

 Ο ζηφρνο απηφο είλαη ε αλάπηπμε κηαο θνηλήο εζσηεξηθήο αγνξάο 

ζηελ νπνία ζα επηηξέπεηαη ε δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ ,θεθαιαίσλ θαζψο θαη ε 

κεηαθίλεζε αλζξψπσλ. Δθ’ φζνλ ζα κπνξνχλ ινηπφλ νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αγνξά λα πξνκεζεχνληαη ηα αλαγθαία ε κηα απφ ηελ άιιε ζα έπξεπε λα 

δηακνξθσζνχλ θαλφλεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εηξήλε, ε ηζφηεηα θαη λα 

απνηξέπεηαη ην παξαεκπφξην θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο αγνξάο πξνο φθεινο κεξηθψλ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ αλαπηχρζεθε ε πνιηηηθή ηνπ αληαγσληζκνχ
100

 φπνπ 

ζα νξίδεη θαη ζα θαζνξίδεη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλήο 

αγνξάο. Η εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο αγνξάο είλαη σθέιηκε ηφζν γηα ηνπο 

εκπφξνπο θαζψο κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιιεο ρψξεο θαη λα απμήζνπλ ηηο 

πσιήζεηο ηνπο αιιά πεξηζζφηεξν γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ κηα πιεζψξα 

επηινγψλ . Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ απνιακβάλνπλ εμειίζζνληαη ζπλερψο  

ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
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αγνξάο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Οη θαηαλαισηέο εηζπξάηηνπλ ηελ κέγηζηε 

σθειηκφηεηα φπνπ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηα πξντφληα / ππεξεζίεο κε ζπλερψο 

θαιχηεξε πνηφηεηα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα μνδεχνπλ γη’ απηά κεγάιν κέξνο ηνπ 

ρξεκαηηθνχ ηνπο εηζνδήκαηνο. 

 Όηαλ ε αγνξά κέζα ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη κηα επηρείξεζε δηεπξχλεηαη 

ηφηε θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο εμειίμεηο γηα λα 

δηαηεξήζεη ηελ βησζηκφηεηα ηεο αξρηθά, αιιά θαη λα εμαζθαιίζεη έλα θεξδνθφξν 

κέιινλ πξνβιέπνληαο ζε αχμεζε ησλ αλακελφκελσλ πσιήζεσλ.
101

 Αθφκα φηαλ καδί 

κε εθείλε ππάξρνπλ πιήζνο απφ επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ, ζηελ ίδηα αγνξά 

θαη ηα ίδηα θίλεηξα , ηφηε ν αληαγσληζκφο επεξεάδεη πνιχ ηηο κειινληηθέο απνθάζεηο. 

ηφρνο θάζε επηρείξεζεο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο 

λα μερσξίδεη  έλαληη ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. Η ζπλερήο 

εμέιημε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο είλαη επίζεο έλαο παξάγνληαο πνπ θάλεη κηα 

επηρείξεζε λα παξέρεη είηε αθνξά ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ελφο πξντφληνο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κεηψλνληαο ηνπο ξχπνπο πνπ κπνξεί λα έρεη , 

απμάλνληαο ην ρξφλν σθέιηκεο δσήο θ.α. ηηο ππεξεζίεο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

αθνξά ηελ άκεζε εμππεξέηεζε, ηελ παξνρή βέιηηζησλ ππεξεζηψλ, ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε. Βέβαηα φηαλ ν παξάγνληαο απηφο ζπλαξηάηαη θαη κε κείσζε ηεο ηηκήο 

θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Οη ρακειέο ηηκέο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα ειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο θαη παξέρνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο θίλεηξα γηα ζπλερή βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο, ελψ παξάιιεια κέζσ απηνχ δηεπξχλνπλ ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ.  

 Μέζα απφ ηελ αλάπηπμε επνκέλσο ηεο θνηλήο αγνξάο ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ δεκηνπξγία αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ζεηηθφ απνηέιεζκα ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ε νηθνλνκία 

ηεο θάζε ρψξαο πνπ ζπκκεηέρεη ζπλερψο βειηηψλεηαη. Η αλάπηπμε απηή κέζα απφ 

θξαηηθέο εληζρχζεηο παξέρεη θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν 

ψζηε λα θαιπηεξεχζνπλ ηελ ζέζε ηνπο, λα εμειηρζνχλ κέζα ζηελ αγνξά θαη ελ γέλεη 

λα δηεπξχλνπλ ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά. 

9.2. Η κπαηική θοπολογία και η θέζη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ. 
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 Κάζε θξάηνο
102

 έρεη αξκνδηφηεηα λα ζεζπίζεηο κηα ζεηξά απφ άκεζνπο θαη 

έκκεζνπο θφξνπο πνπ ελ ζπλερεία ζα θιηζνχλ λα πιεξψζνπλ νη πνιίηεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θξάηνπο.
103

 Μέζα απφ ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ απηψλ ην θξάηνο ζα 

έρεη δπλαηφηεηα λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θαη κεγάιν κέξνο 

απηψλ λα ην πξνζθέξεη θαη επελδχζεη ζεηηθά πίζσ ζηνπο πνιίηεο ηνπ. Η θνξνινγία
104

 

πνπ θαηαξηίδεηε απφ θάζε θξάηνο δεκηνπξγείηε κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ, ην χςνο απηψλ θαη ην θαηά πφζν ε εηζπαμηκφηεηα ηνπο ζα είλαη φζν θαηά 

ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε. Κάζε ρψξα πνπ  ξπζκίδεη ηελ θνξνινγία ηεο ζπλήζσο 

επεξεάδεηαη απφ ηηο ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο κε εθείλε. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ε ρψξα εληάζζεηε θαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθή Έλσζεο. Η 

Έλσζε κε ηελ ζεηξά ηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηνπο θφξνπο πνπ 

εθάξκνζε θάζε θξάηνο θαη λα εθθξάδεη ηελ γλψκε ηεο ζρεηηθά κε ην πφζν 

ζπκθσλνχλ κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ή φρη. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Δπξσπατθή Έλσζε 

ελδηαθέξεηε λα ειέγμεη ην θαηά πφζν ε επηβνιή ηνπο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

παξνχζα θνηλσλίαο θαη πφζν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο.  

 Δπνκέλσο κέζα απφ ηελ επηβνιή θνξνινγίαο αλακέλεηε λα θξάηνο λα πξνβεί 

ζηηο θαηάιιειεο αλά πεξίπησζε ελέξγεηεο ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηηο 

αλάινγεο εληζρχζεηο ζε ηνκείο φπσο ε πγεία, ε παηδεία, ε παξαγσγή, ε ηερλνινγία θαη 

ε ηερλνγλσζία βειηηψλνληαο έηζη ηνλ ηξφπν δσήο θαη δεκηνπξγψληαο δπλαηφηεηεο 

γηα πεξεηαίξσ εμέιημε. Σν θξάηνο κε ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ απνθαζίδεη ελ ζπλερεία πσο απηνί ζα δηαλεκεζνχλ θαη ζα γίλνπλ 

φζν ην δπλαηφλ πην σθέιηκνη γηα ην θνηλφ.
105

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θξάηνο 

επαλεπελδχεη πίζσ ζηνπο πνιίηεο ηνπ γίλεηε είηε κε ηελ δεκηνπξγία έξγσλ πνπ ζα 

βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, είηε κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζην ηνκέα ηεο 

παηδείαο, ηεο πγείαο, ηεο ηερλνινγίαο παξέρνληαο ηα θίλεηξα ζηνπο πνιίηεο λα 

πξνζπαζήζνπλ λα εμειηρζνχλ ηφζν σο άηνκα ,φζν θαη σο θνηλσλία. Έλαο αθφκε 

ηξφπνο είλαη ε πξνζθνξά νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ή αλακέλεηε λα μεθηλήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ παξέρνληαο ηνπο έηζη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επεθηαζνχλ, λα εμειίμνπλ ηελ ηερλνινγία ηνπο, λα πξνζθέξνπλ ζέζεηο απαζρφιεζεο 
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ζε άιινπο πνιίηεο, λα ζπκβάιινπλ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο θαη λα 

πξνζθέξνπλ ζην εμσηεξηθφ. Παξάιιεια ην θξάηνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ δηαθχιαμε ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ θαη λα εληζρχζεη ηελ λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Αθφκε ε Δπξσπατθή Έλσζε ελδηαθέξεηε λα γλσξίδεη φηη ε θνξνινγία ηνπ 

θξάηνο ζπκβάιεη ζεηηθά γηα ην ίδην
106

 , φζν φκσο θαη γηα εθείλε θαη ηα ππφινηπα 

θξάηε κέιε ηεο, θαζψο κέζα απφ απηή ηελ Έλσζε ηα θξάηε αιιεινζπλδένληαη.
107

 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη ,φπσο επίζεο θαη λα δηαθπιάζζνληαη ηα φζα ππνγξάθζεθαλ κε 

ηελ ίδξπζε ηεο, δειαδή ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, ε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ, ε δπλαηφηεηεο εμέιημεο ηεο ρψξαο, ε δηαηήξεζε ηεο πγηνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ε απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ θαη ε ειεπζεξία κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ηεο αληαιιαγήο αγαζψλ, παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπσλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

 ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη κηα νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ζε νξηζκέλνπο θφξνπο φπσο είλαη ν ΦΠΑ θαη νη εηδηθνί θφξνη 

θαηαλάισζεο
108

 πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα είδε επξείαο θαηαλάισζεο φπσο είλαη ηα 

αιθννινχρα πνηά, ηα ηζηγάξα θαη ε βελδίλε. ε απηά ηα είδε, φια ηα θξάηε κέιε 

έρνπλ ζεζπίζεη απφ θνηλνχ θάπνηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ψζηε ε θνξνινγία απηψλ λα κελ επεξεάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ηέηνηεο επηρεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα γηα ηελ απνθπγή εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο παξανηθνλνκίαο, νη επηρεηξήζεηο ησλ 

θξαηψλ κειψλ παξαηεξείηε φηη εθαξκφδνπλ παξφκνηνπο θνξνινγηθνχο θαλνληζκνχο 

γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο φζν θαη γηα ηελ θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Σέινο ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
109

 νθείινπλ λα ηεξήζνπλ ηα 

φζα ππνγξάθζεθαλ κε ηελ ζπλζήθε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο έλσζεο θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο εηξήλε, ππνζηήξημε θαη ειεπζεξία ζπλαιιαγψλ, 

επνκέλσο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ 
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θαίλεηε θαζψο ην πξφβιεκα πνπ ζα θιηζεί λα αληηκεησπίζεη έλα θξάηνο ζα 

απνηειέζεη πξφβιεκα θαη ηεο Έλσζεο. Γλσξίδνπκε φηη ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο
110

 ζηεξίδνπλ ην έλα ην άιιν ζπλήζσο κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

φηαλ ην θξάηνο απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηνχκελεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Βέβαηα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε βνήζεηα πνπ παξέρεηε απφ ηα 

άιια θξάηε, ζην θξάηνο πνπ αδπλαηεί, πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελε. ηελ πεξίπησζε 

φπνπ ην θξάηνο πνπ δέρηεθε ηελ βνήζεηα δελ ηελ δηαρεηξίζηεθε ζσζηά θαη είρε σο 

απνηέιεζκα ην πξφβιεκα λα κελ μεπεξαζηεί, αιιά λα παξαηαζεί κε ηελ πξνυπφζεζε 

λα μαλαρξεηαζηεί βνήζεηα ζην κέιινλ, ηφηε ην πξφβιεκα ζηαδηαθά δηεπξχλεηε θαη 

μεπεξλά ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ,θαζψο ελέρεη επηπηψζεηο θαη ζηελ ίδηα ηελ Έλσζεο. 

10. Συμπεράςματα 

 Η Δπξσπατθή Έλσζε σο κηα έλσζε απφ 28 θξάηε κέιε έρεη σο πξσηαξρηθφ 

ξφιν ηελ δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο θαη ελ ζπλερεία ηελ 

πξνζθνξά αγαζψλ κεηαμχ ηνπο δηακέζνπ ηεο θνηλήο αγνξάο. Η θνηλή εζσηεξηθή 

αγνξά επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο λα γίλεηε ειεχζεξε 

κεηαθίλεζε πξνζψπσλ, αγαζψλ θαη θεθαιαίσλ. Η κεηαθίλεζε απηή ζπκβάιεη ζεηηθά 

ζην θάζε θξάηνο μερσξηζηά θαη ελ ζπλερεία ζπλνιηθά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Νένη 

επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ζθέςεηο, ηα ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα ηνπο, ηα νξάκαηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ειεχζεξα θαη ζην θξάηνο πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ζα ηνπο βνεζήζεη λα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Μέζα απφ ηελ εμέιημε 

απηή κεηψλνληαη ζεκαληηθά ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο αθνχ δεκηνπξγνχληαη λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε 

ζπλερή πξνζπάζεηα εμέιημεο θαη βειηίσζεο απηψλ. Παξάιιεια απηή ε εμέιημε θαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ νδεγεί ηνπο αλζξψπνπο ζε έλα θαιχηεξν κέιινλ, 

θαζψο βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ επίπεδν, ε παηδεία, ε πγεία, ε ηερλνινγία, ε νηθνλνκία 

θ.α. Η αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκβάιεη ζεηηθά ηφζν γηα ηελ ίδηα θαη ηα 

κέιε ηεο, φζν θαη γηα ηα άιια θξάηε πνπ βνεζά κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη ηνπο 

παξέρεη θίλεηξα αλάπηπμεο. 

 Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή φπσο θαη φια ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απνηεινχληαη απφ άηνκα απφ ηα δηάθνξα θξάηε κέιε θαη φια καδί πξνζπαζνχλ λα 
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βξίζθνπλ ηξφπνπο γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θάζε ρψξαο θαη γεληθφηεξα 

ηεο Έλσζεο. ίγνπξα απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ θαζψο πάληα ζα ππάξρνπλ 

ζπκθέξνληαη, κηθξέο ή κεγάιεο δηαθξίζεηο κεηαμχ θάπνησλ κειψλ, αιιά ε 

δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο θαη αιιεινβνήζεηαο είλαη ζεκαληηθφ.  

 Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία παξαηεξήζακε φηη ε αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο θάζε ρψξαο είηε απηή πεξηνξίδεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο , είηε ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο ,είηε ιακβάλεη δηεζλείο 

δηαζηάζεηο, έρεη δηάθνξεο κνξθέο πνπ θάζε κηα ζέιεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε θαη 

ιεπηφ ρεηξηζκφ.  Κάζε κνξθή αγνξάο ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη επηρεηξήζεηο έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο άιιεο. Η Δπξσπατθή Έλσζε θαιείηαη 

λα ιάβεη ζέζε εθεί θαη λα πξνζπαζήζεη λα ζέζεη θαλφλεο θαη νδεγίεο ζηα θξάηε κέιε 

πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα εθαξκφζνπλ θαηάιιεια ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη θαλφλεο απηνί 

έρνπλ ηζρχ θαλφλα δηθαίνπ θαη ε κε ηήξεζε ηνπο ελέρεη θπξψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε θαιείηε λα ζέζεη γηα θάζε κνξθή αγνξάο ηελ ζηάζε πνπ πξέπεη λα 

θξαηήζεη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν πγηήο αληαγσληζκφο. Αξρηθά απνθαζίδεη γηα ην 

πνηα ζέκαηα ζα εμεηάζεη, ζηελ ζπλέρεηα ζπζθέπηεηαη θαη χζηεξα παξνπζηάδεη ζηα 

θξάηε  ηηο απνθάζεηο ηεο θαη εθείλα κε ηηο ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ νδεγηψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο. 

 Σέινο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ πξνζπαζεί λα πξνβάιεη 

ηελ ηδαληθή κνξθή αγνξάο κέζα ζηελ νπνία ζα αλαπηχζζνληαη νη επηρεηξήζεηο θαζψο 

απηφ δελ είλαη πξαγκαηηθά εθηθηφ, αιιά πξνζπαζεί ιακβάλνληαο αλά πεξίπησζε ηα 

θαηάιιεια κέηξα λα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δηαηεξήζεη ηεο 

ζηαζεξφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο. Δπνκέλσο, αλαιακβάλεη λα δψζεη θίλεηξα γηα ηελ 

εμέιημε  ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε 

πγηνχο αληαγσληζκνχ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο κεηαμχ ηνπο εηξήλεο. 
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