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                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

                                         ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 
Με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων δηµιουργήθηκαν νέες µορφές εταιρειών, που 

προέρχονται από τη συγκέντρωση και συγχώνευση των επιχειρήσεων. Συγκέντρωση 

επιχειρήσεων για συνένωση και διαµόρφωση µεγάλων µονάδων που ελαχιστοποιούν τα 

µειονεκτήµατα των µικρών µονάδων µέσα από οικονοµίες κλίµακας και διαµορφώνουν 

προϋποθέσεις κυριαρχίας τους στις αγορές.  

Η συγκέντρωση των επιχειρήσεων και κατα συνέπεια εν δυνάµει συνασπισµοί, περιλαµβάνει 

τρεις βασικές µορφές:  

 

-Την κάθετη συγκέντρωση, όπου λαµβάνουν µέρος επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά 

στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. κλωστήριο, υφαντήριο, φινιστήριο) 

-Την οριζόντια συγκέντρωση, στην οποία συµµετέχουν οµοειδείς επιχειρήσεις του ίδιου 

κλάδου, που συνεργάζονται για να µειώσουν το µεταξύ τους ανταγωνισµό και, - 

-Τη συµπληρωµατική συγκέντρωση. Κατά τη συγκέντρωση αυτή, µια από τις συνασπιζόµενες 

επιχειρήσεις παράγει συµπληρωµατικά προϊόντα για την άλλη,  

π.χ., επιχείρηση που παράγει µπαταρίες συνενώνεται µε µια αυτοκινητοβιοµηχανία.  

 

Οι παραπάνω συνδέσεις και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων αρχίζουν από την απλή 

προφορική συµφωνία ''ατύπως'' και καταλήγουν µέχρι την συγχώνευση τους µε χάσιµο καί 

της νοµικής τους υπόστασης και της διοικητικής τους αυτοτέλειας σε αρκετές περιπτώσεις.  

Οι βασικότερες µορφές ένωσης και συγχώνευσης επιχειρήσεων είναι οι παρακάτω: 

  

Κονσέρν: Ένωση Ανώνυµων Εταιρειών (Α.Ε.), που ανταλλάσσουν τις µετοχές τους και 

διατηρούν ακέραιη τη νοµική τους υπόσταση. Χάνουν, όµως σε ένα βαθµό, τη διοικητική κι 

οικονοµική τους αυτοτέλεια.  

Καρτέλ: Πρόκειται για συµβατικές, εµφανείς ή αφανείς συνεργασίες επιχειρήσεων, 

διατηρούν την νοµική, διοικητική και οικονοµική τους αυτοτέλεια, µε στόχο την άσκηση της 

κοινής εµπορικής πολιτικής. Αποβλέποντας, επίσης, στην εξουδετέρωση των µεταξύ τους 

ανταγωνισµού.  

Τραστ: Επιχειρηµατικές ενώσεις, που προέρχονται από την πλήρη συγχώνευση των 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν στόχο την εξασφάλιση µονοπωλιακής κυριαρχίας 

στην αγορά.  

Χόλντινγκ: Είναι εταιρείες των οποίων η περιουσία αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό 

µετόχων άλλων εταιρειών και έχουν ως σκοπό να ασκήσουν έλεγχο επί των εταιρειών αυτών. 

Από την παραπάνω σύντοµη προυσίαση γίνεται φανερό ότι τόσο οι διάφορες κατηγορίες και 

µορφές επιχειρήσεων όσο και οι ενώσεις αυτών επηρεάζουν την οργανωτική δοµή, καθώς και 

των τρόπο διοικήσεως των επιχειρήσεων αυτών.  

 

Βασικός λόγος συνασπισµού επιχειρήσεων παραµένει η διαµόρφωση συνθηκών 

ικανοποίησης του οικονοµικού αξιώµατος, µέσα από επίτευξη µε διάφορους τρόπους 

οικονοµιών κλίµακας και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων έναντι άλλων ανταγωνιστών.  

Αυτό είναι το περιεχόµενο και ο στόχος της πτυχιακής µας, να καταδείξουµε αφ' ενός τις 

αιτίες και αφ' ετέρου τις συνέπειες που προκύπτουν από την δηµιουργία τέτοιων 

συνασπισµών, καθώς και ποίοι είναι στην πρακτική εφαρµογή της εγοράς, οι συνασπισµοί 

αυτοί. 
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                                                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο να αναδείξει τον ρόλο που  διαδραµατίζουν στην 

σύγχρονη εποχή οι ''συνασπισµοί επιχειρήσεων'' στη διαµόρφωση οικονοµιών κλίµακος, µε 

την εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που διαµορφώνονται εκ του  εκάστοτε 

µελετόµενου συνασπισµού, τόσο στις µεταξύ των συνασπιζόµενων επιχειρήσεων σχέσεων, 

όσο και µε τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις και τον χώρο της επιχειρηµατικής τους δράσης.  

 

Ταυτόχρονα, από τα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας αυτών των συνασπισµών, όπως 

παρουσιάζονται στην εργασία µας, µπορεί κανείς να προβλέψει η διαβλέψει καί ενδεχόµενα 

προβλήµατα που µπορεί να ανακύψουν, τόσο στις µεταξύ τών επιχειρήσεων που 

συνασπίζονται σχέσεις, όσο και στις επιπτώσεις εκ της λειτουργίας τους στους καταναλωτές, 

στις κοινωνίες µέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται, αλλά και διεθνώς. 

Μέσα από αυτή τη γνώση και καταγραφή των συνασπισµών, εµµέσως µπορεί να δωθούν και 

απαντήσεις σε προσδοκίες ενδεχοµένως, εκ της συνάσπισης αυτών των επιχειρήσεων.  

 

Αναδεικνύονται στην εργασία µας η τουλάχιστον προσπαθούµε την ανάδειξή τους, τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από τον όποιο συνασπισµό, αλλά και 

τις ''σχέσεις'' που αυτός µπορεί να διαµορφώσει, τόσο ''εσωτερικά'' του συνασπισµού, όσο και 

''εξωτερικά'' αυτού, ήτοι στις σχέσεις που διαµορφώνονται µε τους εργαζόµενους σε αυτόν, 

τους καταναλωτές και τις κοινωνίες που αυτοί δραστηριοποιούνται, επιτρέποντας έτσι στον 

αναγνώστη την κατά περίπτωση άντληση συµπερασµάτων.  

 

 

 

 

                                                                 SUMMARY 

 

This diploma thesis aims to highlight the role of "business alliances" or ''Economic 

Associations'' in the development of economies of scale in the modern era, by exploiting the 

comparative advantages of the coalition under consideration, both in the relations between the 

co-operating enterprises and the rival companies and their business activities. 

 

At the same time, from the characteristics of the way these coalitions operate, as presented in 

our paper, one can predict or see any problems that may arise, both in the relations between 

the enterprises that are coalescing relations and the effects of their operation on consumers, in 

the societies in which they operate, but also internationally. 

Through this knowledge and recordings of the coalitions, indirect responses can also be given 

to expectations, possibly through the collusion of these enterprises. 

 

They are highlighted in our work, or at least trying to highlight them, the strengths and 

weaknesses that emerge from any coalition, and the "relationships" that it can shape, both 

"internally" of the coalition and " external "relations, that is to say, in the relations formed 

with the employees, the consumers and the societies who they operate, thus allowing the 

reader to draw conclusions on a case-by-case basis.  
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                                                           ΛΕΞΕΙΣ  ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 
Οικονοµική επιστήµη, Μικροοικονοµία, Μακροοικονοµία, Οικονοµική µονάδα, Επιχείρηση, 

Επιχειρήσεις, Οικονοµική πολιτική, Οικονοµικοί πόροι, Οικονοµικό Αξίωµα, 

Αποτελεσµατικότητα, Μεθοδολογία της οικονοµικής επιστήµης, Απόλυτο πλεονέκτηµα, 

Συγκριτικό πλεονέκτηµα, Οικονοµίες κλίµακας, Συνασπισµοί επιχειρήσεων, ∆εσπόζουσα 

θέση, Ανταγωνισµός. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η πτυχιακή αυτή εργασία αναφέρεται στο θέµα που έχει να κάνει µε τους συνασπισµούς 

επιχειρήσεων. Αποτελείται από τρία κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει την επιλεγείσα 

από µας µεθοδολογία προσέγγισης του θέµατος της πτυχιακής µας. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της οικονοµικής µονάδας και της επιχείρησης. 

Παρουσιάζεται η οικονοµική µονάδα, οι διακρίσεις της και ο ρόλος της σε µία κοινωνία, 

καθώς και η διαφοροποίησή της από την επιχείρηση, που είναι βασικά ο στόχος της 

τελευταίας, δηλαδή η ικανοποίηση του οικονοµικού αξιώµατος µε την λειτουργία της. 

Μεγιστοποίηση του κέρδους η ελαχιστοποίηση του κόστους. Εν συνεχεία παρουσιάζεται 

αναλυτικά η επιχείρηση και όλες οι περιπτώσεις διάκρισης των επιχειρήσεων, έως και την 

νοµική του µορφή. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στίς έννοιες της οικονοµικής επιστήµης που τόσο σε 

µακροοικονοµικό επίπεδο, όσο και σε µικροοικονοµικό, δηλαδή σε επίπεδο ''επιχείρησης'',  

διέπουν την οικονοµική δραστηριοποίηση µέσα από τον συνδιασµό των συντελεστών 

παραγωγής. 

Αναλύονται και παρουσιάζονται οι έννοιες ''απόλυτο πλεονέκτηµα'' καί ''συγκριτικό 

πλεονέκτηµα'', όπως αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στην οικονοµική επιστήµη από τους 

θεµελιωτές της πολιτικής οικονοµίας  Άνταµ Σµίθ και Ντέηβιντ Ρικάρντο. Τόσο σε σχέση µέ 

το ''απόλυτο πλεονέκτηµα'', όσο και µε το συγκριτικό πλεονέκτηµα.  

Ανάλογα ασχοληθήκαµε και µε την έννοια ''οικονοµίες κλίµακος'', µιας και είναι διαρκής 

επιδίωξη της οικονοµικής δραστηριότητας, που µε προσανατολισµό για τις οικονοµίες 

τοµέων και χωρών αφ' ενός µακροοικονοµικά, αλλά και σε µικροοικονοµικό επίπεδο και για 

τις επιχειρήσεις, µε τα πλεονεκτήµατα µπορούν να παραµένουν στην αγορά και να είναι 

βιώσιµες σε σχέση µε ανταγωνιστές. Από αυτή άλλωστε τήν ανάγκη της επιβίωσης, έρχεται 

σαν λογική συνέπεια και η περίπτωση υλοποίησης ''συνασπισµών επιχειρήσεων''.  

Απαραίτητη προϋπόθεση σφαιρικής αντίληψης των συνασπισµών επιχειρήσεων, η καλή 

γνώση της έννοιας της επιχείρησης και της λειτουργίας της, που µας έκανε να ασχοληθούµε 

µαζί της εκτενώς, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας µας. 

 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο των συνασπισµών 

επιχειρήσεων που είναι δυνατοί να συντελεστούν, είτε νόµιµα, είτε παράνοµα, µε στόχο την 

κυριαρχία στην αγορά για κάποια/κάποιες επιχειρήσεις, διαµορφώνοντας έτσι ολιγοπωλιακό 

η µονοπωλιακό οικονοµικό περιβάλλον που εµπεριέχει πολλά αρνητικά όπως περιγράφονται 

στην εργασία µας για καταναλωτές, εργαζόµενους και κοινωνία. Κάποιους µάλιστα 

συνασπισµούς, οι νοµοθεσίες των περισσότερων χωρών τις απαγορεύουν, µιας και 

διαµορφώνουν συνθήκες κατάληψης δεσπόζουσας θέσης για τις συνασπιζόµενες 

επιχειρήσεις, που έχει σαν συνέπεια την στρέβλωση του ανταγωνισµού. 

Τελειώνουµε την εργασία µας µε αναφορά στα θέµατα ελέγχου από την ΕΕ της προσπάθειας 

κατάκτησης ∆εσπόζουσας θέσης για κάποιες επιχειρήσεις, µε συνεπακόλουθες αρνητικές  

συνέπειες,  για τούς καταναλωτές και τις ανταγωνίστριες εταιρείες. 
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Κεφάλαιο 1 
 

Έννοια και Ανάλυση του όρου Επιχείρηση 

 

1.1.  Οικονοµική µονάδα 

 
Με τον όρο οικονοµική µονάδα, (ο.µ.), χαρακτηρίζεται στην οικονοµική επιστήµη ο 

συστηµατικός συνδιασµός των συντελεστών παραγωγής (φύσης - εργασίας - κεφαλαίου),  δια 

του οποίου και αποσκοπείται η κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών, µε την παραγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών. 

1.1.1.  ∆ιάκριση των Οικονοµικών µονάδων 

Οι οικονοµικές µονάδες που απαντώνται στη σύγχρονη εποχή είναι πάρα πολλές. Μπορούν 

όµως να διακριθούν µεθοδολογικά, µε βάση κάποια σηµαντικά κριτήρια όπως π.χ. κατά 

φορέα, µέγεθος, δράση (παραγωγή ή κατανάλωση), περιουσιακή διάρθρωση, (στατική, 

δυναµική) κ.λπ. 

1.1.2.  Κατά φορέα 

1. ∆ηµόσιες ο.µ.: λέγονται εκείνες των οποίων φορέας είναι το κράτος, ή οργανισµοί 

τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κ.λπ.  

2. Ιδιωτικές ο.µ.: λέγονται εκείνες των οποίων φορέας είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου π.χ. µια ιδιωτική επιχείρηση.  

3. Μικτές ο.µ.: λέγονται εκείνες που προκύπτουν από φορείς (πρόσωπα ∆ηµοσίου και 

Ιδιωτικού ∆ικαίου.  

1.1.3.  Κατά µέγεθος 

1. Μικρές ο.µ.  

2. Μεσαίες ο.µ.  

3. Μεγάλες ο.µ.  

Ως βάση χαρακτηρισµού µεγέθους, λαµβάνεται συνηθέστερα το χρησιµοποιούµενο εντός της 

οικονοµικής µονάδος κεφάλαιο ή το απασχολούµενο εργατικό δυναµικό, τα όρια των οποίων 

είναι συχνά µεταβλητά. 

1.1.4.  Κατά δράση 

1. Παραγωγικές ο.µ.: λέγονται εκείνες που αποβλέπουν στη παραγωγή αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών π.χ. µια ναυτιλιακή επιχείρηση, ένα εργοστάσιο  

2. Καταναλωτικές ο.µ.: λέγονται εκείνες που αποσκοπούν µόνο στη κατανάλωση 

αγαθών π.χ. µια οικογένεια.  
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1.1.5.  Κατά περιουσιακή διάρθρωση 

Α. Από στατικής άποψης: 

1. Οικον. µονάδες πάγιας περιουσίας: τα πάγια στοιχεία ενεργητικού τους (αξία αυτών) 

υπερέχουν στους ισολογισµούς τους.  

2. Οικον. µονάδες κυκλοφορούσης περιουσίας: η κυκλοφορούσα περιουσία υπερισχύει 

στους ισολογισµούς τους.  

3. Οικον. µονάδες µικτής σύνθεσης: όταν παρατηρείται συγκερασµός αµφοτέρων των 

παραπάνω ο.µ.  

 

Β. Από δυναµικής άποψης: 

1. Οικον. µονάδες πρώτων υλών: λέγονται εκείνες των οποίων το ποσοστό εξόδων 

κυριαρχεί σε πρώτες ύλες.  

2. Οικον. µονάδες εργασίας (παροχή υπηρεσιών): είναι εκείνες των οποίων κυριαρχεί το 

ποσοστό εξόδων εργασίας.  

3. Οικον. µονάδες κεφαλαίου: εκείνες στων οποίων κυριαρχεί το ποσοστό εξόδων 

κεφαλαίου.  

*Σηµείωση 

           Η οικονοµική µονάδα, καί µόνο όταν έχει στόχο το κέρδος, τότε ονοµάζεται 

επιχείρηση. 

Οι φορείς (διαχειριστές) όλων των παραπάνω οικονοµικών µονάδων ονοµάζονται 

καταχρηστικά καί ‘’Οικονοµικές Επιχειρήσεις’’ χαρακτηριζόµενες κάθε µία ανάλογα 

αφενός µεν δια τών χαρακτηριστικών των υπ΄ αυτών οικονοµικών τους µονάδων, 

αφετέρου και εκ του επαγγελµατικού χώρου δράσης, π.χ. µία ναυτιλιακή επιχείρηση 

µπορεί να έχει πολλές οικονοµικές µονάδες (πλοία, ναυτικά πρακτορεία,  κ.λπ.), και 

που µπορεί να είναι είτε κρατική είτε ιδιωτική, δηλαδή να έχει βασικό στόχο η όχι, την 

ικανοποίηση του οικονοµικού αξιώµατος. Εάν δηλαδή τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια 

είναι κυρίαρχα στη λειτουργία τους από αυτά του ‘’κοινωνικοοικονοµικού’’ του 

ρόλου. 
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1.2.  Επιχείρηση  

 
Είπαµε ότι ο συστηµατικός συνδιασµός των συντελεστών παραγωγής ονοµάζεται οικονοµική 

µονάδα. Η Οικονοµική µονάδα που έχει στόχο το κέρδος, ονοµάζεται Επιχείρηση.  

Επιχείρηση λοιπόν, µπορούµε να ορίσουµε µε ένα διαφορετικό τρόπο καί ότι, είναι µια 

οικονοµική µονάδα στην οποία συνυπάρχουν  οι συντελεστές παραγωγής οι οποίοι 

συνδιάζονται µεταξύ τους κάτω από µια οργάνωση – διεύθυνση καί έχοντας σαν επιδίωξη καί 

ενδεχοµένως αποτέλεσµα, κάτω από σωστή λειτουργία και επιτρέποντος του 

µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών µε 

σκοπό: 

 

Α. την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου. 

Β. την πραγµατοποίηση οικονοµικού οφέλους (κέρδους) για την επιχείρηση.  

 

'' Έργο της επιχείρησης είναι να ικανοποιεί συγκεκριµένες προτιµήσεις ή ανάγκες της αγοράς, 

προσφέροντας προϊόντα ή παρέχοντας υπηρεσίες µε κέρδος καί κάτω από συνθήκες 

''εµπορικού ανταγωνισµού'', δηλαδή ικανοποιόντας το οικονοµικό αξίωµα 'Μεγιστοποίηση 

Κέρδους η Ελαχιστοποίηση Κόστους''. Το κέρδος είναι, οπωσδήποτε, το βασικό κίνητρο για 

την ανάληψη επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. ∆εν νοείται επιχείρηση που να µην επιδιώκει το 

κέρδος διότι αν τα έσοδά της είναι µικρότερα από τα έξοδά της, τότε δεν µπορεί όχι µόνο να 

αναπτυχθεί αλλά ούτε καν να επιβιώσει. Το κέρδος, δηλαδή, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση 

για την βιοσιµότητα (επιβίωση) της επιχείρησης στην αγορά, η όπως λέµε γενικότερα, η 

ανάγκη ικανοποίησης από µέρους της του ''οικονοµικού αξιώµατος''.   

Στην έννοια της επιχείρησης, συνυπάρχει και ο ''κίνδυνος'' (ρίσκο) της αποτυχίας, είτε από 

''κακή'' διαχείρηση των συντελεστών παραγωγής σε µικροοικονοµικό επίπεδο λειτουργίας της 

επιχείρησης, αδυναµίας της δηλαδή να ικανοποιήσει το οικονοµικό αξίωµα και να ''επιβιώσει'' 

στον ανταγωνισµό, είτε αποτυχία υπαιτιότητας µακροοικονοµικών αρνητικών συνθηκών στην 

προσπάθειά της να ικανοποιήσει το οικονοµικό αξίωµα και να σταθεί ανταγωνιστικά στην 

αγορά που δραστηριοποιείται.'' * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σηµειώσεις Μικροοικονοµίας 

   Φώτη Τσιφοπανόπουλου 

 

 

 



12 

 

1.2.1.  ∆ιάκριση των επιχειρήσεων 

 
Είπαµε ότι η επιχείρηση έχει σαν σκοπό, χρησιµοποιώντας συνδιαστικά και συστηµατικά 

τους συντελεστές παραγωγής, να παράγει αγαθά (προϊόντα) ή να παρέχει υπηρεσίες 

προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων (καταναλωτικού κοινού). Η εξέλιξη της 

κοινωνίας (πολιτιστικά και τεχνολογικά) και η συνεχής βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

οδήγησαν στη δηµιουργία νέων αναγκών µε αποτέλεσµα την απαίτηση για παραγωγή πολλών 

και εξειδικευµένων αγαθών και παροχής υπηρεσιών προκειµένου να καλυφθούν οι διαρκώς 

αυξανόµενες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. 

 

Αυτό είχε σαν συνέπεια και στα πλαίσια της µακροοικονοµικής εξέλιξης µέσα στο χρόνο, ένα 

µεγάλο καταµερισµό και εξειδίκευση της εργασίας-παραγωγής για την ικανοποίηση του 

οικονοµικού αξιώµατος µέσω της διαµόρφωσης συνθηκών οικονοµιών κλίµακος ανάλογα µε 

τα συγκρητικά πλεονεκτήµατα κάθε επιχείρησης στο χώρο δραστηριοποίησής της. 

Αυτός ακριβώς ο καταµερισµός, επηρέασε και τις επιχειρήσεις, που είναι υπεύθυνες για την 

κάλυψη των εκάστοτε αντίστοιχων αναγκών. 

 

Έτσι σήµερα, µπορούµε να διακρίνουµε και να κατατάξουµε σε οµάδες, τις επιχειρήσεις µε 

βάση διάφορα κριτήρια τα κυριότερα των οποίων είναι: 

 

- Ανάλογα µε το αντικείµενο δράσης τους (τοµέα παραγωγής). 

- Ανάλογα µε τη νοµική µορφή τους. 

- Ανάλογα µε το φορέα τους. 

- Ανάλογα µε το µέγεθος των δραστηριοτήτων τους. 

- Ανάλογα µε την περιουσιακή τους συγκρότηση. 

 

1.2.2.  Ανάλογα µε το αντικείµενο δράσης τους (τοµέα παραγωγής) 

 
Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό οι επιχειρήσεις ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες: 

 

Α. Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής. 

Β. Επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής. 

Γ. Επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής. 

 

 

1.2.2.1  Α. Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής. 

 

Είναι οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται κατά κύριο λόγο τον συντελεστή φύση για την 

παραγωγή αγαθών (προϊόντων) τα οποία ή θα χρησιµοποιηθούν ως έχουν χωρίς να 

χρειάζονται άλλη επεξεργασία ή θα χρησιµοποιηθούν ως πρώτη ύλη άλλων επιχειρήσεων και 

θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία (καθετοποίηση παραγωγής) προκειµένου να 

παραχθούν αγαθά (προϊόντα) κατάλληλα για χρήση ή τέλος θα χρησιµοποιηθούν ως πρώτες 

ύλες για την παραγωγή ενέργειας. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι Γεωργικές, Μεταλλευτικές, ∆ασικές, Αλιευτικές, 

κλπ. επιχειρήσεις. 
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1.2.2.2.  Β. Επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής. 

 

Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιµοποιούν τα αγαθά (προϊόντα) των επιχειρήσεων της 

πρωτογενούς παραγωγής και µε περαιτέρω επεξεργασία, εξευγενισµό ή κατεργασία παράγουν 

αγαθά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή να καταναλωθούν (τελικά προϊόντα), π.χ τρόφιµα, 

ρούχα, οικιακά σκεύη, αυτοκίνητα, κλπ.  

Οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται σε: 

 

- Επιχειρήσεις επεξεργασίας ή εξευγενισµού οι οποίες κάνουν την προετοιµασία των πρώτων 

υλών για το τελικό προϊόν π.χ. υφαντήρια, αλευρόµυλοι, χαλυβουργίες. κλπ. 

- Επιχειρήσεις τελικής κατεργασίας οι οποίες παράγουν προϊόντα χρήσεως ή καταναλώσεως 

π.χ. ηλεκτρικές συσκευές. έπιπλα, τρόφιµα, ρούχα, αυτοκίνητα. Κλπ. 

 

Στις επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής υπάγονται κάθε είδους βιοµηχανικές και 

βιοτεχνικές µονάδες καθώς και η οικοτεχνία. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται ανάλογα µε τη 

µορφή εκµετάλλευσης, το µέγεθος των µονάδων και τον τεχνικό τους εξοπλισµό. 

 

Έτσι στην: 

 -Οικοτεχνία η παραγωγή γίνεται σε µικρές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται στο σπίτι 

του εργαζοµένου, µε πολύ µικρό µηχανολογικό εξοπλισµό π.χ παραδοσιακά κεντήµατα. 

 -Βιοτεχνία η παραγωγή γίνεται σε µικρά εργαστήρια µε σχετικά µικρό µηχανολογικό 

εξοπλισµό όπου το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας του τελικού προϊόντος εκτελείται µε τα 

χέρια. 

 -Βιοµηχανία η παραγωγή γίνεται σε εργοστάσια µε σοβαρό µηχανολογικό εξοπλισµό 

και µεγάλο σχετικά αριθµό εργαζοµένων όπου υπάρχει οργάνωση, µηχανοποίηση και µέθοδοι 

παραγωγής. 

 

1.2.2.3.  Γ. Επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής. 

 

Είναι οι επιχειρήσεις που έχουν σαν αντικείµενο την µεταφορά και διάθεση των αγαθών 

(προϊόντων) ή την παροχή υπηρεσιών. Είναι φανερό ότι οι επιχειρήσεις της τριτογενούς 

παραγωγής είναι ουσιαστικά οι εµπορικές επιχειρήσεις, οι σε εξειδικευµένους κλάδους 

επιχειρήσεις παροχής αλλά και η παροχή προσωπικών υπηρεσιών π.χ. γιατροί, δικηγόροι, 

κλπ.  

(Επίσης στην κατηγορία αυτή υπάγονται και όλες οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες π.χ. Υπουργεία, 

∆ικαστήρια, Εφορίες, Αστυνοµία, κλπ.). 
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1.2.2.3.1  ∆ιάκριση Εµπορικών Επιχειρήσεων 

 

 

Οι εµπορικές επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα: 

 

α} Της µόνιµης ή µη εγκατάστασής τους σε: 
 

      - Εγκατεστηµένες επιχειρήσεις 

        π.χ. αντιπροσωπείες, καταστήµατα. κλπ. 

     - Πλανόδιες επιχειρήσεις 

       π.χ. µικροπωλητές. πλασιέ, περιοδεύοντες αντιπρόσωποι. κλπ. 

 

β) Του χώρου που αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε: 
 

   -Επιχειρήσεις εσωτερικού εµπορίου οι οποίες αναπτύσσουν την εµπορική τους

 δραστηριότητα στο εσωτερικό του κράτους και µόνο. 

   -Επιχειρήσεις εξωτερικού εµπορίου οι οποίες αναπτύσσουν την εµπορική τους 

δραστηριότητα και σε αγορές του εξωτερικού.  

 

Οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται σε: 

 

     . Εξαγωγικές 

     . Εισαγωγικές 

     . ∆ιαµετακοµιστικές 

 

γ) Με τις πωλούµενες ποσότητες και την ιδιότητα του πελάτη: 
 

-Χονδρικού εµπορίου (µεταπράττες. Μεταπωλητές). 

-Λιανικού εµπορίου (πελάτης. καταναλωτής άµεσος). 
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1.2.2.3.2.  ∆ιάκριση Επιχειρήσεων  παροχών υπηρεσιών 

 
Οι επιχειρήσεις παροχών υπηρεσιών ανάλογα µε τον κλάδο στον οποίο εξειδικεύονται 

διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες όπως: 

 

α) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται µε την εξουδετέρωση των ζηµιών που 

υφίστανται οι οικονοµικοί οργανισµοί από κινδύνους τυχαίων περιστατικών. 

 

β) Τραπεζικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκεντρώνουν τις αποταµιεύσεις του κοινού και τις 

διοχετεύουν µε κέρδος. στους διάφορους οικονοµικούς κλάδους. 

γ) Μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται µε την µεταφορά προσώπων n 

πραγµάτων. από το ένα µέρος στο άλλο. η οποία µπορεί να γίνει χερσαία. θαλάσσια. Εναέρια. 

 

δ) Επιχειρήσεις παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών οι οποίες ασχολούνται µε παροχή 

υπηρεσιών οιασδήποτε φύσεως π.χ. ξενοδοχειακές, ιατρικές, εκπαιδευτικές κ.λ.π. 

επιχειρήσεις. 

 

Η ταξινόµηση των επιχειρήσεων ανάλογα µε το αντικείµενο δράσης τους (τοµέα παραγωγής) 

είναι χρήσιµη γιατί: 

 

α) Επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων ως προς δυναµισµό µιας εθνικής οικονοµίας και 

τον σύνθεσης του παραγόµενου εθνικού προϊόντος. 

  
β) Γίνονται πιο συγκεκριµένοι οι στόχοι και οι σκοποί της επιχείρησης, το περιβάλλον όπου 

θα δραστηριοποιηθεί και θα λειτουργήσει, οι µέθοδοι παραγωγής, ο απαιτούµενος 

µηχανολογικός εξοπλισµός, οι τρόποι διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων, κλπ., µε 

αποτέλεσµα να είναι πιο εύκολη η πρόβλεψη διαφόρων παραγόντων ή η λήψη αποφάσεων 

προκειµένου να προστατευθούν τα συµφέροντα της επιχείρησης. 
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1.3.  ∆ιάκριση επιχειρήσεων ανάλογα µε το φορέα τους (ιδιοκτησιακό 

καθεστώς) 

 
Ανάλογα µε την προέλευσή του κεφαλαίου οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

 

α. Ιδιωτικές 

β. ∆ηµόσιες  

γ. Μικτές 

 

 

1.3.1.  α. Ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις το κεφάλαιο όπως και οι υπόλοιποι συντελεστές παραγωγής 

(φύση, εργασία) ανήκει σε ιδιώτες ή φυσικά πρόσωπα.  

Στην µικτή οικονοµία (δηλαδή εκεί που και το κράτος και οι ιδιώτες ή φυσικά πρόσωπα 

αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα), οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν το 

σηµαντικότερο τµήµα του συνόλου των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποσκοπούν στην απόκτηση κέρδους προς όφελος των ιδιωτών -

ιδιοκτητών ή µετόχων, στοχεύοντας κυρίως στην ικανοποίηση του οικονοµικού αξιώµατος, 

σε αντίθεση µε τις δηµόσιες επιχειρήσεις που µπορεί να έχουν και κοινωνικό 

προσανατολισµό στην λειτουργία τους και όχι καθαρά ‘’επιχειρηµατικό’’. 

Στην προσπάθειά τους αυτή έχουν µεγάλη ελευθερία, πάντοτε όµως σύµφωνα µε το νοµικό 

και κοινωνικό πλαίσιο, να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που κατά την κρίση τους θα 

βοηθήσουν στην πραγµατοποίηση κέρδους. 

 

 

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κατατάσσονται σε: 

 

• Ατοµικές επιχειρήσεις, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε µεµονωµένα άτοµα  

• Εταιρικές επιχειρήσεις, η ιδιοκτησία των οποίων ανήκει σε πολλά άτοµα τους 
εταίρους και οι οποίες χωρίζονται σε:  

•  

- προσωπικές εταιρίες όπως είναι οι οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και οι συµµετοχικές 

εταιρίες. 

- εταιρίες κεφαλαίου όπως είναι οι Ανώνυµες εταιρίες, οι εταιρίες περιορισµένης 

ευθύνης και οι ετερόρρυθµες δια µετοχών. 

- συνεταιρισµούς ή εταιρίες µεταβλητού κεφαλαίου όπου τόσον το κεφάλαιο όσο 

και ο αριθµός των εταίρων µεταβάλλεται. Αποβλέπουν δε στην προαγωγή των 

οικονοµικών συµφερόντων των µελών τους. 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.3.2.  β. ∆ηµόσιες επιχειρήσεις. 

 
∆ηµόσια επιχείρηση χαρακτηρίζεται εκείνη της οποίας φορέας είναι το ίδιο το κράτος είτε τα 

διάφορα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Η παρέµβαση του κράτους είναι συνηθισµένο 

φαινόµενο και µπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως π.χ.  

- Ιστορικούς ή συµπτωµατικούς (π.χ. επιχείρηση που κληροδοτήθηκε στο δηµόσιο). 

- Τεχνικούς ή ασφαλείας π.χ. πολεµικές βιοµηχανίες. 

- Κοινωνικούς π.χ. επαγγελµατική µόρφωση. 

 

Πολλές φορές υπάρχει µία τάση κρατικοποίησης ή εθνικοποίησης διαφόρων επιχειρηµατικών 

τοµέων για διαφορετικούς σκοπούς όπως: 

 

- Καθαρά ταµειακούς, 

- Γενικού κοινωνικού συµφέροντος. 

- Για τον έλεγχο του κόστους παραγωγής. 

 

Στην πρώτη περίπτωση η υπαγωγή στον έλεγχο και εποπτεία του κράτους γίνεται συνήθως 

για την αύξηση των εσόδων του και για τον περιορισµό της κατανάλωσης ορισµένων ειδών 

κοινωνικά επικινδύνων κλπ. Σαν παράδειγµα η διάθεση πυρείων, οινοπνεύµατος, καπνού 

κ.λ.π. 

Στην δεύτερη περίπτωση επεµβαίνει το κράτος για την:  

- Πιο εύρυθµη παραγωγή και κατανάλωση βασικών βιοτικών ειδών. 

- Κάλυψη κοινών αναγκών (φως, νερό, κλπ.). 

- Ανάπτυξη του εθνικού πλούτου( π.χ. συγκοινωνίες). 

- ∆ηµόσια ασφάλεια (π.χ. πολεµοφόδια). 

Τέλος στην τρίτη περίπτωση το κράτος διανοίγει οδούς αξιοποίησης του εθνικού πλούτου 

(π.χ πρότυπες επιχειρήσεις) ή µε την ίδρυση οµοειδών επιχειρήσεων αποβλέπει στην 

εξεύρεση του ακριβούς κόστους κάποιου προϊόντος για την επιβολή αγορανοµικού ελέγχου ή 

απλά και τον ανταγωνιστικό έλεγχο των τιµών διαθέσεως. 

 

1.3.3.  γ. Μικτές επιχειρήσεις. 

 
Είναι µια ενδιάµεση µορφή επιχειρήσεων γιατί αποδείχτηκε στην πράξη ότι η ∆ηµόσια 

επιχείρηση εγκυµονεί µεγάλους κινδύνους εύρυθµης λειτουργίας γιατί δεν λειτουργεί κάτω 

από ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. 

 

Οι µικτές επιχειρήσεις επινοήθηκαν για να θεραπεύσουν αυτά τα ίδια τα µειονεκτήµατα της 

∆ηµόσιας επιχείρησης. Οι µικτές επιχειρήσεις έχουν την µορφή Ανωνύµων Εταιριών και 

συµµετέχουν στο κεφάλαιο τους τόσο το κράτος ή τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

όσο και ιδιώτες, σε διαφορετικό κατά περίπτωση ποσοστό συµµετοχής. 

Ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών εξαρτάται από το ποιος φορέας έχει την 

πλειοψηφία ιδιοκτησίας (µετοχών). µε αποτέλεσµα να πλησιάζει είτε τον τρόπο λειτουργίας 

ιδιωτικών επιχειρήσεων είτε στον τρόπο λειτουργίας των ∆ηµοσίων επιχειρήσεων και 

επιπλέον από το αντικείµενο των εργασιών της. Στην χώρα µας οι µικτές επιχειρήσεις έχουν 

πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε τις ∆ηµόσιες επιχειρήσεις γιατί η πλειοψηφία των µετοχών 

ανήκει στο κράτος. 

Προσπάθεια συνδυασµού του ιδιωτικού και δηµόσιου συµφέροντος γίνεται και στις 

εθνικοποιηµένες επιχειρήσεις. στις διοικήσεις των οποίων εκπροσωπούνται τα συµφέροντα 

των εργαζοµένων και των καταναλωτών παράλληλα µ' αυτά του κράτους. 
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1.4.  ∆ιάκριση των Επιχειρήσεων ανάλογα µε τη νοµική 

τους µορφή 

 
Την µορφή των επιχειρήσεων τη διέπει το εµπορικό δίκαιο και πιο συγκεκριµένα το δίκαιο 

των εταιριών και συνεταιρισµών. Η σηµασία της µορφής µιας επιχείρησης, ανεξάρτητα αν 

αυτή επιλέγεται από τα ενδιαφερόµενα µέρη ή επιβάλλεται από το νόµο (π.χ. ασφαλιστικές 

εταιρίες), εντοπίζεται συνήθως στα ακόλουθα: 

 

α) Περιουσιακή ευθύνη µπορεί να είναι απεριόριστη (π.χ. Ο.Ε), περιορισµένη (π.χ. Ε.Π.Ε και 

Α.Ε.) ή µικτή (π.χ. Ε.Ε.). 

 

β) Η σύνθεση της διοίκησης εξαρτάται από τη νοµική µορφή της επιχείρησης. 

Έτσι οι οµόρρυθµοι εταίροι έχουν την αποκλειστική διαχείριση της Ε.Ε. ενώ στην Α.Ε. το 

διοικητικό συµβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο. 

 

γ) Η πιστοληπτική ικανότητα. Συνήθως οι Α.Ε. έχουν µέγιστη πιστοληπτική ικανότητα ενώ 

στις προσωπικές εταιρίες, το όνοµα των εταίρων στην αγορά, διαµορφώνει την ικανότητα της 

εταιρίας για λήψη πιστώσεων. 

 

δ) Το δίκαιο που αφορά τις συναλλαγές.  

Το δίκαιο που διέπει τις συναλλαγές των εταιριών διαφοροποιείται ανάλογα µε τη νοµική 

µορφή αυτών π.χ.  ο νόµος βλέπει την Α.Ε υπό την ιδιότητα του εµπόρου. 

ε) Οι φορολογικές συνέπειες οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε την επιλεγµένη µορφή 

της εταιρίας. Εκτός από αυτό, συνάρτηση της µορφής µιας επιχείρησης είναι και διάφορες 

άλλες δαπάνες, όπως αυτές της ίδρυσης και διοίκησής της. 

 

 

1.4.1.  Οι νοµικές µορφές των επιχειρήσεων που συναντούµε στην πράξη 

είναι: 

 

α. Ατοµικές επιχειρήσεις 

 
Αυτή η επιχείρηση είναι άτυπη και στερείται ιδιαίτερου νοµικού καθεστώτος. Ταυτίζεται 

απόλυτα µε το πρόσωπο του επιχειρηµατία και είναι καθαρό προσωποπαγής. Σηµαντικό 

πλεονέκτηµα αυτής της επιχείρησης είναι τα µικρά έξοδα ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης. 

Ένα από τα βασικά της πλεονεκτήµατα είναι η ταχύτητα προσαρµογής στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες της αγοράς και γι’ αυτό πολλές εµπορικές επιχειρήσεις ιδρύονται µε την µορφή 

αυτή. 

Βασικό της µειονέκτηµα είναι ότι η ζωή της είναι συνυφασµένη µε την καµπύλη ζωής 

του ιδρυτή της. Παρ' όλα αυτό όµως είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή επιχείρησης στην 

σύγχρονη οικονοµία. 
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β. Οµόρρυθµες εταιρίες 

 

Είναι από τις κατ' εξοχήν προσωπικές εταιρίες γιατί οι εταίροι ευθύνονται αλληλέγγυα και 

απεριόριστα για τις οικονοµικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η περιουσιακή ευθύνη στην 

περίπτωση της Ο.Ε επεκτείνεται και στην προσωπική περιουσία των εταίρων. Η διαχείριση 

της εταιρίας γίνεται αποκλειστικά από τους εταίρους και n διάθρωση της διοίκησης είναι 

σχετικά απλή.  

Η πιστοληπτική ικανότητα της βασίζεται στην προσωπική πίστη των εταίρων. Όσον 

αφορά την φορολογία αυτή γίνεται προσωπικά στους οµορρύθµους εταίρους και όχι 

στην επιχείρηση. 

 

 

γ. Ετερόρρυθµες Εταιρίες 

 
Αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούνται από τους λεγόµενους οµόρρυθµους και ετερόρρυθµους 

εταίρους. 

Για τις οικονοµικές υποχρεώσεις της επιχείρησης οι µεν πρώτοι ευθύνονται προσωπικά 

αλληλέγγυα και αδιαίρετα και για το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρίας, ενώ οι δεύτεροι 

µόνο µέχρι ενός ορισµένου ποσού, συνήθως του ποσού της συνεισφοράς τους. 

Έτσι n οικονοµική ευθύνη είναι περιορισµένη για ετερόρρυθµους εταίρους και απεριόριστη 

για οµόρρυθµους. οι οποίοι είναι και διαχειριστές της εταιρίας. Για την πιστοληπτική τους 

ικανότητα ισχύει ότι και µε τις Ο.Ε. 

Η φορολογία και εδώ γίνεται προσωπικά στους συµµετέχοντες εταίρους και όχι στην 

επιχείρηση. 

 

 

δ. Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης 

 
Είναι µία από τις εταιρίες κεφαλαίου και εµφανίζει κάποια οµοιότητα µε την Α.Ε 

Για τις οικονοµικές της υποχρεώσεις ευθύνονται οι εταίροι µέχρι του ποσού της συµµετοχής 

τους. Η εταιρική ιδιότητα κάποιου και το αντίστοιχο ποσό της συνεισφοράς του 

αποδεικνύεται µε έγγραφο της εταιρίας και όχι µε µετοχές όπως στην Α.Ε. 

Η µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου γίνεται µόνο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και το 

ελάχιστο κεφάλαιο ίδρυσης καθορίζεται από το νόµο, ο οποίος τη θεωρεί σαν εµπορική 

επιχείρηση ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. 

Από φορολογικής απόψεως αντιµετωπίζεται σαν προσωπική δηλαδή δεν φορολογείται η 

επιχείρηση αλλά οι συµµετέχοντες εταίροι. 
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ε. Ανώνυµες Εταιρίες. 

 
Είναι η κατ' εξοχήν εταιρία κεφαλαίου στην πιο απρόσωπη µορφή της. Έχει απόλυτη νοµική 

αυτοτέλεια και φορολογείται σαν ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο. 

Το κεφάλαιο της Α.Ε χωρίζεται σε µετοχές οι οποίες διανέµονται στους µετόχους. Ο αριθµός 

των µετοχών µπορεί να είναι µερικές χιλιάδες ή να υπερβαίνουν το εκατοµµύριο. Αυτό 

δηµιουργεί µία αποξένωση µεταξύ της ηγεσίας της Α.Ε και των µετόχων της εταιρίας. 

Πολλές φορές οι µέτοχοι γνωρίζουν µόνο την επωνυµία της επιχείρησης και αγνοούν το 

αντικείµενο ενασχόλησης της. Η παρεµβολή των εταιριών επενδύσεων στη διεθνή 

κεφαλαιαγορά δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την επαφή των επενδυτών µε τις Α.Ε., και 

διαφαίνεται καθαρά ο διαχωρισµός ιδιοκτησίας και εξουσίας. 

 

Στη θέση των επιχειρηµατιών-ιδιοκτητών εµφανίζονται µε το χρόνο όλο και περισσότερο 

επαγγελµατίες - επιχειρηµατίες που διαχειρίζονται ξένα κεφάλαια. οι λεγόµενοι µάνατζερ. 

Όσον αφορά τη διοίκηση της Α.Ε., πρέπει να σηµειωθεί ότι η Γενική Συνέλευση των µετόχων 

εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α.Ε και αυτό στη συνέχεια τον πρόεδρο του ∆.Σ. το 

οποίο και καθορίζει τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Α.Ε. που αντιπροσωπεύει κατά κάποιο 

τρόπο το ∆.Σ. 

 

Η νοµοθεσία που διέπει τις Α.Ε. προσδίδει στις Α.Ε. την ιδιότητα του εµπόρου ανεξάρτητα 

από το αντικείµενο ενασχόλησης της επιχείρησης. 

 

Όσον αφορά την φορολογία των κερδών, τα µεν διανεµόµενα κέρδη µπορεί να φορολογηθούν 

και στους µετόχους αλλά µπορεί να φορολογηθούν και µε τα µη διανεµόµενα που 

φορολογούνται στην Α.Ε. µε ενιαίο συντελεστή. 

Επειδή η Α.Ε. µπορεί να συγκεντρώσει καταθέσεις µεγάλων λαϊκών στρωµάτων ο νοµοθέτης 

φρόντισε να υπάρχει µια µεγαλύτερη διαφάνεια διαχείρισης από τις άλλες µορφές 

επιχείρησης όπως π.χ. είναι η υποχρεωτική δηµοσίευση του ισολογισµού, του λογαριασµού 

κερδών και ζηµιών κλπ. 

Η Α.Ε. θεωρείται το µεγαλύτερο επίτευγµα της καπιταλιστικής οικονοµίας. 
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1.4.2. Συνοπτική παρουσίαση-περιγραφή των 

Επιχειρήσεων ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή 

 

1.4.2.1.  Ατοµική Επιχείρηση:  

 
•Η παλαιότερη και πιο απλή µορφή επιχείρησης.  

•Ιδρύεται και διοικείται από ένα µόνο άτοµο (φυσικό πρόσωπο), το οποίο έχει και την 

αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη για την λειτουργία και πρόοδο της επιχείρησής του.  

•Ευθύνεται απεριόριστα για το σύνολο των αποφάσεων που λαµβάνει, και εποµένως, για τις 

συνέπειες που προκύπτουν από αυτές.  

•∆ιατηρεί την αυτεπιστασία του έργου (προϊόντος ή υπηρεσίας) που παράγει η επιχείρησή 

του.  

•Πλεονεκτεί ως προς την ευελιξία στη διοίκηση και στις επιχειρηµατικές αποφάσεις.  

•Μειονεκτεί λόγω προβληµατικού µάνατζµεντ που ασκείται από ένα µόνο άτοµο και όχι από 

οµάδα συνεργατών.  

 

 

 

1.4.2.2.  Οµόρρυθµη Εταιρεία (Ο.Ε.):  

 
•Συµµετέχουν δύο ή και περισσότερα φυσικά πρόσωπα (συχνά µε συγγενική σχέση µεταξύ 

τους) που καλούνται εταίροι.  

•Οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και σε ολόκληρο έναντι των υποχρεώσεων της Ο.Ε. 

προς τρίτους.  

•Η απεριόριστη ευθύνη σηµαίνει ότι καθένας από τους εταίρους ευθύνεται µε το σύνολο των 

περιουσιακών του στοιχείων (ακίνητα, κινητά, ρευστά διαθέσιµα, δικαιώµατα σε άλλες 

εταιρείες) έναντι των υποχρεώσεων της οµόρρυθµης εταιρείας στην οποία συµµετέχει.  

•Η σε ολόκληρο ευθύνη εκφράζει την αλληλεγγύη µεταξύ των εταίρων, προσδίδοντας τη 

σηµασία της επίρριψης ευθυνών ακόµα και για ενέργειες που µεµονωµένα κάποιος εκ των 

εταίρων λαθεµένα προέβη χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση ή συναποδοχή από τους 

υπόλοιπους εταίρους.  

 

•Οι λεπτοµέρειες της συνεργασίας των εταίρων, τα ποσοστά συµµετοχής τους στο κεφάλαιο 

και στα κέρδη, καθώς και το σύνολο των λεπτοµερειών σύστασης µιας οµόρρυθµης εταιρείας 

καταγράφονται σε ένα συµβολαιογραφικό έγγραφο, το καταστατικό ιδρύσεως.  

•Ως νοµικό πρόσωπο, αποκτά από αυτή της την ιδιότητα ορισµένα χαρακτηριστικά: έχει 

επωνυµία, έδρα, ιθαγένεια και όργανα (φυσικά πρόσωπα) που την εκπροσωπούν και 

αυτοδικαίως διαχειρίζονται τις εταιρικές της υποθέσεις και την περιουσία της.  
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1.4.2.3.  Ετερόρρυθµη εταιρεία (Ε.Ε.):  

 
•Συστήνεται µεταξύ ενός ή πολλών συνεταίρων που είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι µεταξύ τους 

και ευθύνονται όπως ακριβώς και στην Οµόρρυθµη εταιρεία απεριόριστα και σε ολόκληρο, 

και ενός ή πολλών απλών χρηµατοδοτών που ευθύνονται περιορισµένα και σε ορισµένο 
µέρος, δηλαδή µέχρι το ποσό της εταιρικής τους συµµετοχής.  

•Οι µεν πρώτοι καλούνται οµόρρυθµοι εταίροι, οι δε δεύτεροι ετερόρρυθµοι.  

•∆ιακρίνουµε 2 είδη Ε.Ε.:  

 

1. Απλή ετερόρρυθµη.  

2. Κατά µετοχές (µετοχική) ετερόρρυθµη.  
 

•Η βασική διαφορά είναι ότι στην απλή ετερόρρυθµη τα µερίδια των ετερορρύθµων 

εταίρων είναι Αµεταβίβαστα & Ανεκχώρητα, δηλαδή δεν αλλάζει η κυριότητα και κατοχή 

τους προς τρίτο άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ενώ στην κατά µετοχές ετερόρρυθµη 

εταιρεία, τα µερίδια των ετερορρύθµων εταίρων παρίστανται µε µετοχικούς τίτλους (όπως 

στην ανώνυµη εταιρεία), που είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµοι σε οποιονδήποτε τρίτο.  

•Ο Ετερόρρυθµος εταίρος δε µπορεί να αναµιχθεί σε εµπορικές υποθέσεις της εταιρείας κατά 

τέτοιο τρόπο που να προκαλέσει στους συναλλασσόµενους µε την εταιρεία την εντύπωση 

πως λειτουργεί σαν διαχειριστής.  

•Μπορεί να εργαστεί στην εταιρεία ως υπάλληλος µε σχέση µίσθωσης εργασίας.  

•Απαγορεύεται ο ετερόρρυθµος εταίρος να εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων.  

 

 

1.4.2.4.  Αφανής ή συµµετοχική εταιρία 

 
• Είναι η εταιρία, στην οποία µόνο ένας συνεταίρος (κατόπιν εξουσιοδότησης των υπολοίπων 

που 

παραµένουν αφανείς), ασκεί εµπορική δραστηριότητα µε το δικό του όνοµα κι όχι σαν 

εκπρόσωπος εταιρίας (που επίσης παραµένει αφανής). 

• Η ίδρυση της εταιρίας δεν υπόκειται σε διατυπώσεις γιατί δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. 

Αυτό 

είναι κίνητρο για εκµετάλλευση µιας ευκαιρίας. 

• Τα κεφάλαια της εταιρίας εξακολουθούν να ανήκουν στους εταίρους και η λύση της γίνεται 

µε 

διακανονισµό των υποχρεώσεων και των απαιτήσεών τους, χωρίς τη µεσολάβηση κάποιου 

εκκαθαριστή. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
- είναι οτι τα πρόσωπα που δεν θέλουν να εµφανιστούν σαν µέλη εταιρίας, για διαφόρους 

λόγους, 

µπορούν να καλύπτονται πίσω από τον εµφανή εταίρο, µε τον οποίο συνάπτουν ειδική 

συµφωνία. 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ 
- είναι οτι κάποτε δηµιουργούνται εµπλοκές µεταξύ του εµφανούς και των αφανών εταίρων, 

οπότε η αφανής εταιρία έρχεται στην επιφάνεια. 
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1.4.2.5.  Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):  

 
•Έχει δικό της κεφάλαιο, το οποίο είναι διαιρεµένο σε ίσα εταιρικά µερίδια, τα οποία όµως σε 

καµία περίπτωση δεν επέχουν θέση αξιόγραφων.  

•Καθένας εκ των εταίρων που κατέχει εταιρικά µερίδια δεν έχει το δικαίωµα να τα 

µεταβιβάσει αυτοβούλως, αλλά θα πρέπει προηγουµένως να υπάρχει η σύµφωνη γνώµη όλων 

των υπολοίπων εταίρων.  

•Το ελάχιστο κεφάλαιο σύστασης έχει προσδιοριστεί στις 4.500 € (Νόµος 3661/08), το ήµισυ 

του οποίου θα καταβάλλεται υποχρεωτικά σε µετρητά.  

•Το καθένα εταιρικό µερίδιο δεν µπορεί να έχει ελάχιστη αξία µικρότερη των 30 € και αν 

είναι µεγαλύτερη, θα πρέπει να είναι πολλαπλάσια του ποσού αυτού.  

•∆ιοικείται από τη γενική συνέλευση των εταίρων.  

 

 

1.4.2.6.  Ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.):  

 
•Έχει ιστορία περίπου 100 χρόνων στην Ελληνική οικονοµία (ιδρύθηκε βάσει του νόµου 

2190/1920).  

•Αποτελεί µια µορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, το κεφάλαιό της είναι µετοχικό, δηλαδή 

διαιρεµένο σε µερίδια που ονοµάζονται µετοχές.  

•Μεγαλύτερος αριθµός µετοχών σηµαίνει µεγαλύτερη δύναµη.  

•Μια µετοχή µεταφράζεται σε µια ψήφο στη Γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία είναι 

και ένα από τα όργανα διοίκησής της.  

•Ένα άλλο όργανο διοίκησης µιας Α.Ε. είναι το ∆ιοικητικό συµβούλιο, του οποίου όµως τα 

µέλη διορίζονται (ψηφίζονται) από τη Γενική συνέλευση. Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της Α.Ε. 

εκλέγει τον Πρόεδρο και τον ή τους διευθύνοντες συµβούλους.  

 

Οι µετοχές µιας Α.Ε. µπορούν να είναι 3 ειδών, δηλαδή κοινές, προνοµιούχες και µετοχές 

επικαρπίας.  
 

•Μια κοινή µετοχή προσφέρει δικαιώµατα στον µέτοχο για ίσης αξίας συµµετοχή στα κέρδη 

και δικαιώµατα αναφορικά µε την αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου και συµµετοχή 

του στο προϊόν λύσης - εκκαθάρισης. Επίσης, µία κοινή µετοχή προσφέρει το δικαίωµα µιας 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

•Μία προνοµιούχος µετοχή περιλαµβάνει πολλά από τα δικαιώµατα της κοινής µετοχής, 

επιπλέον όµως παρέχει το πλεονέκτηµα για λήψη µερίσµατος και το πλεονέκτηµα να 

προηγείται στην αποζηµίωση σε περίπτωση λύσης - εκκαθάρισης. Στερείται του δικαιώµατος 

ψήφου και συµµετοχής στη διαχείριση της εταιρείας.  

•Μία µετοχή επικαρπίας παρέχεται σε αντικατάσταση µιας κοινής µετοχής που έχει 

αποσβεστεί (συνήθως λόγω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου).  

 

•Το ελάχιστο κεφάλαιο κατά την ίδρυσή της είναι 60.000 €, το οποίο και καταβάλλεται 

υποχρεωτικά από την αρχή σε τράπεζα.  

•Το καταβαλλόµενο κεφάλαιο διαιρείται σε µετοχές εύρους αξίας από 0,30 € µέχρι 100 €.  
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1.5.  ∆ιάκριση των Επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθος των 

δραστηριοτήτων τους. 

 
Ο διαχωρισµός και η κατάταξη των επιχειρήσεων ανάλογα µε το µέγεθος των 

δραστηριοτήτων τους και ο χαρακτηρισµός τους σε µικρές, µεσαίες και µεγάλες είναι πολύ 

δύσκολος γιατί τα στοιχεία σύγκρισης είναι πολύ σχετικά π.χ. ο όγκος των εργασιών µιας 

επιχείρησης εξαρτάται από το αντικείµενο εργασιών της και την αγορά στην οποία 

απευθύνονται τα προϊόντα της. 

Επίσης δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν ως προς το µέγεθος τους ανοµοιογενείς 

επιχειρήσεις π.χ. µια βιοµηχανία τροφίµων, µια βιοµηχανία τσιµέντων και µία υφαντουργία, 

γιατί δεν υπάρχουν συγκρίσιµα στοιχεία ούτε στο αντικείµενο εργασίας τους ούτε στους 

τοµείς δραστηριοτήτων τους, ούτε στην αγορά που απευθύνονται. 

 

Για να είναι όµως δυνατή η κατάταξη και ταξινόµηση των επιχειρήσεων σύµφωνα µε το 

µέγεθος των δραστηριοτήτων τους πρέπει να καθορισθούν όσο το δυνατόν πιο αντικειµενικά 

κριτήρια και σαν τέτοια µπορούν να θεωρηθούν: 

 

- Το αντικείµενο απασχόλησης 
- Το µέγεθος του τοµέα της αγοράς που έχει να αντιµετωπίσει το παραγόµενο προϊόν της 

επιχείρησής και 

- Το ποσοστό των πωλήσεων επί της συνολικής ζήτησης οµοειδούς προϊόντος, στην 

αγορά στην οποία απευθύνεται. 

 

Το αντικείµενο εργασίας µιας επιχείρησης καθορίζει, κατά κάποιο τρόπο το µέγεθός της, σαν 

αποτέλεσµα των ποσοτήτων των συντελεστών παραγωγής που απαιτούνται για την παραγωγή 

µιας µονάδας του παραγοµένου προϊόντος, π.χ. για να παραχθεί µία µονάδα προϊόντος µιας 

τσιµεντοβιοµηχανίας απαιτείται πολύ µεγαλύτερος αριθµός εργαζοµένων και όγκος 

µηχανολογικού εξοπλισµού από ότι µια µονάδα µιας επιχείρησης εκτροφής 

ζώων(ορνιθοτροφεία, βουστάσια κλπ.). 

Στο παραπάνω παράδειγµα είναι ευνόητο ότι για να στηριχθούν οικονοµικά αυτές οι δύο 

επιχειρήσεις απαιτούν διαφορετικά µεγέθη ως προς την έκταση της αγοράς και του όγκου των 

πωλήσεων. ∆ηλαδή n τσιµεντοβιοµηχανία απαιτεί µεγαλύτερο µέγεθος αυτών των δύο 

παραγόντων απ' ότι απαιτεί η επιχείρηση εκτροφής ζώων. 

Εκτός από αυτό δεν µπορούµε να κάνουµε σύγκριση αυτών των δύο επιχειρήσεων ούτε ως 

προς το ποσοστό των πωλήσεων επί της συνολικής ζήτησης της αγοράς γιατί τα παραγόµενα 

προϊόντα δεν είναι οµοειδή. Επί πλέον δε τα όρια της αγοράς, σήµερα έχουν υπερβεί τα στενά 

εθνικά όρια και παίρνουν πολυεθνικές διαστάσεις µε αποτέλεσµα η σύγκριση να γίνεται 

ακόµη δυσκολότερη. 

 

Πιο εξειδικευµένα στοιχεία σύγκρισης του µεγέθους των επιχειρήσεων µε θέση τους 

συντελεστές παραγωγής που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων είναι: 

 

                 -Ο αριθµός των εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

                 -Η συνολική ιπποδύναµη (ΗΡ) του µηχανολογικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί  

                   η επιχείρηση   στην παραγωγή. 

                -Ο όγκος της παραγωγής (ποσότητες των παραγοµένων προϊόντων) . 

                -Ο αριθµός των διαθεσίµων µηχανηµάτων για τη σύγκριση επιχειρήσεων µε το  

                 ίδιο   αντικείµενο απασχόλησης (όµοια προϊόντα) . 
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- Η χρησιµοποιούµενη γεωργική ή δασική έκταση, για επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται τον 

παράγοντα φύση, σε συνδυασµό µε την µέθοδο παραγωγής, η οποία στην περίπτωση αυτή 

παίζει σηµαντικό ρόλο ως προς - την σύγκριση γιατί µια µηχανοποιηµένη ή εξειδικευµένη 

γεωργική παραγωγή (π.χ. θερµοκήπια) απαιτεί µικρότερες εκτάσεις για τον ίδιο όγκο 

παραγωγής. 

-   Η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί. 

- Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης στην αγορά (για 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις όχι µονοπωλιακές). 

-   Σε περίπτωση επιχειρήσεων εκτροφής ζώων ο αριθµός των ζώων που εκτρέφουν. 

 

Η διάκριση και ταξινόµηση των επιχειρήσεων ανά τοµέα παραγωγής σε Μικρή, Μεσαία, 

Μεγάλη επηρεάζει άµεσα όλες τις οικονοµικές λειτουργίες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

των δραστηριοτήτων της, π.χ. το κόστος παραγωγής σε µια µεγάλη βιοµηχανία µε σύγχρονο 

και αυτοµατοποιηµένο εξοπλισµό είναι µικρότερο από το κόστος µιας µικρής µονάδας, µε το 

ίδιο αντικείµενο παραγωγής, η οποία στηρίζεται περισσότερο στην εργασία και λιγότερο στην 

αυτοµατοποίηση. 

Η ίδια υπεροχή της µεγάλης Βιοµηχανίας παρατηρείται και στην παραγωγικότητα, το κόστος 

λειτουργίας και οργάνωσης, την αποτελεσµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα στην αγορά, 

στο ποσοστό πωλήσεων και τέλος στα έσοδα της επιχείρησης. 

 

 

 

 

1.6.  ∆ιάκριση των Επιχειρήσεων ανάλογα µε την περιουσιακή τους 

συγκρότηση. 

 
Ως περιουσιακή συγκρότηση µιας επιχείρησης εννοούµε τα είδη των κεφαλαιουχικών 

δεδοµένων της επιχείρησης σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή δηλαδή ακίνητα, 

µηχανολογικό εξοπλισµό, κτιριακές εγκαταστάσεις απ0θέµατα (προϊόντων, πρώτων υλών, 

ανταλλακτικών κλπ.) ταµιακή κατάσταση σε υπάρχον ρευστό, τραπεζικές καταθέσεις, 

οικονοµικές απαιτήσεις προς τρίτους κλπ. 

 

Με βάση την ανωτέρω περιουσιακή συγκρότηση των επιχειρήσεων µπορούµε να τις 

κατατάξουµε σε: 

 

1.6.1.  Επιχειρήσεις έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

 
Στις επιχειρήσεις αυτές η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, εγκαταστάσεις, 

µηχανολογικός εξοπλισµός) υπερισχύει στο σύνολο της αξίας των κεφαλαιουχικών 

δεδοµένων της επιχείρησης. Τέτοια είναι π.χ. µια επιχείρηση εκµετάλλευσης ακινήτων 

(διαµερίσµατα, οικόπεδα, επαγγελµατικοί χώροι, µαγαζιά). 
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1.6.2.  Επιχειρήσεις στοιχείων, έντασης κυκλοφοριακών περιουσιακών 

στοιχείων 

 
Στις επιχειρήσεις αυτές το µεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαιουχικών δεδοµένων της 

επιχείρησης αποτελείται από κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι µεταβλητά 

(σε όγκο και αξία) σε κάθε χρονική στιγµή, µετατρεπόµενα από περιουσιακά στοιχεία µιας 

µορφής σε περιουσιακά στοιχεία κάποιας άλλης µορφής. 

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία είναι: το υπάρχον ρευστό χρήµα. οι καταθέσεις, οι 

οικονοµικές απαιτήσεις, προς τρίτους, τα απ0θέµατα πρώτων υλών, προϊόντων, 

ανταλλακτικών κ.λ.π. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι π.χ. οι διάφορες αντιπροσωπείες προϊόντων 

και οι Τράπεζες. 

 

Η διάκριση και ταξινόµηση των επιχειρήσεων ανάλογα µε την περιουσιακή τους συγκρότηση 

είναι χρήσιµη γιατί εξάγονται συµπεράσµατα σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση µιας 

επιχείρησης (ίδια κεφάλαια, ταµιακή κατάσταση, φύση επενδύσεων, µέγεθος 

δανειοδοτήσεων, κ.λ.π.) ή τις δυνατότητες, µεγαλύτερες ή µικρότερες, για ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπως και για τις δυνατότητες, εύκολες ή 

δύσκολες, αλλαγής του τόπου δραστηριοτήτων, π.χ. Μία «επιχείρηση» έντασης πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων αλλάζει τόπο επιχειρηµατικής δράσης δυσκολότερα από µία 

επιχείρηση "έντασης κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων" το ίδιο ισχύει και για τις 

δυνατότητες ανάπτυξης και διαφοροποίησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισµός Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας), µέχρι και το τέλος του 2010 το 99,52% των επιχειρήσεων 

στη χώρα µας είναι πολύ µικρές και µικρές και απασχολούν περίπου 2.000.000 
εργαζόµενους, ποσοστό 75 % περίπου του συνόλου των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις.  

Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις στη χώρα µας ανέρχονται σε 820.021, αριθµός που 

µεταφράζεται σε ποσοστό 96,49 % του όλου αριθµού των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην 

Ελληνική επικράτεια. Αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν συνολικά 1.538.632 εργαζόµενους, 

δηλαδή ποσοστό 57,96 % του όλου αριθµού των απασχολούµενων στις επιχειρήσεις 

ιδιωτικού τοµέα.  

 

Η οικονοµική κρίση που µαστίζει σήµερα τη χώρα, έχει προκαλέσει καταστροφή στη δοµή 

της µικροµεσαίας ελληνικής επιχείρησης και µείωση τροµαχτική του αριθµού των ενεργών 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, πλέον. 

 

1.7.  Η επιχείρηση και το περιβάλλον της 

 

Η επιχείρηση βρίσκεται διαρκώς κάτω από την επίδραση διαφόρων "ειδικών" συνθηκών οι 

οποίες είτε προέρχονται από το "εσωτερικό" της επιχείρησης (π.χ. σύστηµα οργάνωσης, 

επιχειρηµατικοί στόχοι, σχέσεις µε το προσωπικό, κλπ.) είτε προέρχονται από το  "εξωτερικό 

περιβάλλον" δηλαδή από παράγοντες που είναι ανεξάρτητοι από την επιχείρηση (π.χ. άνοδος 

της τιµής των καυσίµων, των πρώτων υλών, κλπ.). 

Αυτές οι "ειδικές" συνθήκες, περισσότερο ή λιγότερο συνδεδεµένες µεταξύ τους, επηρεάζουν 

την κατάσταση της "υγείας" της επιχείρησης τόσο για το παρόν όσο και για το µέλλον. 

Έτσι η επιχείρηση βρίσκεται διαρκώς κάτω από µια "δυναµική κατάσταση" και πρέπει να 

εναρµονίζει συνεχώς τις δραστηριότητές της ώστε να µπορεί να πραγµατοποιήσει µε επιτυχία 

τους στόχους της.  
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1.7.1.  Οι κυριότερες "ειδικές συνθήκες" που επηρεάζουν 

την επιχείρηση είναι: 

 

1.7.1.1.  Το Κοινωνικό Περιβάλλον. 

 
Η επιχείρηση, εκτός από τούς οικονοµικούς της στόχους, διαδραµατίζει και κοινωνικό ρόλο, 

ο οποίος εκφράζεται µε την παροχή θέσεων εργασίας, την δίκαιη αµοιβή, τις καλές συνθήκες 

εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.  Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν µια "εικόνα" 

της επιχείρησης µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται στο κοινωνικό σύνολο µια καλή κακή 

εντύπωση για την επιχείρηση. 

Εκτός όµως από αυτό η επιχείρηση είναι ενταγµένη µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον του 

τόπου εγκατάστασής της. Είναι φυσικό λοιπόν τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα αυτού του 

κοινωνικού περιβάλλοντος να επηρεάζουν, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο, την 

επιχείρηση. Τέτοια κοινωνικά γνωρίσµατα είναι το θρήσκευµα, η γλώσσα, τα ήθη και τα έθ 

ιµα, οι προτιµήσεις του κοινωνικού συνόλου, το µορφωτικό επίπεδο, οι ευρύτερες ασχολίες 

των κατοίκων, ο τρόπος σκέψης και συµπεριφοράς, κλπ. 

 

 

1.7.1.2.  Η Γεωγραφική θέση. 

 
Αναφέρεται στον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης, µε όλα τα τοπικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της περιοχής δηλαδή τις κλιµατολογικές συνθήκες, την µορφολογία του 

εδάφους, το εάν βρίσκεται κοντά ή µέσα σε κατοικηµένες περιοχές, το εάν βρίσκεται κοντά 

στις πηγές των πρώτων υλών, στα κέντρα διαθέσεως των προϊόντων της, σε εύκολους 

τρόπους µεταφορών, (λιµάνια, σιδηροδροµικοί σταθµοί, αεροδρόµια, οδικές αρτηρίες, κλπ.).  

Η γεωγραφική θέση είναι η µόνη "ειδική" συνθήκη που είναι σχετικά σταθερή. Μπορεί όµως 

και να µεταβληθεί π.χ. από διάνοιξη µιας νέας οδικής αρτηρίας ή µακροπρόθεσµα, από 

ανάπτυξη οικισµού ο επεκτατισµός του οποίου µπορεί ακόµη και να αποβάλλει τις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 

Η Γεωγραφική θέση µπορεί να επηρεάσει την όλη λειτουργία της επιχείρησης, µε την έννοια 

του εάν στον χώρο εγκατάστασής της υπάρχει βιοµηχανική παράδοση, δυνατότητα εξεύρεσης 

ειδικευµένου προσωπικού, ανάπτυξη έρευνας και τεχνογνωσίας, κλπ. 

 

 

1.7.1.3.  Η Οικονοµική κατάσταση. 

 
Η συνθήκη αυτή αναφέρεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης, στις 

δυνατότητες που έχει η επιχείρηση για νέες επενδύσεις και επεκτάσεις, για διαφοροποίηση 

και εκσυγχρονισµό των προϊόντων της, αλλά και στο κόστος των πρώτων υλών, της 

ενέργειας, των εργατικών, των ασφαλιστικών εισφορών, κλπ. Η ειδική αυτή συνθήκη είναι 

πολύ µεταβλητή.  

Εξ αιτίας κάποιων εξωγενών παραγόντων µπορεί να αλλάξει ριζικά π.χ. µια πετρελαϊκή κρίση 

ή η έλλειψη ή η µεγάλη ζήτηση των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται έχει σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους των προϊόντων της. Επίσης διαµορφώνεται και από την 

αγοραστική δύναµη του κοινωνικού συνόλου στο οποίο απευθύνεται. 
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1.7.1.4.  Το Νοµικό Πλαίσιο και το Καταστατικό της Επιχείρησης. 

 
Κάθε οργανωµένη κοινωνία (κράτος) για να µπορέσει να λειτουργήσει σωστά ρυθµίζει τα 

επιµέρους θέµατα που την αφορούν µε διάφορους κανόνες ή νόµους. Αφού λοιπόν n 

επιχείρηση είναι ενταγµένη µέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι φυσικό να έχουν θεσπισθεί 

νόµοι οι οποίοι την αφορούν και ρυθµίζουν την µορφή της, τον τοµέα δραστηριότητάς της, 

τις υποχρεώσεις προς το κράτος ή το προσωπικό της, τις συνθήκες ανταγωνισµού, κλπ. 

Επειδή όµως και η επιχείρηση, αυτή καθεαυτή είναι µια µικρή κοινωνία, πρέπει να έχει να 

εσωτερικό κανονισµό ή καταστατικό, στο οποίο να αναφέρεται ο σκοπός της ύπαρξής της, 

καθώς και οι σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν µεταξύ της επιχείρησης και του προσωπικού 

της και  γενικά να ρυθµίζεται κάθε δυνατή λεπτοµέρεια, που να αφορά τη δοµή και το σωστό 

τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. 

Είναι ευνόητο ότι, το καταστατικό της επιχείρησης πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε τους 

νόµους του κράτους. Σε αντίθετη περίπτωση υπερισχύουν οι νόµοι του κράτους. 

 

 

1.7.1.5.  Η Φορολογία. 

 
Η φορολογία γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και επιδρά άµεσα στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της επιχείρησης. Μπορεί να αλλάξει µε τροποποίηση είτε λόγω αλλαγής της 

φορολογικής πολιτικής του κράτους λόγω κάποιων άλλων γενικότερων οικονοµικών 

συνθηκών µε  αποτέλεσµα την αύξηση κατά κανόνα της φορολογικής επιβάρυνσης των 

επιχειρήσεων.  

 

 

1.7.1.6.  Η Πολιτική κατάσταση. 

 
Η λειτουργία της οργανωµένης κοινωνίας (κράτους) έχει άµεση σχέση µε τα διάφορα 

πολιτικό- οικονοµικά συστήµατα και την διαµόρφωση του νοµικού πλαισίου,  µέσα στο 

οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να δραστηριοποιηθεί. 

 

 

1.7.1.7.  Η Ιστορία. 

 
Η συνθήκη αυτή έχει δύο σκέλη: 

 

α) Την ιστορία της επιχείρησης, από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα, η οποία αναφέρεται στον 

τρόπο λειτουργίας της, στην εξέλιξη των προiόντων της, στην πολιτική της ως προς το 

προσωπικό της κλπ. 

β) την ιστορία του χώρου εγκατάστασής της (περιοχή, κράτος) η οποία εξαρτάται και από την 

ιστορία άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ίδιο χώρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία βιοµηχανικής παράδοσης µε µία καλή n κακή φήµη για τον συγκεκριµένο χώρο 

µε συνέπεια την προσέλκυση ή την απώθηση πελατών αλλά και εργατικού δυναµικού και 

ευρύτερη υποστήριξη που υποβοηθά την λειτουργία και την ανάπτυξη 
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1.7.1.8.  Η Τεχνολογία και η Παραγωγική διαδικασία. 

 
Η συνθήκη αυτή αναφέρεται στις συγκεκριµένες τεχνικές µεθόδους επεξεργασίας των 

πρώτων υλών και της παραγωγής των προϊόντων της επιχείρησης, στην κατάσταση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού, στην τεχνική κατάρτιση του προσωπικού της επιχείρησης, στις 

δυνατότητες που έχει η επιχείρηση για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας (know-how) και γενικά 

στις δυνατότητές της για έρευνα µε σκοπό τη διαφοροποίηση των προϊόντων, των µεθόδων 

παραγωγής, κλπ. 

 

Από διοικητικής πλευράς, επιδίωξη της επιχείρησης είναι να θέσει κάτω από απόλυτο έλεγχο 

τις σχέσεις ανταλλαγών που διατηρεί µε το περιβάλλον, ρυθµίζοντας ανάλογα τις εσωτερικές 

της λειτουργίες. Πιο συγκεκριµένα, η επιχείρηση προσπαθεί να αποφύγει ή να περιορίσεί 

εξωτερικές απειλές, να εκµεταλλευτεί ή να δηµιουργήσει εξωτερικές ευκαιρίες, να 

ικανοποιήσει ή να αγνοήσει εξωτερικές απαιτήσεις και να αποδεχθεί ή να παρακάµψει 

εξωτερικούς περιορισµούς.  

Αντίστοιχα, από εµπορικής πλευράς, επιδιώκει να σχηµατίσει πλεόνασµα (κέρδος) και να 

συνεχίσει την ανάπτυξή της µε αυτοχρηµατοδότηση. Σε πρακτική βάση, τα στελέχη που 

ευθύνονται για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, αξιολογούν τις έξω - και 

ενδοεπιχειρησιακές συνθήκες και τάσεις, προσδιορίζουν εναλλακτικούς στόχους, µελετούν 

την σκοπιµότητά τους, εξετάζουν τις δυνατότητες επίτευξής τους και επιλέγουν για 

υλοποίηση έργα που συνδυάζουν σχετικά χαµηλό επιχειρηµατικό κίνδυνο µε σχετικά υψηλό 

βαθµό οικονοµικής απόδοσης.  
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                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

Απόλυτο πλεονέκτηµα (Αbsolute Αdvantage)  –  

Συγκριτικό πλεονέκτηµα(Comparative Advantage)  –  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  ( Economies of scale) 

 

2.1.  Πλεονέκτηµα (Απόλυτο-Συγκριτικό) 

 

Η έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήµατος είναι µία από τις πιο βασικές έννοιες στη 

οικονοµική επιστήµη, που έχει εφαρµογή τόσο σε µακροοικονοµικό επίπεδο, όσο και σε 

µικροοικονοµικό. 

Συχνά συναντάµε τις έννοιες ''συγκριτικό πλεονέκτηµα'' καί ''κόστος ευκαιρίας''.  

Οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν τον όρο ''συγκριτικό πλεονέκτηµα'' συνήθως όταν 

περιγράφουν το ''κόστος ευκαιρίας'' δυο παραγωγών.  

Ο παραγωγός που θυσιάζει λιγότερη ποσότητα από άλλα αγαθά, για να παράγει το αγαθό Χ, 

έχει το µικρότερο κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή του αγαθού Χ και λέµε τότε, ότι έχει 

''συγκριτικό πλεονέκτηµα'' στην παραγωγή του συγκεκριµένου αγαθού.  

Αντίστοιχα το ''Συγκριτικό Πλεονέκτηµα'', χρησιµοποιείται κατά ανάλογο τρόπο και στο 

Εµπόριο. Όταν δυο άνθρωποι έχουν διαφορετικό κόστος ευκαιρίας, µπορούν και οι δυο να 

ωφεληθούν από το εµπόριο λέµε, αποκτώντας ένα αγαθό σε τιµή χαµηλότερη από το δικό 

τους ''κόστος ευκαιρίας'' αυτού του αγαθού. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που πολλοί 

είναι αντίπαλοι του ''προστατευτισµού'' και οπαδοί της ''παγκοσµιοποίησης'', δηλαδή της 

ελεύθερης και χωρίς εµπόδια διακίνησης των αγαθών και υπηρεσιών, θεωρώντας ότι το 

εµπόριο, µπορεί να ωφελήσει όλα τα µέλη της κοινωνίας αλλά και όλους τους παραγωγούς 

στην διεθνή κοινότητα, επειδή ακριβώς τους επιτρέπει να εξειδικευθούν σε δραστηριότητες, 

στις οποίες έχουν ακριβώς ''συγκριτικό πλεονέκτηµα''.  

Συνοψίζοντας, το ''Συγκριτικό Πλεονέκτηµα'' πού λέγεται και ''Πλεονέκτηµα Κόστους'',  

δηµιουργείται όταν η επιχείρησή η ο παραγωγός στη µικροοικονοµία, η η χώρα στη 

µακροοικονοµία, έχει την ικανότητα να πωλεί ένα προϊόν ή υπηρεσία, σε χαµηλότερη τιµή 

από εκείνη του ανταγωνισµού. 

Είναι γνωστές οι έννοιες του απόλυτου και του συγκριτικού πλεονεκτήµατος, από τη εποχή 

του Άνταµ Σµίθ καί Ρικάρντο (Ricardo), που µας δείχνει µακροοικονοµικά, πώς το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα καθορίζει τη διάρθρωση και τα οφέλη του διεθνούς εµπορίου, µικροοικονοµικά 

δε µπορούµε να καταλήξουµε, πώς πρέπει να προσανατολίσει η επιχείρηση την παραγωγή της 

σε σχέση µε οµοειδείς επιχειρήσεις στο χώρο που δραστηριοποιείται, αλλά και ανάλογα µε 

τις συνθήκες που κυριαρχούν σε όλους τους τοµείς που ''επιχειρεί'', στο γεωγραφικό της 

χώρο. 
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2.1.1.  Απόλυτο πλεονέκτηµα (Αbsolute Αdvantage)  

 

Ο Adam Smith στο «Μια Έρευνα στη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών» 

(1776), µάς περιγράφει γιατί η εξειδίκευση οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας.  

 

'' Η εξειδίκευση, και ο καταµερισµός των έργων είναι αναγκαίος όρος για την αύξηση  

της παραγωγής. Η εξειδίκευση, όµως, εξαρτάται από το µέγεθος της αγοράς.  

Η παραγωγή, εφόσον αποβλέπει στην αγορά και όχι στην ικανοποίηση αναγκών του 

παραγωγού, εξαρτάται αποκλειστικά από την αγορά, δηλαδή από την υπάρχουσα 

ζήτηση του προϊόντος του παραγωγού, ο οποίος θα σπεύσει να την ικανοποιήσει 

στην ανάλογη κάθε φορά τιµή''.  

 

Εδώ ο συλλογισµός του Adam Smith µπορεί, εποµένως, να συνοψιστεί ως εξής : 

  

'' Εφόσον η αύξηση της παραγωγής εξαρτάται από την εξειδίκευση και η εξειδίκευση  

από την αγορά, έπεται ότι η διεύρυνση της αγοράς, εγχώρια και διεθνώς, είναι απαραίτητη  

(θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήµατος). 

Λέµε ότι µία χώρα έχει το απόλυτο πλεονέκτηµα σε ένα προϊόν όταν έχει το 

χαµηλότερο απόλυτο κόστος παραγωγής για το προϊόν αυτό, γεγονός που της δίνει 

το πλεονέκτηµα έναντι άλλων χωρών να εξαγάγει το προϊόν''.* 

 

Η θεωρία του «απόλυτου πλεονεκτήµατος» στηρίζεται σε µια σειρά από υποθέσεις:  

 

1) Η εργασία είναι ο µοναδικός παραγωγικός συντελεστής. 

2) 2) Η εργασία είναι της ίδιας ποιότητας.  

3) ∆εν υπάρχει κινητικότητα στην εργασία µεταξύ των χωρών, αλλά υπάρχει απόλυτη 

κινητικότητα µέσα στην ίδια χώρα.  

4) Υπάρχει πλήρης απασχόληση του συντελεστή εργασία.  

5) Οι συναρτήσεις παραγωγής του ίδιου αγαθού µεταξύ των χωρών είναι διαφορετικές. 

Για την εποχή που διατυπώθηκε η θεωρία (1776) αυτή η υπόθεση πρέπει να θεωρείται 

φυσιολογική γιατί τότε ήταν η αρχή της βιοµηχανικής επανάστασης στην Αγγλία και ο 

παραγωγικός συντελεστής «κεφάλαιο» δεν ήταν αισθητός στην παραγωγική 

διαδικασία.  

6) Τα έξοδα παραγωγής είναι σταθερά  

Τι σηµαίνει όµως ακριβώς και πώς ''ερµηνεύεται'' ο όρος «απόλυτο πλεονέκτηµα κόστους»;  

Με τον όρο αυτόν εννοούµε το γεγονός ότι µια χώρα (ανάλογα µπορεί να το προσεγγίσει 

κάποιος και µικροοικονοµικά µε όρους ''επιχείρησης''), λόγω κάποιων ειδικών ικανοτήτων ή 

συνθηκών, είναι σε θέση να παράγει ένα συγκεκριµένο αγαθό µε µικρότερο κόστος (µε 

λιγότερες µονάδες εργασίας) απ' ό,τι µια άλλη χώρα.  

 

 

 

*Adam Smith «Μια Έρευνα στη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών» (1776) 
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2.1.2.  Συγκριτικό πλεονέκτηµα  (Comparative Advantage)  

 

Η Θεωρία τού Συγκριτικού πλεονεκτήµατος (Comparative Advantage) σχετίζεται µε 

αποφάσεις παραγωγής και κατανοµής πόρων.  

Πιο συγκεκριµένα, ο Ρικάρντο διαφωνεί µε την ιδέα του Άνταµ Σµιθ για το "Απόλυτο 

Πλεονέκτηµα" στο έργο του  ''Αρχές της Πολιτικής Οικονοµίας και Φορολογίας'', στο οποίο 

περιγράφει τόσο τη θεωρία του περί κατανοµής εργασιακού εισοδήµατος, όσο και τη θεωρία 

του ''σχετικού πλεονεκτήµατος'' στην παραγωγή,  θεωρία η οποία υποστηρίζει ότι αυτός που 

πρέπει να κάνει µια εργασία είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τη φέρει εις πέρας µε 

το µικρότερο ''απόλυτο κόστος'' σε σχέση σύγκρισης µε το κόστος κάποιου άλλου και φέρνει 

στο προσκήνιο την αντίληψη του ''σχετικού κόστους''.  

 

Οι προβλέψεις του µακροοικονοµικού υποδείγµατος του Ricardo για το ''συγκριτικό 

πλεονέκτηµα'' µας λένε τα εξής: 

1. Με τη συµµετοχή τους στο διεθνές εµπόριο οι διάφορες οικονοµίες εξειδικεύονται 

στην παραγωγή των αγαθών στα οποία έχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα. Το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα ορίζεται ώς η µεγαλύτερη σχετική παραγωγικότητα της εργασίας µιας 

χώρας στην παραγωγή ενός αγαθού, σε σχέση µε τα υπόλοιπα αγαθά. 

2. Η εξειδίκευση στην παραγωγή επιτρέπει σε όλες τις χώρες να διευρύνουν τις 

καταναλωτικές δυνατότητές τους πέραν των παραγωγικών δυνατοτήτων τους, καθώς 

επικεντρώνουν την παραγωγή τους στον κλάδο στον οποίο έχουν υψηλότερη 

παραγωγικότητα της εργασίας. Έτσι, το ελεύθερο εµπόριο οδηγεί σε απόκλιση των 

παραγωγικών προτύπων των χωρών που µετέχουν σε αυτό, µε κάθε χώρα να 

επικεντρώνεται στον κλάδο στον οποίο έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

3. Η διεύρυνση των καταναλωτικών δυνατοτήτων τους οδηγεί σε αύξηση της ευηµερίας 

όλων των χωρών που συµµετέχουν στο διεθνές εµπόριο. 

4. Στο βαθµό που οι προτιµήσεις των καταναλωτών των διαφόρων χωρών δεν έχουν 

µεγάλες διαφορές, τα καταναλωτικά πρότυπα των χωρών που µετέχουν στο διεθνές 

εµπόριο συγκλίνουν, καθώς, µε ελεύθερο διεθνές εµπόριο, οι καταναλωτές σε όλες τις 

χώρες αντιµετωπίζουν τις ίδιες σχετικές τιµές των αγαθών. 

5. Οι πραγµατικοί µισθοί ισούνται µε την παραγωγικότητα της εργασίας. Ωστόσο, οι 

σχετικοί µισθοί δύο χωρών (όπως και οι σχετικές τιµές) προσδιορίζονται µεταξύ των 

σχετικών παραγωγικοτήτων στους τοµείς που εξειδικεύεται η κάθε χώρα. Αυτό δίνει 

σε κάθε χώρα ένα πλεονέκτηµα κόστους στο τοµέα στον οποίο εξειδικεύεται. 

6. Το απλό υπόδειγµα του Ricardo προβλέπει ακραία εξειδίκευση, µε την έννοια ότι τα 

περισσότερα αγαθά παράγονται είτε στη µία χώρα, είτε στην άλλη. Ωστόσο, ο 

κανόνας στον πραγµατικό κόσµο είναι η σχετική και όχι η απόλυτη εξειδίκευση. 

Στο µέτρο που η εξειδίκευση αυξάνει την αποδοτικότητα στην παραγωγή, η αγορά επιτρέπει 

βελτιώσεις τόσο στη ζήτηση όσο και στην προσφορά.* 

 

 

*Ricardo: "Οι Αρχές Πολιτικής Οικονοµίας και Φορολογίας", 1817 
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2.1.3.  Εξειδίκευση και συγκριτικό πλεονέκτηµα 

 

Ο Ricardo στο "Οι Αρχές Πολιτικής Οικονοµίας και Φορολογίας", 1817, στη θεωρία  

του συγκριτικού πλεονεκτήµατος µας λέει:  

''Η εξειδίκευση στην παραγωγή δικαιολογείται ακόµη και αν δεν υπάρχει απόλυτο 

πλεονέκτηµα, αλλά µόνο συγκριτικό πλεονέκτηµα.  

∆ηλαδή, εάν ένας παραγωγός παράγει δυο προϊόντα, α και β σε κόστος χαµηλότερο από ότι  

ο µόνος άλλος παραγωγός (στην υπόθεση του Ρικάρντο έχουµε µόνο δύο παραγωγούς), ο 

πρώτος θα πρέπει να περιοριστεί στην παραγωγή του προϊόντος που έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι του άλλου, δηλαδή µεταξύ των δύο προϊόντων, θα διαλέξει να παράγει 

εκείνο του οποίου το κόστος είναι µικρότερο κλάσµα, του κόστους του άλλου παραγωγού.  

Εάν το κόστος του προϊόντος α για τον πρώτο παραγωγό είναι το 1/2 του κόστους που 

στοιχίζει  

στο δεύτερο παραγωγό, ενώ το κόστος του β είναι ίσο µε τα 3/4 του κόστους του δεύτερου 

παραγωγού, τότε ο πρώτος παραγωγός θα πρέπει να εξειδικευθεί στο προϊόν α, όπου έχει και 

το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα.  

Κατ' αναλογία, ο δεύτερος παραγωγός έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στο προϊόν β''*. 

 

Αντίστοιχα και ανάλογα µε την µακροοικονοµική προσέγγιση του  υποδείγµατος του Ricardo 

για  

το ''Συγκριτικό Πλεονέκτηµα'', µπορούµε να σκεφτούµε και να ''σχηµατοποιήσουµε'' 

µεθοδολογικά και την, σε µικροοικονοµικό επίπεδο, προσέγγιση της επιχειρηµατικής δράσης 

µιας επιχείρησης στον γεωγραφικό χώρο της, µε όρους ''συγκριτικού πλεονεκτήµατος''. 
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2.1.4.  Η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήµατος του David 

Ricard 

 

Ο ισχυρισµός του «Απόλυτου Πλεονεκτήµατος» του Smith ήταν λογικοφανής και 

αξιοπρόσεκτος για την εποχή του. Είναι προφανές ότι αν µια χώρα διαθέτει απόλυτο 

πλεονέκτηµα έναντι µιας άλλης χώρας σ' ένα προϊόν και η άλλη χώρα διαθέτει απόλυτο 

πλεονέκτηµα έναντι της πρώτης  

σ' ένα άλλο προϊόν, τότε και οι δύο χώρες µπορούν να κερδίσουν µε το εµπόριο 

ανταλλάσοντας  

τα προϊόντα στα οποία διαθέτουν απόλυτο πλεονέκτηµα.  

Ίσως µάλιστα για την εποχή του Smith, ο µεγαλύτερος όγκος εµπορίου να βασίζονταν 

ακριβώς σε αυτές τις διαφορές. Τι γίνεται όµως αν µια χώρα είναι πιο παραγωγική από µια 

άλλη σε όλους τους κλάδους παραγωγής;  

Η Ρικαρντιανή θεωρία κατορθώνει να δώσει πιό πειστική απάντηση σε αυτό το ερώτηµα.  

Ο David Ricardo (1818, 1821) αρχίζει από τη βασική σκέψη του Smith ότι κάθε χώρα θα 

πρέπει να εξειδικεύεται στην παραγωγή των αγαθών για τα οποία έχει φυσικά ή τεχνικά 

πλεονεκτήµατα και αναπτύσσει το θεωρητικό του µοντέλο για τα οφέλη δύο χωρών από το 

εµπόριο που στηρίζεται στις παρακάτω υποθέσεις:  

1) Υπάρχει ένας µόνο συντελεστής παραγωγής, η εργασία, και η αξία των αγαθών 

καθορίζεται από την ποσότητα εργασίας που αυτά περιέχουν. 

2) Η εργασία είναι οµοιογενής (της ίδιας ποιότητας) σε όλες τις παραγωγικές 

διαδικασίες.  

3) Η ποσότητα εργασίας σε κάθε χώρα είναι δεδοµένη και σταθερή.  

4) Το κόστος παραγωγής είναι σταθερό. ( Για να είµαστε πιο ακριβείς, όπως και στην 

περίπτωση της θεωρίας του απόλυτου πλεονεκτήµατος, γίνεται η υπόθεση ότι το 

εναλλακτικό κόστος ή κόστος ευκαιρίας των αγαθών είναι σταθερό).  

5) Στο εσωτερικό όλων των χωρών υπάρχει απόλυτη ευχέρεια µετακίνησης του 

συντελεστή εργασία, ενώ δεν µετακινείται από χώρα σε χώρα. Η µετακίνηση της 

εργασίας από τη µια παραγωγική διαδικασία σε µια άλλη, όπως και από µια περιοχή 

χώρας σε µια άλλη της ίδιας χώρας, γίνεται χωρίς κόστος. 

6) Οι τιµές των αγαθών διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις δαπάνες που έχουν γίνει για 

την παραγωγή τους, υπάρχει καθεστώς τέλειου ανταγωνισµού.  

7) Οι συναρτήσεις παραγωγής ενός προϊόντος µεταξύ των χωρών είναι διαφορετικές.  

 

Ο Ricardo χρησιµοποίησε σαν παραδείγµατα στην απόδειξή του δύο χώρες, την Αγγλία και 

την Πορτογαλία, και δύο αγαθά που παρήγαν και οι δύο, το κρασί και το ύφασµα. *  

 

*Νικόλαος Τσούνης       ''Θεωρία ∆ιεθνούς Εµπορίου''  
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2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  - ( Economies of scale) 

 

Παράλληλα µε τα ‘’συγκριτικά πλεονεκτήµατα’’ σε επίπεδο µικροοικονοµικό για την 

λειτουργία µιας επιχείρησης ώστε να ικανοποιεί το ‘’οικονοµικό αξίωµα’’ που θα της 

επιτρέπει την οικονοµική βιωσιµότητά της, υπάρχει και ακόµη µία έννοια που απαιτείται η 

ικανοποίησή της µέσα από διαρκή καί χωρίς τέλος προσπάθεια ικανοποίησής της, αφ’ ενός 

φυσικά για να διασφαλίζει την βιωσιµοτητά της επιχείρησης, αλλά αφ’ ετέρου και την 

ανταγωνιστικότητα της όποιας επιχείρησης στο χρόνο µιας και είναι γνωστή η νοµοτελειακά 

σωρευτική διαδικασία λειτουργίας των νόµων προσφοράς και ζήτησης.  

Αυτή είναι η έννοια ‘’οικονοµίες κλίµακος’’ (Economies of scale), την οποία πρέπει να 

υπηρετούν οι επιχειρήσεις για την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς τους στον ανταγωνισµό της 

αγοράς. 

 

2.2.1. Παρουσίαση της έννοιας Οικονοµίες Κλίµακας (Economies of scale) - 

Αύξουσες και φθίνουσες οικονοµίες κλίµακας  

Οικονοµίες κλίµακας είναι η τάση του µέσου συνολικού κόστους η του µακροχρόνιου  να 

µειώνεται όταν αυξάνεται η ποσότητα της παραγωγής. 

 

Καθώς αυξάνονται οι ποσότητες όλων των χρησιµοποιούµενων παραγωγικών συντελεστών, 

η ποσότητα του προϊόντος µπορεί να αυξάνεται: 

 

1. κατά το ίδιο ποσοστό, οπότε και θα υπάρχουν σταθερές αποδόσεις κλίµακας παραγωγής 

(constant returns to scale).  

2. κατά µεγαλύτερο ποσοστό, οπότε και θα υπάρχουν αύξουσες αποδόσεις κλίµακας παραγωγής 

(increasing returns to scale).  

3. κατά µικρότερο ποσοστό οπότε και θα υπάρχουν φθίνουσες αποδόσεις κλίµακας παραγωγής 

(decreasing returns to scale).  

 

Με σταθερές αποδόσεις κλίµακας παραγωγής, για να διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, 

τετραπλασιαστεί κ.ο.κ. η ποσότητα του προϊόντος χρειάζεται να διπλασιαστούν, 

τριπλασιαστούν, τετραπλασιαστούν κ.ο.κ. οι ποσότητες των χρησιµοποιούµενων 

παραγωγικών συντελεστών. 

 
• Μακροπρόθεσµα µπορεί να παρατηρηθούν Οικονοµίες Κλίµακας (Scale economies) στις 

οποίες το µεταβλητό κόστος παραγωγής µειώνεται καθώς αυξάνεται η ποσότητα παραγωγής 

και κατά συνέπεια µειώνεται και το µέσο κόστος 

 

• Πιθανοί λόγοι/αιτίες οικονοµιών κλίµακας 

 

–∆ιαχείριση κινδύνου: ∆υνατότητα ανάληψης σχεδίων µε µεγαλύτερο επιχειρηµατικό 

κίνδυνων 

–∆ιοικητικοί/Οργανωτικοί: Εξειδίκευση της εργασίας και καλύτερη οργάνωση 

–Χρηµατοοικονοµικοί: ∆υνατότητα φθηνότερης χρηµατοδότησης 

– Τεχνικοί: Καλύτερη εκµετάλλευση εξειδικευµένου εξοπλισµού 

– Μάρκετινγκ: Καλύτερη προώθηση, διαφήµιση, δυνατότητα για έρευνα αγοράς µεγάλου 
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• Οι ίδιοι παράγοντες µπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες περιπτώσεις και σε αρνητικές 

οικονοµίας κλίµακας (diseconomies of scale) 

 

Στην περίπτωση των αυξουσών αποδόσεων κλίµακας παραγωγής, η ποσοστιαία αύξηση των 

ποσοτήτων των παραγωγικών συντελεστών θα είναι κάθε φορά µικρότερη από την αύξηση 

της ποσότητας του προϊόντος. 

 

Στην περίπτωση των φθινουσών αποδόσεων κλίµακος, για κάθε συγκεκριµένη ποσοστιαία 

αύξηση του προϊόντος θα απαιτείται µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των ποσοτήτων των 

συντελεστών. 

 

2.2.2.  Αύξουσες οικονοµίες κλίµακας 

Οι λόγοι για τους οποίους είναι δυνατό να δηµιουργούνται αύξουσες οικονοµίες 

κλίµακας, στην παραγωγή είναι αρκετοί. Οι κυριότεροι είναι οι ακόλουθοι: 

 
1) Καθώς µεγαλώνει η κλίµακα παραγωγής µιας επιχείρησης αυξάνονται οι δυνατότητες για 

εξειδικευµένη χρησιµοποίηση του εργατικού δυναµικού, µε αποτέλεσµα να αποδίδουν οι 

απασχολούµενοι καλύτερα στη δουλειά τους.  

 

2) Αυξάνεται επίσης η δυνατότητα χρησιµοποίησης πιο προχωρηµένης τεχνολογίας και 

αυτοµατισµού στην παραγωγή.  

 

3) Όταν χρησιµοποιούνται αγωγοί, σωλήνες, δεξαµενές και ορισµένα άλλα είδη 

κεφαλαιουχικού εξοπλισµού, ο διπλασιασµός της διαµέτρου ή των διαστάσεων τους 

υπερδιπλασιάζει τη δυναµικότητα τους.  

 

4) Η τεχνολογικά προηγµένη και πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία βασίζεται στη 

χρησιµοποίηση πολλαπλών µηχανηµάτων, το καθένα από τα οποία µπορεί να έχει 

δυναµικότητα διαφορετικού µεγέθους παραγωγής. Όταν η κλίµακα παραγωγής είναι µικρή, 

κάποια µηχανήµατα θα υπολειτουργούν γιατί έχουν µεγαλύτερη δυναµικότητα από εκείνη 

που χρειάζεται. Με την αύξηση της παραγωγής θα αξιοποιούνται περισσότερο.  

 

5) Με την αύξηση του µεγέθους της παραγωγής η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

προσλάβει καλύτερου επιπέδου διευθυντικά στελέχη και ειδικούς συνεργάτες και να έχει και 

µεγαλύτερη εξειδίκευση στη διεύθυνση των επιµέρους διευθύνσεων και τµηµάτων της.  
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2.2.3.  Φθίνουσες οικονοµίες κλίµακας 

Η κύρια αιτία στην οποία αποδίδεται η δηµιουργία φθινουσών αποδόσεων κλίµακας 

παραγωγής είναι οι δυσκολίες που µπορεί να προκαλεί το µεγάλο µέγεθος της κλίµακας 

παραγωγής στη διοίκηση της επιχείρησης. 

 

Ενδέχεται να δηµιουργούνται δυσκολίες συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου, 

γραφειοκρατίας και επικοινωνίας µεταξύ διευθυντικών στελεχών µε αποτέλεσµα την 

καθυστέρηση στη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων. 

 

 

Επίσης οι αρνητικές οικονοµίες κλίµακας µπορεί να οφείλονται και σε γεωγραφικούς λόγους, 

όταν για παράδειγµα το πρώτο εργοστάσιο έχει εγκατασταθεί στην καλύτερη δυνατή 

τοποθεσία, ο τόπος εγκατάστασης ενός δεύτερου εργοστασίου θα έχει αναγκαστικά λιγότερα 

πλεονεκτήµατα. 

 

Το διεθνές εµπόριο µπορεί να είναι αποτέλεσµα όχι συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, αλλά 

οικονοµιών κλίµακας.  

Οι οικονοµίες κλίµακας δίνουν στις διάφορες χώρες ένα κίνητρο εξειδίκευσης, ακόµη και αν 

δεν υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα.  

Εσωτερικές οικονοµίες κλίµακας είναι ασύµβατες µε τον τέλειο ανταγωνισµό.   

Εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας είνα συµβατές µε τον τέλειο ανταγωνισµό, αλλά 

συνεπάγονται ένα ιδιαίτερο ρόλο για την ιστορική εξέλιξη των κλάδων και για τυχαία 

γεγονότα στον προσδιορισµό της διάρθρωσης του διεθνούς εµπορίου.  
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                       ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

Συνασπισµοί Επιχειρήσεων – Αλληλεξαρτώµενες αποφάσεις 

 

3.1.  Συνασπισµοί Επιχειρήσεων 

 
Επειδή ο αριθµός των επιχειρήσεων, λόγω της συσσώρευσης που προκαλείται από τη 

λειτουργία των νόµων προσφοράς και ζήτησης, γίνεται όλο και µικρότερος σε βάθος χρόνου, 

κάθε επιχείρηση δρα στρατηγικά για να διαµορφώσει συνθήκες βιωσιµότητας αλλά και 

ανταγωνιστικότητας τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µεσοπρόθεσµα, απέναντι σε ανταγωνιστές 

που έχουν ήδη φτάσει σε επίπεδα πρωταρχικής συσσώρευσης και όχι µόνο βεβαίως αυτές.  

 

Κάθε επιχείρηση γνωρίζει ότι τα Κέρδη δεν εξαρτώνται µόνον από το ύψος της παραγωγής 

της ίδιας επιχείρησης αλλά και από το ύψος της παραγωγής των υπολοίπων επιχειρήσεων. 

Πολλές φορές και όχι µόνο από αδυναµία στις σχέσεις ανταγωνιστικότητας µιας εταιρείας µε 

άλλες οµοειδείς, κρίνεται αναγκαία η συνεργασία η και συνάσπιση µε άλλες εταιρείες ακόµη 

για την επιβίωσή της. Καί αυτό παρά το γεγονός ότι στις σύγχρονες κοινωνίες εφαρµόζονται 

Πολιτικές Προστασίας του Ανταγωνισµού, που έχουν ως σκοπό τον αποκλεισµό των 

Ολιγοπωλίων από συµπεριφορές οι οποίες µειώνουν τον ανταγωνισµό.  

 

Συµβαίνει διάφορες επιχειρήσεις, κατά κανόνα οµοειδών δραστηριοτήτων, να οδηγούνται σε 

συνεργασία µεταξύ τους µε απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της θέσης τους στην αγορά. Στις 

περιπτώσεις αυτές δηµιουργούνται συνασπισµοί τεράστιας οικονοµικής ισχύος µε συνέπεια 

σχεδόν να κυριαρχούν στην οικονοµική ζωή εντός της ίδιας της χώρας ή και ενίοτε εντός 

άλλων χωρών. 

 

Πιό αναλυτικά, πρόκειται για αναζήτηση συνεργασιών µεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων, µε 

σκοπό να περιοριστούν προβλήµατα όπως: ο ανταγωνισµός, οι οικονοµικές δυσχέρειες, η 

ελλιπής γνώση µιας αγοράς και οι ελλείψεις στο µάνατζµεντ που µία µεµονωµένη 

επιχείρηση αντιµετωπίζει.  

Σκοπός ουσίας δηλαδή ενός συνασπισµού, είναι η δηµιουργία ενός κοινού µετώπου έναντι 

του ανταγωνισµού που υπάρχει σε µία ορισµένη αγορά (προϊόντος, υπηρεσίας, 

γεωγραφικής περιοχής), η συγκέντρωση δηλαδή «συµµαχικών εφεδρειών».  

 

Είναι λοιπόν ένα ιδιαίτερο φαινόµενο καί όχι µόνο της σύγχρονης εποχής, το φαινόµενο όσον 

αφορά την διεξαγωγή και σύναψη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω συµπράξεων 

καί συνασπισµών των Επιχειρήσεων. 

Το φαινόµενο αυτό, κατά βάση οικονοµικό, έχει εν τούτοις ποικίλες προεκτάσεις, µια και 

τόσο η πραγµατοποίησή του, όσο και οι συνέπειες του επιβάλλουν ειδική νοµική ρύθµιση. Οι 

συνέπειές του είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε συµφωνίες απαράδεκτες, π.χ αντίθετες προς 

τον νόµο και τα χρηστά ήθη, επικίνδυνες για την ελεύθερη ανάπτυξη της οικονοµικής 

δραστηριότητας, µε συνέπειες που ασφαλώς δεν είναι επιθυµητές καί πρέπει να 

αποκλεισθούν όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερα από τον νόµο, για την εύρυθµη 

λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά. 

Τόσο οι συνασπισµοί - στις απλούστερες, από άποψη τυπικής διαδικασίας, συµφωνίες - όσο 

και οι κοινοπραξίες, είναι ταυτόσηµες θα λέγαµε έννοιες στην ευρύτερη µορφή τους. 
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3.1.1.  Προϋποθέσεις Συνασπισµών 

 

Γνωρίζουµε ότι οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγικής 

δραστηριότητας διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την παραγωγική διαδικασία, το µέγεθος, την 

πιστολητττική και πιστοδοτική ικανότητά τους, την ποιότητα των προϊόντων τους κ.α 

 

α) Η οµοιοµορφία του προίόντος 
 

Όσο το προϊόν είναι τυποποιηµένο, µε λιγότερες ποιοτικές και µορφολογικές παραλλαγές, 

τόσο η εξεύρεση βάσης κοινής συνεννόησης γίνεται ευκολότερη κατά τις συζητήσεις των 

συναστπζόµενών ετπχειρήσεων. 

 

β) Το υψηλό ποσοστό συµµετοχής 
 

Ο αποτελεσµατικός περιορισµός του ανταγωνισµού που υπάρχει µεταξύ των συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων και η προσπάθεια κυριαρχίας σε µια δεδοµένη αγορά προϋποθέτουν ότι οι 

συνεργαζόµενοι αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό του όλου δυναµισµού του κλάδου 

(µερίδιο αγοράς) της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ελαστικότητα της ζήτησης  

του προϊόντος, την ύπαρξη υποκαταστάτων και το βαθµό υποκατάστασης, τη διασπορά 

ανταγωνιστών και τη δυνατότητα επέκτασης αυτών. 

 

γ) Η εξουδετέρωση ανισοτήτων που υπάρχουν µεταξύ των συνασπιζοµένων. 
 

Οι ανισότητες αυτές αναφέρονται συνήθως στην αρτιότητα του µηχανολογικού εξοπλισµού, 

την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης κ.λ. Αυτές καταλήγουν σε µεγάλη διασπορά κόστους και 

δυσχεραίνουν πολύ τις συνεννοήσεις, όταν µάλιστα επιδιώκεται ο καθορισµός ενιαίας 

τιµολογιακής πολιτικής. 

 

3.2.1.  Σύνοψη για τις Συνήθεις Προϋποθέσεις Συνασπισµών 

 

(δεν είναι πάντα απαραίτητο να υφίστανται)  είναι: 

 

– Σχετική οµοιοµορφία του προϊόντος 

– Σχετική οµοιοµορφία των περιουσιακών στοιχείων 

– Υψηλό ποσοστό συµµετοχής των συνεργαζόµενων στην αγορά 
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3.2.2.  Τα αίτια που δηµιουργούν αυτούς τους συνασπισµούς 

 

Τα αίτια που δηµιουργούν αυτούς τους συνασπισµούς τους καί χαρακτηριζόµενους ως 

‘’Οικονοµικές ενώσεις’’ (µιάς και σε κάθε περίπτωση: Συνασπισµός = Οικονοµική 

Ένωση), είναι:  

- αφενός µεν «αµυντικού» χαρακτήρα, (για κατάπαυση του µεταξύ τους ανταγωνισµού), και  

- αφετέρου «επιθετικού» χαρακτήρα, (για κυριαρχία στην αγορά µε άσκηση ενιαίας 

τιµολογιακής πολιτικής). 

Κατά συνέπεια, οι Συνασπισµοί επιχειρήσεων µπορεί να έχουν: 

 

– Αµυντικό χαρακτήρα µε στόχο την καλύτερη εκµετάλλευση των πόρων (µείωση του 

κόστους), την ορθολογική οργάνωση της παραγωγής, την σταθεροποίηση των τιµών. 

Εδώ οι επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τις αδυναµίες και τα τρωτά τους σηµεία, επιζητούν 

συµµαχίες ώστε να ελαχιστοποιήσουν ή να εξουδετερώσουν τις αδυναµίες και τα τρωτά τους 

σηµεία.  

 

– Επιθετικό χαρακτήρα µε στόχο την κυριαρχία στην αγορά και την εφαρµογή 

µονοπωλιακού καθεστώτος. Στην προκειµένη περίπτωση, έχουµε µία επιχείρηση, µαζί 

µε άλλες, πού έρχεται για να σαρώσει µία αγορά, επιδιώκοντας να ελαχιστοποιήσει ή να 

µηδενίσει τον ανταγωνισµό, δηµιουργώντας ολιγοπωλιακή ή και µονοπωλιακή δοµή και  

να εκτοξεύσει τα κέρδη της στα ύψη.  

Στους συνασπισµούς επιθετικού χαρακτήρα παρατηρείται µεσοπρόθεσµα µία επιδιωκόµενη 

κυριαρχία στην αγορά µέσω της άσκησης και επιβολής κοινής τιµολογιακής πολιτικής για 

συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες. Οι συνασπισµοί επιθετικού χαρακτήρα συνήθως 

απαγορεύονται νοµοθετικά. 
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3.2.3.  ∆ιακρίσεις συνασπισµών 

 

Τους συνασπισµούς επιχειρήσεων µπορούµε να τους διακρίνουµε σε δύο βασικές κατηγορίες. 

 

α) Από την άποψη του σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας,  

β) Από την άποψη της τυπικής µορφής τους. 

 
 

 

3.2.3.1 α. ∆ιάκριση συνασπισµών από την άποψη του σταδίου της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

 

1. Οι συνασπισµοί επιχειρήσεων οριζόντιας ή παράλληλης συνκέντρωσης. 

Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου παραγωγής ή του ίδιου 

παραγωγικού σταδίου (π.χ όλα τα κλωστήρια βάµβακος, όλα τα βυρσδοδεψία, όλα τα 

ναυπηγεία µιας χώρας.) 

 

2. Οι συνασπισµοί επιχειρήσεων κάθετης ή ολοκληρωτικής συvκέvτρωσnς 

Στην κατηγορία αυτή οι συνεργαζόµενες επιχειρήσεις ανήκουν σε διαδοχικά στάδια του 

κυκλώµατος παραγωγής του προϊόντος και ασχολούνται µε τη διαδοχική κατεργασία ενός 

προϊόντος από την αρχική µέχρι την τελική µορφή του έτοιµου προϊόντος (π.χ κλωστήρια, 

υφαντήρια, συνασπισµοί εξόρυξης βωξίτη, παραγωγής αλουµινίου).  

Σκοπός αυτών των συνασπισµών είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η ανεξαρτησία 

από τρίτους. 

 

3. Οι συνασπισµοί επιχειρήσεων συµπληρωµατικής συνκέντρωσης. 

Σ'αυτή την κατηγορία δεν έχουµε ούτε κάθετη ούτε οριζόντια συγκέντρωση. Εδώ 

συγκεντρώνονται επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα που είναι συµπληρωµατικά της µιας ή 

της άλλης επιχείρησης (π,χ ηλεκτρισµού - ηλεκτρικών συσκευών, αλεύρων -ζυµαρικών κλπ ). 
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3.2.3.2.  ∆ιάκριση συνασπισµών από την άποψη της τυπικής µορφής. 

 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

 

1. Οι άτυποι ή αφανείς ή µυστικοί συνασπισµοί. 
Είναι εκείνοι που συνιστώνται µε απλές προφορικές συµφωνίες, οι οποίες συνάτττονται 

µεταξύ οµοειδών συµβαλλόµενων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτών των 

συµφωνιών είναι η προφορική υπόσχεση συνεργασίας. 

 

2. Οι τυπικοί ή φανεροί συνασπισµοί. 
Είναι εκείνοι οι οποίοι συνιστώνται βάσει συµφωνιών που συνάτπονται κατά ένα ορισµένο 

τύπο. 

 

Υπάρχουν διάφορα είδη τυπικών ή φανερών συνασπισµών, όπως: 

 

- συνασπισµοί πρόσκαιρης και χαλαρής δέσµευσης, 

- συνασπισµοί µόνιµης και σταθερής δέσµευσης 

-συνασπισµοί που αποτελούν συγχώνευση επιχειρήσεων σε µια νέα επιχείρηση. 
 

Οι κυριότεροι από αυτούς τους συνασπισµούς, είναι οι κοινοπραξίες, οι κερδοσκοπικές 

συµπράξεις, τα καρτέλ, τα κονσέρν, και τα τραστ, κλπ. 

Ένας συνασπισµός τέτοιων επιχειρήσεων προκύπτει µε ένωση (συγχώνευση) περισσοτέρων 

της µιας επιχειρήσεων µε στόχο τη χρηµατοοικονοµική τους βελτίωση.  

Έτσι ανάλογα µε την παραγωγική διάταξη που αναπτύσσουν, (στη συνέχεια οι 

συνασπισµένες επιχειρήσεις), ο συνασπισµός διακρίνεται: 

 

1. Συνασπισµός οριζόντιας ή παράλληλης διάταξης. Στη περίπτωση αυτή οι 

συνασπισµένες επιχειρήσεις συνεχίζουν κανονικά την παραγωγή τους. 

  
2. Συνασπισµός κάθετης διάταξης. Στη περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις συνδέονται 

µεταξύ τους οργανικά (δηλαδή στη παραγωγή των αγαθών), η καθεµιά σε ένα στάδιο 

παραγωγής, έτσι ώστε να προκύπτει το τελικό προϊόν µέσα από τον ίδιο τον 

συνασπισµό, και  

 

3. Συνασπισµός συµπληρωµατικός. Στη περίπτωση αυτή οι συνασπισµένες 

επιχειρήσεις δεν είναι οµοειδείς και ουδεµία παραγωγική οµοιότητα έχουν πλην όµως 

η µία βοηθά το έργο της άλλης, λ.χ. η ένωση µιας ξενοδοχειακής εταιρείας µε µία 

συγκοινωνιακή για τη µεταφορά των πελατών της πρώτης, αποτελεί ένα απλό 

παράδειγµα συµπληρωµατικού συνασπισµού.  
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3.3.  Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα Συνασπισµών Επιχειρήσεων 

Για τους συνασπισµούς επιχειρήσεων µπορούµε να ξεχωρίσουµε πλεονεκτήµατα καί 

µειονεκτήµατα τόσο σε µικροοικονοµικό επίπεδο (για τις ίδιες τις επιχειρήσεις) όσο και σε 

µακροοικονοµικό (για τις κοινωνίες µέσα στις οποίες αυτές δραστηριοποιούνται).  

Τα πλεονεκτήµατα των παντός τύπου Συνασπισµών Επιχειρήσεων-Οικονοµικών Ενώσεων, 

διακρίνονται σε επιχειρηµατικά και σε κοινωνικοοικονοµικά. 

3.3.1.  Επιχειρηµατικά πλεονεκτήµατα 

1. Άµεση κατάπαυση του εξαντλητικού ανταγωνισµού µεταξύ των συνασπισµένων 

οµοειδών επιχειρήσεων.  

2. Ποιοτική βελτίωση των παραγοµένων προϊόντων  

3. Μείωση εξόδων (κόστους) παραγωγής, λόγω της επίτευξης µαζικής παραγωγής.  

4. Μείωση γενικών διοικητικών εξόδων.  

3.3.2.  Κοινωνικοοικονοµικά πλεονεκτήµατα 

1. Ευνοϊκή επίδραση στις εξαγωγές, λόγω της µείωσης του κόστους παραγωγής.  

2. Ανακούφιση της κατανάλωσης από τις επιµέρους διαφηµίσεις, έξοδα δηµοσιότητας 

κλπ.  

3. Εξασφάλιση µακροβιότερης απασχόλησης του εργατοτεχνικού προσωπικού.  

4. Σταθερότερη και καλύτερη αµοιβή του προσωπικού.  

3.3.3.  Τα Μειονεκτήµατα τών Συνασπισµών Επιχειρήσεων-Οικονοµικών 

Ενώσεων  

Τα Μειονεκτήµατα τών Συνασπισµών Επιχειρήσεων-Οικονοµικών Ενώσεων διακρίνονται 

επίσης σε:  

α) επιχειρηµατικά και  

β) κοινωνικοοικονοµικά. 

3.3.3.1.  Επιχειρηµατικά µειονεκτήµατα 

Το µόνο µειονέκτηµα επιχειρηµατικής φύσης που µπορεί να εµφανισθεί σε ένα συνασπισµό 

επιχειρήσεων, είναι η αύξηση των γενικών εξόδων σε περίπτωση υπέρµετρης και χωρίς 

σχεδιασµό επέκτασης του συναγωνισµού των συνασπισµένων επιχειρήσεων. 

3.3.3.2.  Κοινωνικοοικονοµικά µειονεκτήµατα 

Αυτά είναι και τα σοβαρότερα αρνητικά των ενδεχόµενων συνεπειών τών συνασπισµών για 

την πλευρά των καταναλωτών, που επέρχονται µέσα σε µια κοινωνία καί τα οποία και 

συνοψίζονται σε: 

1. Μονοπώληση του είδους του παραγόµενου αγαθού ή υπηρεσίας, και η κατά βούληση 

αύξηση της τιµής του, ειδικότερα όταν αυτό τυγχάνει µικρής ελαστικής ζήτησης. 

2. Εξόντωση άλλων µη συνασπισµένων οµοειδών επιχειρήσεων, που εκ των πραγµάτων 

καθίστανται ‘’µικρότερες’’ ανταγωνιστικά λόγω των οικονοµιών κλίµακος των 

συνασπισθέντων.  

3. ∆ηµιουργία αντιοικονοµικών µονοπωλίων που επιφέρουν οικονοµική καταπίεση 

στούς εργαζόµενους που αποζούν κυρίως από την εργασία τους και την αµοιβή της. 
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3.4.  Αντιµετώπιση των µειονεκτηµάτων των  

Συνασπισµών Επιχειρήσεων-(Οικονοµικών Ενώσεων) 

 

Τα σοβαρά µειονεκτήµατα των Συνασπισµών Επιχειρήσεων-Οικονοµικών Ενώσεων 

αντιµετωπίζονται κυρίως µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

1. Επέµβαση του κράτους, (κρατικός παρεµβατισµός), που θέτει νοµοθετικούς φραγµούς 

προς περιορισµό της κερδοσκοπίας. 

2. Κατάλληλη διαµόρφωση ή ενίσχυση της υφιστάµενης νοµοθεσίας περί ‘’ελεύθερου 

ανταγωνισµού’’. 

3. Ενθάρρυνση (από την Πολιτεία µε κατάλληλες πολιτικές) για δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων, ή νέων ανταγωνιστικών συνασπισµών επιχειρήσεων.  

4. Ανάπτυξη κατάλληλης ενηµέρωσης και συµπεριφοράς των καταναλωτών, κυρίως από 

τους φορείς προστασίας καταναλωτών.  
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3.5.  Τύποι συνασπισµού: 

 
– Συµφωνία κυρίων (Gentlemen agreement) 

– Κοινοπραξίες (Pools) 

– Ενώσεις συµφερόντων (Community of interest) 

– Κονσέρν (Concern) 

– Εταιρείες συµµετοχών ή διαχείρισης κεφαλαίων (holding companies) 

– Κερδοσκοπικές συµπράξεις (Corners-Rings) 

– Καρτέλ (Cartel) 

– Τραστ (Trust) 

– Συνεργασίες Επιχειρήσεων – το Franchising (δικαιόχρηση)  

 

 

3.5.1.  Συµφωνία κυρίων (Gentlemen agreement) 

 

– Προφορική συµφωνία που στηρίζεται στην καλή πίστη των συνεργαζόµενων 

– Χαλαρή συνήθως δέσµευση 

– Συναντάται κυρίως στις Αγγλοσαξωνικές χώρες 

 

 

3.5.2.  Οι συµφωνίες κυρίων (gentlemen agreements) 

 
Είναι Χαλαρές και όχι συνήθως γραπτές συµφωνίες µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου σε µία γεωγραφική περιοχή.  

Συµφωνούνται, µε βάση το εθιµικό δίκαιο, όλα όσα από κοινού έχουν αποφασιστεί να 

δεσµεύουν ηθικά τις συµβαλλόµενες πλευρές (ύψος τιµής, περιοχή, ακτίνα δράσης).  

 

 

3.5.3.  Κοινοπραξίες (Pools) 

 

Οι κοινοπραξίες (pools) είναι  ενώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων για την επίτευξη 

ενός κοινού σκοπού.  

Αυτός επιδιώκεται συχνά µέσω συµφωνιών των επιχειρήσεων για κατάργηση του µεταξύ 

τους ανταγωνισµού, για σύµπραξη µε σκοπό τη µείωση του κόστους παραγωγής µέσω 

κοινής γραµµής δράσης έναντι των προµηθευτών και µείωση του κόστους προµήθειας 

πρώτων υλών.  

Μία σύγχρονη έκφραση της κοινοπραξίας αποτελεί η στρατηγική επιχειρησιακή συµµαχία 

(strategic business alliances, SBAs) και αναφέρεται σε συνεργασίες, η διάρκεια και οι όροι 

των οποίων καθορίζονται µε συµβόλαιο.  

 

Κοινοπραξία καλείται η από κοινού σύµπραξη περισσοτέρων φυσικών ή νοµικών προσώπων 

µε σκοπό την επίτευξη ορισµένου κοινού σκοπού (κατά κανόνα κερδοσκοπικού).  

Γενικά, µπορεί να λεχθεί, ότι η κοινοπραξία αποτελεί ένα µάλλον χαλαρό δεσµό 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και οπωσδήποτε άτυπο. Καθένα από τα µετέχοντα  

σ' αυτήν πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) διατηρεί την αυτοτέλεια αυτού και τη νοµική 

προσωπικότητά του. Απλώς κατά την επιδίωξη του κοινού σκοπού, τα µέλη της κοινοπραξίας 
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συντονίζουν τις ενέργειές τους για την επίτευξη καλύτερου οικονοµικού αποτελέσµατος. 

Οι κοινοπραξίες υπάρχουν και λειτουργούν όταν γίνει πραγµατικότητα ο επιδιωκόµενος 

σκοπός για τον οποίο καταρτίστηκαν. Αντίθετα, διαλύονται αυτόµατα εφόσον δεν πετύχουν 

τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

 

 

Αυτές οι συµπράξεις οµοειδών επιχειρήσεων επιδιώκουν να καταργήσουν τον µεταξύ τους 

ανταγωνισµό και να αυξήσουν τα κέρδη τους.  

Πολλές φορές, τη δηµιουργία µιας κοινοπραξίας υπαγορεύει το µέγεθος του έργου, που είναι 

πολύ µεγάλο και δύσκολο για να αναληφθεί από ένα µόνο φορέα. Αυτό το φαινόµενο 

συναντάται, κυρίως, κατά την ανάληψη και εκτέλεση των µεγάλων δηµοσίων έργων. 

 

Τέτοιες είναι οι µορφές κοινοπρακτικής δράσεως ορισµένων παραγωγικών µονάδων, όπως 

κοινοπραξίες πετρελαιοειδών, ελαιοπαραγωγών, παραγωγής εκρηκτικών κ.λ.π.  

Σ'αυτήν την κατηγορία υπάγονται και οι συµπράξεις τραπεζών ή οµίλων κεφαλαιούχων (τα 

γνωστά ως ‘’συνδικάτα’’). 

 

Όχι σπάνια, οι κοινοπραξίες ιδρύονται αναγκαστικά από το νόµο για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση ευρύτερων κοινωνικών αναγκών (π.χ. κοινοπραξίες µεταφορικών µέσων, 

κοινοπραξίες συνεκµεταλλεύσεως γεωργικών ή αλιευτικών εγκαταστάσεων κ.ο.κ).  

 

Οι κοινοπραξίες καταρτίζονται µε ιδιωτικά ή συµβολαιογραφικά έγγραφα. Στη χώρα µας η 

κοινοπραξία είναι ιδιότυπη επιχειρηµατική δραστηριότητα, που δεν αντιµετωπίζεται ευθέως 

από τη νοµοθεσία. ∆εν υπάρχει διάταξη στον Εµπορικό ∆ίκαιο, που να αναφέρεται στην 

κοινοπραξία ή να ρυθµίζει, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τις σχέσεις των µελών της.  

Από πλευράς Αστικού Κώδικα, µπορεί να λεχθεί, ότι ιδιάζουσας µορφής κοινοπραξία υπάρχει 

κάθε φορά που κάποιο εµπράγµατο δικαίωµα ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα αδιαιρέτως 

κατά τύχην και όχι βάσει ιδιαίτερης µεταξύ τους συµβάσεως. 

 

Σύνοψη για τις κοινοπραξίες: 
 

– Συνασπισµός οµοειδών επιχειρήσεων που καταρτίζεται εγγράφως 

– Στοχεύουν στην αύξηση της διαπραγµατευτικής ισχύος των 

συνεργαζόµενων έναντι των προµηθευτών και τη µείωση του κόστους 

προµήθειας πρώτων υλών και βασικών υλικών 

– ∆ιαλύονται όταν δεν πληρούνται οι δεσµευτικοί όροι ή δεν 

πετυχαίνουν τους αντικειµενικούς σκοπούς 
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3.5.4.  Ενώσεις συµφερόντων (Community of Interest / Profit Pool) 

 

– Συµπράξεις διανοµής κερδών µεταξύ επιχειρήσεων 

– Οι επιχειρήσεις διατηρούν την διοικητική/οικονοµική τους αυτοτέλεια, ακολουθούν όµως 

κοινή επιχειρηµατική πολιτική 

– Η διανοµή των κερδών γίνεται συνήθως µε βάση τον κύκλο εργασιών ή την αποδοτικότητα 

κάθε επιχείρησης 

 

3.5.5.  Κερδοσκοπικές συµπράξεις (Corners-Rings) 

 

Συνιστώνται κυρίως µεταξύ των εµπόρων, µεσιτών, χρηµατιστών ή ιδιωτών, µε σκοπό  

να πραγµατοποιήσουν ορισµένες κερδοσκοπικές ενέργειες (π.χ. να αγοράσουν µεγάλες 

ποσότητες µήλων ή πατάτας) και να δηµιουργηθεί έτσι µια τεχνητή περιορισµένη προσφορά 

(π.χ πατάτας) στην αγορά, για να σχηµατισθεί υψηλή τιµή στο προϊόν της σύµπραξης. Είναι 

κερδσκοπικά τεχνάσµατα, προσωρινού όµως χαρακτήρα. 

 

Τα  Corners – Rings συνοψίζοντας είναι: 

 

– Συνασπισµοί που στοχεύουν στην δηµιουργία τεχνητής έλλειψης προϊόντων από την αγορά 

µέσω της αγοράς µεγάλων ποσοτήτων, οι οποίες µεταπωλούνται µετέπειτα σε υψηλό τίµηµα 

– Σχηµατίζονται συνήθως από εµπόρους, χρηµατιστές και ιδιώτες 

– Συχνά στοχεύουν και στο να πετάξουν από την αγορά ανταγωνιστές τους, 

‘’στριµώχνοντάς’’ τους στην γωνία (Corner). 
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3.5.6.  Κονσέρν (Concern/Konzern) 

 

Πρόκειται περί ενώσεων επιχειρήσεων, που διατηρούν µέσα στην ένωση τη νοµική τους 

αυτοτέλεια, ωστόσο όµως, υπάγονται σε ένα νέο και ιδιαίτερο σχήµα συνεργατικής 

οικονοµικής πολιτικής δράσης και διοίκησης (παραδείγµατα: οι εταιρείες διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου, ανταλλαγής µετοχών).  

 

Συνήθως σε Κονσέρν συνασπίζονται εταιρείες συµµετοχών ή διαχείρισης κεφαλαίων (holding 

companies):   

 

Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν εδώ δηλαδή, ανήκουν σε ένα όµιλο-οµάδα ‘’διαφορετικών’’ 

εταιρειών, στον οποίο όµιλο η διοίκηση όλων των εταιρειών που τον αποτελούν, έχει 

ανατεθεί σε µία εταιρεία, την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων (holding), για να ασκείται 

περισσότερο αποτελεσµατικά και συντονισµένα.  

 

Το κονσέρν δηλαδή, µπορεί να είναι ένωση επιχειρήσεων τόσο σε οριζόντια όσο και σε 

κάθετη διάταξη, η οποία µπορεί να διατηρεί τη νοµική αυτοτέλεια των συνενούµενων 

επιχειρήσεων, αλλά οι επιχειρήσεις που συνενώνονται συναποτελούν µια οικονοµική ενότητα 

που συνεπάγεται και ενότητα διοίκησης.  

∆ηλαδή ενώ κατά τη συνένωση διατηρούν τη νοµική τους υπόσταση, χάνουν κατά ένα µέρος 

την οικονοµική τους αυτοτέλεια και τη διοκητική τους αυθυπαρξία.  

 

Εδώ η ένωση των επιχειρήσεων είναι συµπαγής, διότι οι συνενούµενες επιχειρήσεις µέσω της 

ανταλλαγής των µετοχών τους δεσµεύουν αµοιβαία ένα µέρος του κεφαλαίου τους. Αναγκαία 

λοιπόν προϋπόθεση για να υπάρξει κονσέρν είναι η συνένωση των επιχειρήσεων που έχουν 

τη µορφή ανώνυµης εταιρίας. 

 

∆ηλαδή είναι κατά κανόνα:  

 
– Συνασπισµοί επιχειρήσεων υπό ενιαία διοίκηση που ασκείται από µία (την) ελέγχουσα 

εταιρεία 

– Μπορεί να είναι οριζόντιας ή κάθετης διάταξης 

– Οι επιχειρήσεις διατηρούν την νοµική τους υπόσταση αλλά περιορίζεται η 

διοικητική/οικονοµική τους αυτοτέλεια 

– Ισχυροί δεσµοί µεταξύ τους λόγω οικονοµικής δέσµευσης 

 

 3.5.6.1. Είδη Κονσέρν (Concern/Konzern): 

 

α) Οργανικά Κονσέρν (Concern/Konzern).  
Οσα περιλαµβάνουν οµοειδείς επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαδοχικά στάδια του κύκλου 

παραγωγής και της διάθεσης των αγαθών. Επιχειρήσεις συγγενών παραγωγικών κλάδων 

 

β) Ανόργανα Κονσέρν (Concern/Konzern) (ή κεφαλαίου). Επιχειρήσεις διαφορετικών 

κλάδων 

(Μη οµοειδείς επιχειρήσεις). Οσα περιλαµβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικούς οικονοµικούς κλάδους. 

 



49 

 

              β1) Εταιρίες Επένδυσης Κεφαλαίου. 

                    Το επενδύουν σε επιχειρήσεις µε διαφορετική πιθανότητα κέρδους. 

                    Σκοπός: µέση σταθερή απόδοση κεφαλαίου > τρέχοντος επιτοκίου. 

 

              β2) Εταιρίες Χαρτοφυλακίου (Εταιρείες Holding) 
                     Έχουν τη µορφή ΑΕ. 

                     Ενεργητικό = µετοχές και αξιόγραφα άλλων επιχειρήσεων. 

 

                     Στόχοι:  
                                  το υψηλότερο δυνατό κέρδος µέσω ελέγχου των επιχειρήσεων, 

                                  αύξησης παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας ελεγχόµενων 

                                  επιχειρήσεων, περιορισµός του µεταξύ τους ανταγωνισµού, 

                                  επιβολή µονοπωλίου στην αγορά. 

 

 

3.5.6.2.  Κονσέρν διαφοροποιηµένα ανάλογα µε την δραστηριότητά τους  

 

Συγκεκριµένα συναντάµε ως κονσέρν εταιρείες που χαρακτηρίζονται ώς: 

α) Κονσέρν αµοιβαίας συµµετοχής κεφαλαίων που συγκροτούνται µε την ανταλλαγή 

µετοχών.  

∆ηλαδή: 

– Αµοιβαίας συµµετοχής κεφαλαίων 

– Εταιρείες επένδυσης κεφαλαίων 

– Εταιρείες Holding 

 

β) Κονσέρν κεφαλαιακής ηγεσίας, στα οποία η ηγέτιδα επιχείρηση διαθέτει την πλειοψηφία 

του µετοχικού κεφαλαίου των εξαρτηµένων επιχειρήσεων. 

∆ηλαδή: 

– Κεφαλαιακής ηγεσίας 

– Εταιρείες επένδυσης κεφαλαίων 

– Εταιρείες Holding 

 

γ) Τραστ - κονσέρν, στα οποία οι επιχειρήσεις που συγκεντρώνονται, µεταβιβάζουν στην 

ηγέτιδα επιχείρηση ολόκληρο το µετοχικό τους κεφάλαιο, διατηρώντας όµως τη νοµική τους 

αυτοτέλεια. 

– Κεφαλαιακής ηγεσίας 

– Εταιρείες επένδυσης κεφαλαίων 

– Εταιρείες Holding 
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3.5.7.  Καρτέλ (Cartel) 

 
– Συµβατική δέσµευση οµοειδών επιχειρήσεων που διατηρούν την νοµική, διοικητική και 

οικονοµική τους αυτοτέλεια 

– Στόχος η εξουδετέρωση του ανταγωνισµού σε ολιγοπωλιακές συνήθως αγορές 

– ∆ηµιουργούνται βάσει γραπτών συµφωνιών που µπορεί να είναι αφανείς ή εµφανείς 

 

3.5.7.1.  Βασικοί τύποι καρτέλ 

 

– Εθνικά, Περιφερειακά ή ∆ιεθνή (π.χ. ΟΠΕΧ/OPEC) 

– Ελεύθερα ή Αναγκαστικά (µε εντολή της κυβέρνησης συνήθως σε συνθήκες κρίσης) 

– Χαλαρά ή Ισχυρά 

– Ρύθµισης εφοδιασµού 

– Ρύθµισης προσφοράς 

 

3.5.7.2.  ∆ιαφοροποιήσεις Καρτέλ ανάλογα µε την δραστηριότητά τους 

 
• Όρων πωλήσεων (συνήθως για τρόπο και χρόνο, όχι τιµή) 

• Κοινής οργάνωσης πωλήσεων 

• Περιορισµού παραγωγής (έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερπροσφορά) 

• Γεωγραφικού καταµερισµού αγορών 

• Καθορισµού τιµών 

• Τα καρτέλ θεωρούνται γενικώς ασταθή και περιορισµένης διάρκειας γιατί είναι δύσκολο να 

συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις επιτυχίας (κοινές ανάγκες, επιδιώξεις, προβλήµατα και 

αγορές, ανελαστική ζήτηση) 

• Τα ιδιωτικά καρτέλ διώκονται συχνά νοµικά 

 

3.5.7.3.  Σύνοψη χαρακτηριστικών των Καρτέλ: 

 
Τα καρτέλ (cartel) είναι γραπτή συµφωνία µεταξύ µεγάλων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου 

που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά τοπική / εθνική / διεθνή, µε σκοπό την αποφυγή του 

ανταγωνισµού µεταξύ τους και την εξάλειψη των συνεπακόλουθων συνεπειών του στην 

κερδοφορία τους.  

 

Μέσω του καρτέλ αποφασίζουν να αποδεχθούν µία κοινή και ενιαία τιµή για το παρόµοιο 

προϊόν ή υπηρεσία που η καθεµιά προσφέρει, αλλά οι συµφωνίες είναι δυνατόν να αφορούν 

και τις ποσότητες, ποιότητες ή ποικιλίες των προϊόντων ή ακόµη και τα τµήµατα της αγοράς 

που θα διατίθενται (γεωγραφική δραστηριοποίηση κάθε καρτελικής εταιρείας).  

 

Ο σχηµατισµός καρτέλ είναι παράνοµος, καθώς το ∆ίκαιο ανταγωνισµού τον απαγορεύει.  

Η δηµιουργία "καρτέλ" πολλές φορές προκαλεί την αθέµιτη χειραγώγηση της λεγόµενης 

"ελεύθερης αγοράς", µε επακόλουθο αφενός τη δυσφήµιση του ίδιου του καρτέλ, αφετέρου 

και τον κίνδυνο, για την προστασία των ασθενέστερων οικονοµικών τάξεων, του κρατικού 

κεντρικού παρεµβατισµού, σε βάρος του καρτέλ, ειδικότερα όταν διαπιστωθεί ψεύτικος 

συναγωνισµός ή ανταγωνισµός. 

 



51 

 

∆εν θα πρέπει όµως να προκαλεί εντύπωση το γεγονός να συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο.  

∆ηλαδή ο κρατικός παρεµβατισµός να υποχρεώσει µεγάλες οµοειδείς επιχειρήσεις να 

συµπράξουν σε δηµιουργία καρτέλ.  

Αυτό βεβαίως συµβαίνει συνήθως σε αγορές χωρίς ανταγωνισµό, π.χ. σε αγορές 

ολοκληρωτικών καθεστώτων ή σε αγορές που βρίσκονται υπό εξαιρετικές καταστάσεις 

ανάγκης (π.χ. επιστράτευση, καταστάσεις καταστροφών, κ.λπ.).  

 

Γενικά οι συνασπιζόµενες επιχειρήσεις των καρτέλ, είναι µεγάλες επιχειρήσεις που 

δεσµεύονται µεταξύ τους για κάποιο χρονικό διάστηµα, συνήθως µεγαλύτερο της δεκαετίας, 

µε διάφορους όρους µε συµβάσεις, διατηρώντας όµως την νοµική τους υπόσταση και την 

διοικητική τους αυτοτέλεια και ανεξαρτησία.  

Η σύµβαση αυτή συνήθως προβλέπει πολύ υψηλή ποινική ρήτρα κατά µεγάλο ποσοστό 

ιδιοκτησίας που καταπίπτει σε βάρος εκείνης της συµβαλλόµενης επιχείρησης που τυχόν δεν 

θα συµµορφωνόταν ή θα αθετούσε το περιεχόµενο της συµφωνίας.  

Η συµφωνία αυτή µπορεί να αφορά είτε κάποιο καθορισµό ποσότητας παραγωγής µιας 

εκάστης των συµβαλλοµένων ή στον καθορισµό ενιαίας ποιότητας ή ορισµένης ποικιλίας, 

κ.λπ.  

 

Συνοψίζοντας λοιπόν, πρόκειται γιά:  

 

α) Σύµπραξη οµοειδών επιχειρήσεων οριζόντιας και παράλληλης διάταξης. 

β) Γραπτή συµφωνία µε ιδιωτικό συµφωνητικό ή δηµόσιο έγγραφο. 

γ) ∆ιατηρούν οικονοµική, διοικητική, αλλά κυρίως νοµική αυτοτέλεια. 

δ) Κοινή επιχειρηµατική συµπεριφορά και πολιτική (διατήρηση τιµών αγοράς και πώλησης 

    προϊόντων, ορισµός ποσοτήτων παραγωγής, όροι πληρωµών, κλπ.) 

ε) Κατάργηση µεταξύ τους διαφορών και ανταγωνισµού. 

ζ) Επιβολή µονοπωλιακής πολιτικής στην αγορά. 

 

3.5.7.4.  Κριτήρια Κατηγοριοποίησης τών Καρτέλ 

Τα Καρτέλ γενικά διακρίνονται µε τρία βασικά κριτήρια:  

α) κατά την έκταση δράσης,  

β) κατά το αίτιο της σύµπραξης και  

γ) κατά το περιεχόµενο της δράσης τους. 

 

1. Κατά την έκταση δράσης:  
 

αυτά διακρίνονται σε "εθνικά καρτέλ" και "πολυεθνικά" ή "διεθνή καρτέλ".  

 

2. Κατά το αίτιο σύµπραξης:  
 

διακρίνονται σε "ελεύθερα καρτέλ" ή σε "αναγκαστικά καρτέλ", όπου τα µεν πρώτα 

συγκροτούνται µε ελεύθερη συµφωνία, τα δε δεύτερα κατόπιν κρατικού 

παρεµβατισµού ή κατόπιν έκτακτης κρατικής επιταγής.  

 

3. Τέλος κατά το περιεχόµενο τη δράσης τα Καρτέλ διακρίνονται όπως έχουµε πεί  

σε "καρτέλ προσφοράς" και σε "καρτέλ ζήτησης".  
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Τα µεν πρώτα αποβλέπουν σε ρύθµιση των σχέσεων που αφορούν τη προσφορά ειδών 

των συνασπιζοµένων επχειρήσεων, τα δε δεύτερα αποσκοπούν στη κατάπαυση του 

µεταξύ τους αναπτυσσόµενου ανταγωνισµού προκειµένου έτσι απρόσκοπτα να 

κερδοσκοπούν οι εταιρείες που τα απαρτίζουν.  

Μετά και από τα παραπάνω, η άποψη που εκφράζεται ότι µε βάση την ‘’θεωρία των 

παιγνίων’’κατά τα σύγχρονα ‘’οικονοµικά’’ που λένε και ισχυρίζονται κάποιοι ότι, η 

διατήρηση της συνεργασίας σε ένα καρτέλ δεν είναι εύκολη, καθώς κάθε µέλος έχει 

συµφέρον να αποκλίνει από την συµφωνηµένη συµπεριφορά (να ρίξει τις τιµές π.χ. και να 

λάβει µεγαλύτερο µέρος της πελατείας) δεν ισχύει για τα Καρτέλ που συµπράττουν σε βάθος 

χρόνου µε υψηλές ρήτρες για µακροπρόθεσµο ασφαλές κέρδος. Η καρτελική ράντα, σε βάθος 

χρόνου όπως θα δούµε πιό κάτω, συµβάλει περισσότερο στην ''φυγόκεντρο'' διάλυση του 

καρτέλ, από ότι οι ρήτρες µπορούν να το διατηρήσουν ''εν ζωή''. 

3.5.7.5.  Καρτελική Ράντα (πρόσοδος) 

 

Καρτελική ράντα ονοµάζεται το πλεονέκτηµα του ποσοστιαίου κέρδους, που καρπούται η µε 

ευνοοικότερους όρους κόστους λειτουργούσα επιχείρηση εντός του καρτέλ, σε σχέση µε την 

συνασπιζόµενη επιχείρηση εντός του καρτέλ, που λειτουργεί µε επαχθέστερους όρους 

κόστους.  

Η καρτελική ράντα που προκύπτει, για την µε ευνοοικότερους όρους κόστους λειτουργίας 

καρτελική επιχείρηση ακριβώς, είναι και το επιχείρηµα για πολλούς οικονοµολόγους, για την 

µη µακροπρόθεσµη δυνατότητα λειτουργίας ενός καρτέλ, µιας και σε βάθος χρόνου, η 

‘’κυρίαρχη’’ µε όρους ενοοικότερου κόστους παραγωγής επιχείρηση, θα ‘’επωφεληθεί’’ από 

το ισχυρό της θέσης της σε βάρος της µε επαχθέστερους όρους κόστους λειτουργίας, 

επιχείρησης. * 

3.5.7.6.  Παραδείγµατα Καρτέλ 

 

Από τα πιο επιτυχηµένα "διεθνή", "ελεύθερα" καρτέλ "προσφοράς" στην ιστορία είναι ο 

ΟΠΕΚ, ο σύνδεσµος των πετρελαιοπαραγωγών χωρών που µε ηγέτιδα την Σαουδική Αραβία 

συγκεντρώνει περίπου το 40% της παγκόσµιας παραγωγής και το 70% των γνωστών 

αποθεµάτων πετρελαίου.  

Μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές Χώρες όπως η Ρωσία και το Μεξικό, δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚ 

και συχνά αντιτίθενται στις κινήσεις του, καθώς και ότι παρά τον εκτεταµένο έλεγχο του στην 

ποσότητα παραγωγής πετρελαίου, ο ΟΠΕΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει µακροπρόθεσµα την 

τιµή του πετρελαίου στα υψηλά επίπεδα που κατάφερε να την εκτινάξει αρχικά, 

επαληθεύοντας εν µέρει µόνο όµως, τις θεωρητικές υποθέσεις για την µακροπρόθεσµη 

απόδοση των καρτέλ.  

 

 

* Σηµειώσεις Φώτη Τσιφοπανόπουλου 

   ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 
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3.5.8.  Τραστ (Trust) 

 

Τα τραστ (trust) είναι συγχωνεύσεις πολλών επιχειρήσεων σε µία µεγάλη, την ονοµαζόµενη 

και επιχείρηση τραστ, µε σκοπό να ισχυροποιηθεί περισσότερο η µεγάλη επιχείρηση και να 

επιβληθεί στις αγορές.  

Τα τραστ λοιπόν, προέρχονται από συγχώνευση υφισταµένων ήδη επιχειρήσεων που τελούν 

είτε υπό οριζόντια, είτε υπό κάθετη διάταξη µεταξύ τους, είτε ακόµη και µε συµπληρωµατική. 

 

Μέσω της διαδικασίας του τραστ, οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις χάνουν πλήρως τη 

διοικητική και οικονοµική τους αυτοτέλεια και στην ουσία προσυπογράφουν, ώστε το 

σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους να µεταφερθούν στη νέα µεγάλη 

επιχείρηση, της οποίας αποτελούν µέρος.  

Κύριο χαρακτηριστικό λοιπόν του τραστ, είναι ότι οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις χάνουν 

την αυτοτέλειά τους (νοµική ύπαρξή τους), καθώς και την αυτόνοµη διοίκησή τους.  

Έτσι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις αυτών µεταφέρονται στη προκύπτουσα νέα 

επιχείρηση λεγόµενη τραστ. 

Συνηθέστερα η συγχώνευση των επιχειρήσεων µέχρι να δηµιουργηθεί το τραστ γίνεται είτε 

σταδιακά, είτε σε µία και µοναδική φάση. Απώτερος στόχος των συγχωνευοµένων είναι 

πάντα η απόκτηση προνοµιακής θέσης στην αγορά και στον διεθνή ανταγωνισµό.  

Αυτό επιχειρείται καταργώντας τον µεταξύ αυτών ανταγωνισµό υπό µία εν δυνάµει εταιρεία 

που θα παρουσιάζει ορθολογικότερη οργάνωση, κοινό σχεδιασµό ανάπτυξης και δυναµικό, 

καταργώντας τις περιττές και παρασιτικές δαπάνες των συγχωνευοµένων, βελτιώνοντας έτσι 

το παραγωγικό αγαθό και σταθεροποιώντας την τιµή του.  

 

Αναλυτικότερα πρόκειται για: 
 

Συγχωνεύσεις ορισµένου αριθµού µεγάλων επιχειρήσεων οριζόντιας ή κάθετης διάταξης. 

Αυτές χάνουν διοικητική, οικονοµική και νοµική αυτοτέλεια και συγχωνεύονται σε µία. 

 
– Πλήρης λοιπόν συγχώνευση επιχειρήσεων που επιτελείται µε δύο συνήθως τρόπους: 

 

• Η ισχυρότερη επιχείρηση απορροφά τις άλλες 

• Ιδρύεται νέο νοµικό πρόσωπο 

 

-Μπορεί να είναι κάθετης διάταξης (συγχώνευση επιχειρήσεων που ασχολούνται από την 

παραγωγή της πρώτης ύλης έως την διάθεση στον καταναλωτή) ή οριζόντιας διάταξης 

(οµοειδείς επιχειρήσεις) 

 

-Στόχος είναι η δηµιουργία µονοπωλιακής κατάστασης (ειδικά σε τραστ οριζόντιας διάταξης) 

-Σε αρκετές χώρες υπάρχει νοµοθετική πρόβλεψη για τον περιορισµό τους 

Τα τραστ παρουσιάζουν και ορισµένα πλεονεκτήµατα λόγω συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

 

∆ύο τρόποι υπάρχουν για την υλοποίηση του τράστ: 

➔ Η ισχυρότερη απορροφά τις υπόλοιπες εξαγοράζοντας το ενεργητικό και το παθητικό τους. 

➔ Όλες µαζί ιδρύουν ένα νέο νοµικό πρόσωπο στο οποίο περιέρχονται όλες οι αρµοδιότητες 

και τα περιουσιακά στοιχεία. 
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3.5.8.1.  Πλεονεκτήµατα των Τραστ 

1. Οργάνωση παραγωγής µε τις πλέον οικονοµικές συνθήκες.  

2. Ευνοϊκότερη διαµόρφωση τιµών πώλησης, ανταγωνιστικότερα αγαθά.  

3. Συµβολή στην αύξηση των εξαγωγών.  

3.5.8.2.  Ολιγοπωλιακός χαρακτήρας τών τράστ 

Εκτός όµως των παραπάνω, πολλές φορές και στις µέρες µας όλο και περισσότερο φανερά, 

παρατηρείται στην αγορά µια συγκεκαλυµµένη εµφανής συνεργασία οµοειδών εξ 

αντικειµένου επιχειρήσεων, είτε σε οριζόντια είτε σε κάθετη διάταξη είτε ακόµη και σε 

συµπληρωµατική σχέση µεταξύ τους, που αποβλέπουν στην επιθετικού και ολιγοπωλιακού 

χαρακτήρα συµπεριφορά, φτάνοντας ακόµη και σε αυτήν του µονοπωλίου καί δεσµεύοντας 

έτσι ολόκληρο τον κλάδο.  

Κάποιες φορές συµβαίνει αυτή η συγχώνευση να λάβει τον επίσηµο χαρακτήρα, µε 

προσδιορισµό κοινού κεντρικού οργάνου που λαµβάνει ολιγοπωλιακές αποφάσεις υπό την 

µορφή περισσότερο οµοιάζουσα µε καρτέλ. 

Την ίδια στιγµή, αρκετοί οικονοµολόγοι θεωρούν ότι ουσιαστικά και στην λειτουργία τους, 

ιδιαίτερου χαρακτήρα τραστ είναι τα λεγόµενα κονσέρ ή κοτσέρν. 

3.5.8.3.  Αντι-Τραστ νοµοθεσίας 

Κατά το αγγλοσαξωνικό δίκαιο, το τραστ αποτελεί µια νοµική συµφωνία µε την οποία η 

περιουσία που ανήκει σε ένα πρόσωπο, διοικείται προς όφελος ενός άλλου.  

Στα ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως εµπίστευµα, το ελληνικό δίκαιο όµως (όπως και τα 

υπόλοιπα της ηπειρωτικής ευρώπης δίκαια) δε γνωρίζει τέτοιο θεσµό.  

Χρειάζονται τρία µέρη για την συµφωνία: 

• ο settlor, που δίνει το περιουσιακό στοιχείο προς όφελος ενός άλλου,  

• ο trustee, που έχει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου και του οποίου  

η πληρωµή ορίζεται µε νόµο, και  

• ο beneficiary, ο οποίος δέχεται τα οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο.  

Η νοµοθεσία Σέρµαν περί Αντι-Τραστ, (1980), που είναι ο βασικός νόµος στο αµερικανικό 

∆ίκαιο κατά των περιορισµών του Ανταγωνισµού, που "κατέστησε παράνοµη κάθε συµφωνία 

ενοποίησης ή ‘’συνωµοσία’’ µε στόχο την κατάργηση του ανταγωνισµού", απευθυνόταν σε 

µια εφαρµογή των τραστ στις επιχειρήσεις στον τοµέα της ενέργειας τότε και συγκεκριµένα 

τον πετρελαιακό τοµέα.  

Η Standard Oil Company του Τζον. Ντ. Ροκεφέλερ για παράδειγµα, έπειθε µετόχους σε 

διάφορες εταιρείες να δώσουν τις µετοχές τους σε ενα Συµβούλιο trustees µε αντάλλαγµα 

πιστοποιητικά που τους εξασφάλιζαν την πληρωµή µερισµάτων. Η επιτροπή ερχόταν έτσι σε 

θέση να διοικεί ταυτόχρονα πολλές εταιρείες, οι οποίες θα έπρεπε να είναι σε ανταγωνισµό 

µεταξύ τους καί λειτουργούσαν ένα µονοπώλιο στον ενεργειακό τοµέα µε την µορφή του 

τράστ, που έγινε και αιτία της αντιτράστ νοµοθεσίας. 

Συνέχεια της παραπάνω νοµοθέτησης γνωστής ως "Πράξης Σέρµαν", ακολούθησαν:  

η νοµοθετική "Πράξη Κλέιτον" (1914) και η νοµοθετική "Πράξη Ρόµπσον και Πάτµαν" του 

1936.  

Αυτών των νοµοθετηµάτων, ακολούθησαν σε διάφορες άλλες  Χώρες νοµοθετήµατα , 

δηµιουργώντας εθνικές νοµοθεσίες περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού. 
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3.5.9. Συνεργασίες Επιχειρήσεων   

 

α) το Franchising (δικαιόχρηση)  

 

β) το Outsourcing Franchising  
 

 

3.5.9.1.  το Franchising (δικαιόχρηση) 

 
Προσδιορίζει µία µέθοδο διανοµής προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών, µέσα από µία σχέση 

συνεργασίας που αναπτύσσεται µεταξύ δύο συνήθως επιχειρήσεων και µία επιχειρηµατική 

µέθοδο που αφορά την εκχώρηση ενός δικαιώµατος ή προνοµίου από µία επιχείρηση σε 

µία άλλη.  

Η µία καλείται franchisor (δικαιοπάροχος) και η άλλη franchisee (δικαιοδόχος).  

Ο δικαιοπάροχος εκχωρεί τα δικαιώµατα ή προνόµια στον δικαιοδόχο να πωλεί προϊόντα και 

υπηρεσίες που αυτός είτε παράγει καί έχει αναπτύξει στην αγορά, είτε έχει εισάγει και 

εµπορεύεται στην αγορά.  

 

Η παροχή δικαιωµάτων αφορά θέµατα αδειοδότησης των εµπορικών σηµάτων και των 
µεθόδων επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως τη δηµιουργία καταστηµάτων αλυσίδας 

(Goody’s), καταστηµάτων λιανικής πώλησης που µοιράζονται ένα εµπορικό σήµα και την 

κεντρική διαχείριση (Zara), επιχειρήσεων που διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωµα να 

πωλούν επώνυµα προϊόντα (Fokas καταστήµατα που πωλούν π.χ. Boss).  

 

 

3.5.9.2.  το Outsourcing Franchising  

(Εξωτερίκευση και δικαιόχρηση)  

 

 

Μία µικρή αλυσίδα επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στο franchising ως franchisor 

(δικαιοπάροχος) µπορεί να ζητά ‘‘εξωτερική βοήθεια’’ για να καλύψει τις ελλείψεις της και 

να βελτιώσει την τεχνογνωσία και το δίκτυο των πωλήσεών της.  

Πολλές εταιρείες απευθύνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες για να αγοράσουν υπηρεσίες 

τεχνογνωσίας, πείρα και εξειδίκευση σε θέµατα marketing, διανοµής, διαφήµισης, ανάπτυξης 

του δικτύου πωλήσεων, αλλά και συµβουλευτικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.  

Εν ολίγοις, οι εταιρείες αυτές εξωτερικεύουν ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών τους που δεν µπορούν από µόνες να υλοποιήσουν, ώστε να πετύχουν οικονοµίες 

κλίµακας και να ικανοποιοιήσουν το οικονοµικό αξίωµα, είτε µεγιστοποιόντας τα κέρδη τους 

είτε ελαχιστοποιόντας τα κάστη τους.  
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3.5.10.  Συνεταιρισµός 

 

Ένας ‘’ιδιόµορφος’’ τύπος συνασπισµού επιχειρήσεων, είναι και ο ‘’Συνεταιρισµός’’. 

Ο όρος αυτός (Συνεταιρισµός- Cooperative) αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα όπου 

και εξελίχθηκε ως ιδεολογία και ως κίνηµα µε κοινωνικό και οικονοµικό περιεχόµενο 

αποβλέποντας κυρίως τις ασθενέστερες τάξεις των εργαζοµένων για την ικανοποιητικότερη 

αντιµετώπιση των διαφόρων συχνά αναφυοµένων αυθαιρεσιών του κυρίαρχου 

καπιταλιστικού οικονοµικού µοντέλου, του κεφαλαιοκρατισµού.  

 

Η ελευθερία της συγκρότησης συνεταιρισµού για την επιδίωξη κυρίως της βιωσιµότητας  των 

µικρών οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων κυρίως, αλλά και όχι µόνο, σε σχέση µε την 

ανταγωνιστικότητά τους απέναντι στις µε µεγάλα µεγέθη συντελεστών παραγωγής, µεγάλες 

καπιταλιστικές οµοειδείς επιχειρήσεις, θεµελιώνεται στα συντάγµατα όλων των 

φιλελεύθερων και δηµοκρατικών πολιτειών (δικαίωµα του «συνεταιρίζεσθαι»).  

 

Ο Συνεταιρισµός αποτελεί το τελευταίο εν δυνάµη στάδιο επιβίωσης των µικρών σε κατοχή 

συντελεστών παραγωγής επιχειρήσεων, απέναντι στον ανταγωνισµό των µεγάλων 

επιχειρήσεων, µέσα από την διαµόρφωση σχετικών ‘’οικονοµιών κλίµακος’’ είτε στο στάδιο 

της προµήθειας (ενδιάµεσες καταναλώσεις - Input), είτε στο στάδιο της διάθεσης για τις 

µικρές µονάδες. ∆ηλαδή ένα ‘’µέσον’’ επιβραδυντικής διαδικασίας ‘’εξόδου’’ της µικρής 

παραγωγικής µονάδας από την αγορά. 

 

Συνεταιρισµός, είναι µια: «αυτόνοµη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την 

αντιµετώπιση των κοινών οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και 

επιδιώξεων τους, διαµέσου µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης», 

όπως περιγράφει ο ορισµός πού δόθηκε τελευταία στο παγκόσµιο συνέδριο συνεταιριστικών 

οργανώσεων στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 1995.  

 

Άλλωστε η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι βρίσκεται στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου: 

Άρθρο 20 (1) Καθένας έχει το δικαίωµα στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και του 

συνεταιρίζεσθαι. 

3.5.10.1.  Ελληνική νοµοθεσία ‘’περί συνεταιρισµών’’ 

Στην ελληνική νοµοθεσία γίνεται διάκριση µεταξύ: 

• Αστικών συνεταιρισµών το νοµικό πλαίσιο της λειτουργίας των οποίων ρυθµίζεται 
από το νόµο 1667/1986 και  

• Αγροτικών συνεταιρισµών που διέπονται από το νόµο 2810/2000.  

Στους αστικούς συνεταιρισµούς, περιλαµβάνονται: 

• Οι καταναλωτικοί συνεταιρισµοί, που για τη σύστασή τους απαιτούνται τουλάχιστον 

εκατό άτοµα, ενώ απαιτούνται δεκαπέντε άτοµα για τους λοιπούς, όπως:  

• Παραγωγικούς συνεταιρισµούς  

• Προµηθευτικούς συνεταιρισµούς  

• Πιστωτικούς συνεταιρισµούς  

• Μεταφορικούς συνεταιρισµούς  

• Τουριστικούς συνεταιρισµούς 
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3.5.10.2.  Αγροτικοί συνεταιρισµοί 

 

Αγροτικοί είναι όσοι δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τοµέα της αγροτικής οικονοµίας 

για την ίδρυση των οποίων απαιτούνται τουλάχιστον δέκα άτοµα.  

Για να ενισχυθεί ο κεφαλαιουχικός χαρακτήρας του αγροτικού συνεταιρισµού παρέχεται η 

δυνατότητα απόκτησης περισσοτέρων από µιας µερίδων, οι οποίες µπορούν να δώσουν στον 

κάτοχο δικαίωµα περισσοτέρων από µιας ψήφου, η οποία όµως σε καµιά περίπτωση δεν 

µπορεί να ξεπερνά τις τρεις.Κάθε αστικός και γεωργικός συνεταιρισµός, ως νοµικό, πρόσωπο 

είναι έµπορος και συνεπώς µπορεί να κηρυχτεί σε πτώχευση. Οι συνέταιροι αγροτικού 

συνεταιρισµού δεν µπορούν να προσωποκρατηθούν για τα χρέη του τελευταίου. 

Αξιοσηµείωτες επιµέρους µορφές είναι οι Αγροτικοί ή γεωργικοί συνεταιρισµοί, στους 

οποίους περιλαµβάνονται οι κτηνοτροφικοί και οι αλιευτικοί, οι οποίοι αποτελούν 

οικονοµικές οργανώσεις µε συλλογική καλλιέργεια, ή παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση 

(εµπορία) αγαθών, δανειοδότηση µελών, αποζηµιώσεις επί καταστροφών κ.λπ. 

Σηµειώνεται ότι τα κέρδη των παραπάνω µορφών συνεταιρισµών και ειδικότερα των 

καταναλωτικών επιστρέφονται στα µέλη τους υπό µορφή µερίσµατος που βασίζεται ανάλογα 

µε το χρηµατικό ποσό που δαπανήθηκε από κάθε µέτοχο µέσα σε κάποιο τακτό διάστηµα. 

Είναι άλλωστε και το βασικό σηµείο της νοµοθεσίας περί συνεταιρισµών, που ‘’ορίζει’’ την 

‘’καπιταλιστική’’ υπόσταση του συνεταιριστικού ‘’επιχειρείν’’, το γεγονός ακριβώς της 

διανοµής του πλεονάσµατος του αποθεµατικού, ανάλογα µε την συµµετοχή του καθένα 

στις εργασίες του συνεταιρισµού. 

Με το νόµο 4015/2011 καταργήθηκε ο δεύτερος και τρίτος βαθµός συνεταιριστικής 

οργάνωσης και δροµολογήθηκε η µετατροπή τους σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς. 

Παράλληλα,ξεκίνησαν ευρείας έκτασης συγχωνεύσεις αγροτικών συνεταιρισµών και 

ουσιαστική αδρανοποίηση µεγάλου αριθµού ανενεργών. Τέλος, δροµολογήθηκε η δραστική 

διευθέτηση των συνεταιριστικών χρεών µέσω σχεδίων αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης.  

Η ΠΑΣΕΓΕΣ είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο των αγροτικών συνεταιρισµών και η 

διοίκηση της (διοικητικό συµβούλιο και γενική συνέλευση) πρέπει να εκλέγεται από 

πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων που προκύπτουν µε άµεση και καθολική ψηφοφορία 

µεταξύ των συνεταιριστών όλης της Χώρας. Από το 1895 έχει ιδρυθεί η ∆ιεθνής 

Συνεταιριστική Ένωση (∆ΣΕ) η οποία επεξεργάζεται τις Αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι 

συνεταιρισµοί σε παγκόσµια κλίµακα. Αυτές οι αρχές, αποτελούν τους νοµικούς κανόνες των 

διαφόρων συνεταιριστικών νοµοθεσιών.  

Η ∆ΣΕ αναθεώρησε τρεις φορές τις Συνεταιριστικές Αρχές, προσαρµόζοντας τις σε ένα 

µεταβαλλόµενο κόσµο, το 1937, το 1966 και τελευταία το 1995 στο Συνέδριο της στο 

Μάντσεστερ της Μ. Βρετανίας. 

Οι συνεταιρισµοί αποτελούν ιστορικά τον κύριο κορµό κοινωνικής οικονοµίας στην 

Ελλάδα. Λειτουργούν κυρίως ως επιχειρήσεις (που άλλωστε είναι), µε την έννοια ότι 

παράγουν και διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες. 
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3.5.10.3.  Ευρωπαϊκός συνεταιρισµός "SCE" ( ονοµαζόµενος τυπικά "Ευρωπαϊκή 

συνεταιριστική εταιρία" "ΕΣΕΤ" ). 

 

Η Ευρωπαϊκή ένωση, µε τον κανονισµό 1435/2003 άµεσα εφαρµόσιµο µε υπερνοµοθετική 

ισχύ, εισάγει την δυνατότητα ιδρύσεως ιδιαίτερης µορφής συνεταιρισµού που δεν εντάσσεται 

στις ανωτέρω εθνικές κατηγορίες.  

Ο εκ του περισσού εφαρµοστικός νόµος 4099/2012 ρυθµίζει περαιτέρω κάποιες λεπτοµέρειες 

για τους Ευρωπαϊκούς συνεταιρισµούς, δυστυχώς όµως εισάγει και αντίθετες διατάξεις οι 

οποίες παρότι δεν ισχύουν καθότι ο κανονισµός έχει ύπερνοµοθετική ισχύ, δηµιουργούν 

νοµικές δυσκολίες και ασάφεια. 

Ο κανονισµός ορίζει στο άρθρο 8 µε τίτλο εφαρµοστέο δίκαιο: 

1. Μια SCE διέπεται: 

α) από τον παρόντα κανονισµό 

β) εφόσον το επιτρέπει ρητά ο παρών κανονισµός, από τις διατάξεις του καταστατικού της 

γ) σε θέµατα που δεν ρυθµίζει ο παρών κανονισµός ή, σε θέµατα που τα ρυθµίζει εν µέρει, όσον 

αφορά τις πτυχές που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό από:  

i) τις νοµοθετικές διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη µέλη προς εφαρµογή κοινοτικών µέτρων 

που αφορούν ειδικά τις SCE· 

ii) τις νοµοθετικές διατάξεις των κρατών µελών που έχουν εφαρµογή σε συνεταιρισµό ο οποίος 

έχει συσταθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους της καταστατικής έδρας της SCE· 

Έτσι έχουµε ότι στον Ευρωπαϊκό συνεταιρισµό εφαρµόζεται κατ' αρχήν ο κανονισµός. 

Ο κανονισµός προβλέπει ρητά συγκεκριµένα θέµατα να τα ορίζει το καταστατικό.  

Το άρθρο 8 ορίζει οι διατάξεις αυτές του καταστατικού να υπερισχύουν της εθνικής 

νοµοθεσίας (κατ' εξουσιοδότηση του υπερεθνικού νοµοθέτη). 

Για να κατανοήσουµε πως ορίζεται κάποιο θέµα σε Ευρωπαϊκό συνεταιρισµό διαβάζουµε τον 

κανονισµό και τις διατάξεις του καταστατικού που ρητά προβλέπονται από αυτόν.  

Έτσι λοιπόν αν µε µόνο αυτή την ανάγνωση µπορούµε να καταλάβουµε πως ορίζεται κάτι 

τότε δεν εφαρµόζεται τίποτε άλλο. 

Μόνο αν µετά από αυτή την ανάγνωση κάτι είναι µη ορισµένο τότε λαµβάνονται κατά σειρά 

εφαρµογής υπ' όψιν οι ειδικές εθνικές διατάξεις των SCE ή των εθνικών συνεταιρισµών, ή οι 

µη ρητά προβλεπόµενες διατάξεις του καταστατικού. 

Παράδειγµα: Αναρωτιόµαστε αν µέλη του συνεταιρισµού µπορεί να είναι και άτοµα µη 

κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ενώσεως. ∆ιαβάζουµε τον κανονισµό και τις ρητά προβλεπόµενες 

διατάξεις του καταστατικού. Πουθενά δεν γίνεται αναφορά για το ανωτέρω θέµα. Με βάση 

την αρχή του ότι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται, αυτό σηµαίνει ότι ο κανονισµός δεν 

απαγορεύει - άρα επιτρέπει την συµµετοχή µη κατοίκων Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  

∆εν εφαρµόζονται στο ερώτηµα αυτό άρα ούτε οι ειδικές διατάξεις των SCE, ούτε οι εθνικές 

διατάξεις των συνεταιρισµών ούτε οι διατάξεις του καταστατικού.  
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Αντίθετη ερµηνεία θα επέτρεπε στον Εθνικό νοµοθέτη να ορίσει ότι π.χ. µέλη συνεταιρισµού 

µπορεί να είναι µόνο Έλληνες πολίτες ακυρώνοντας έτσι την ίδια την υπόσταση του 

Ευρωπαϊκού συνεταιρισµού. 

Βασική αρχή του κανονισµού είναι η αρχή της µη διάκρισης που ορίζει ότι δεν δύναται να 

γίνεται διάκριση του Ευρωπαϊκού συνεταιρισµού από τους εγχώριους. Επειδή υπάρχουν 

διάφορα είδη εγχώριων συνεταιρισµών, οφείλει το κράτος τουλάχιστον να µην γίνεται 

αρνητική διάκριση µε κάποιο από τα είδη συνεταιρισµών. 

Ο συνεταιρισµός µπορεί να ιδρυθεί από τουλάχιστον 2 νοµικά πρόσωπα από διαφορετικές 

χώρες της Ε.Ε. ή από τουλάχιστον 5 φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από τουλάχιστον 2 

διαφορετικές χώρες της ΕΕ. 

Το ελάχιστο κεφάλαιο είναι 30.000€ το οποίο πρέπει να κατατεθεί το 25% κατά την ίδρυση 

και το υπόλοιπο εντός 5 ετών από την ίδρυση (άσχετα µε το ότι ο 4099/2012 λέει άλλα). 

Κατά την διάλυση ο Ευρωπαϊκός συνεταιρισµός υπάγεται στην αρχή της αφιλοκερδούς 

διανοµής εκτός αν το καταστατικό του προβλέπει διαφορετικά. 

Η διαδικασία ιδρύσεως είναι: 

α) Σύνταξη καταστατικού και υπογραφή από τους ιδρυτές δίχως ιδιαίτερη διατύπωση. 

β) Κατάθεση στο ΓΕΜΗ του υπογραφέντος καταστατικού (δεν εγγράφεται στο µητρώο του 

ειρηνοδικείου και δεν γίνεται έλεγχος νοµιµότητας - εγγράφεται στο πρώην µητρώο 

ανωνύµων ). 

γ) ∆ηµοσίευση στο ΓΕΜΗ οπότε και επέρχεται η σύσταση, ανακοίνωση στο ΦΕΚ και 

Εφηµερίδα ΕΕ. 

Μετά από µια πρώτη αποτυχηµένη προσπάθεια ο πρώτος Ελληνικός Ευρωπαϊκός 

συνεταιρισµός ανακοινώθηκε στις 02/05/2014 ("ED SCE"). 

3.5.10.4.  Αναγκαστικός συνεταιρισµός 

 

Τέλος ο αναγκαστικός συνεταιρισµός είναι µία Συνεταιριστική οργάνωση που ιδρύεται 

ύστερα από επιταγή νόµου και χαρακτηρίζεται από την υποχρεωτική συνεργασία για την 

εκπλήρωση σκοπού κοινής ωφελείας.  

Κύριο παράδειγµα στην Ελλάδα αναγκαστικού συνεταιρισµού, είναι ο αναγκαστικός 

συνεταιρισµός ακτηµόνων καλλιεργητών, στον οποίο παραδίδεται το κτήµα που θα µοιραστεί 

στους ακτήµονες για την αποκατάσταση τους και το διαχειρίζεται έως την πραγµατική 

διανοµή του.  
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3.6.  Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 

 

Τι είναι λοιπόν η δεσπόζουσα θέση. Ο αντικειµενικός σκοπός µιας επιχείρησης, που 

δραστηριοποιείται σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι η επίτευξη του κέρδους και η 

ενίσχυση της θέσης της στη σχετική αγορά. Όταν µια επιχείρηση κατέχει µια θέση τέτοιας 

οικονοµικής 

δύναµης που την καθιστά ικανή να επηρεάσει τον ανταγωνισµό, στην αγορά ενός 

συγκεκριµένου πρὀόντος, τότε για τους νοµικούς η εταιρεία αυτή κατέχει δεσπόζουσα θέση 

ενώ για τους 

οικονοµολόγους διαθέτει µονοπωλιακή δύναµη. 

 

Η δεσπόζουσα θέση που µπορεί να έχει µια εταιρεία, στοιχειοθετείται από την οικονοµική 

δύναµη και το µερίδιο της αγοράς που η εταιρεία κατέχει, τα υπάρχοντα εµπόδια εισόδου 

στην αγορά, η εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η κατοχή ευρεσιτεχνιών, βιοµηχανικών και 

πνευµατικών 

δικαιωµάτων και πολλά άλλα. Κάθε ένα από αυτά από µόνο του δεν µπορεί να προσδώσει τον 

τίτλο της ''δεσπόζουσας'' σε µια επιχείρηση. Χρειάζεται ένα ικανός συνδυασµός παραγόντων 

για να καταλήξουµε µε σιγουριά στην υπεροχή της. Άλλωστε η κατοχή µιας τέτοιας δύναµης 

δεν συνεπάγεται αυτοµάτως και την καταχρηστική της εκµετάλλευση. Το κοινοτικό δίκαιο 

άλλωστε 

αναγνωρίζει το δικαίωµα στην πρόοδο και την ευηµερία κάθε οικονοµικής µονάδας. 

Ωστόσο, η δεσπόζουσα επιχείρηση είναι επιφορτισµένη µε την ειδική ευθύνη, οι πράξεις της 

από την εκµετάλλευση των προνοµίων της υπεροχής της, να µην στρεβλώνουν τον 

ανταγωνισµό και να µην βλάπτουν την ευηµερία των καταναλωτών. 

 

Οι καταχρηστικές πρακτικές που συνήθως εφαρµόζουν οι κυρίαρχες επιχειρήσεις υπό το 

πρίσµα του άρθρου 82 της Συνθήκης των Ευρωπἀκών Κοινοτήτων πού ασχολείται µε την 

καταχρηστική συµπεριφορά που ενδέχεται να παρουσιάσει µια επιχείρηση η συνασπισµός 

επιχειρήσεων µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά, χωρίζονται σε 3 µεγάλες κατηγορίες :  

 

1) καταχρηστική εκµετάλλευση (exploitative abuses), 

2) παρεµποδιστική εκµετάλλευση (exclusionary abuses) και 

3) πρακτικές εκδίκησης και τιµωρίας (reprisal abuses).                                                                                              

 

Η πρώτη αφορά τις σχέσεις της δεσπόζουσας επιχείρησης µε τους προµηθευτές και τους 

πελάτες της. Η δεύτερη αφορά τους τρόπους που χρησιµοποιεί η ηγέτιδα επιχείρηση 

προκειµένου να 

εκτοπίσει ανταγωνιστές της απ’ τη σχετική αγορά ή να αποτρέψει την πρόσβαση νέων σε 

αυτήν. Και τέλος, η τρίτη είναι ικανή να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση που απολαµβάνει η 

εν λόγω 

επιχείρηση µέσω του πλήρους ή σχεδόν πλήρους εξοστρακισµού του ανταγωνισµού. Μερικά 

παραδείγµατα αυτών είναι η υπερβολική και η διακριτική τιµολόγηση, η ρήτρα 

αποκλειστικής 

προµήθειας, η άρνηση πώλησης και πολλά άλλα.  

Οι συνασπισµοί επιχειρήσεων τις περισσότερες φορές, είναι η επιθυµία σε συνδυασµό µε την 

ικανότητα, µιας επιχείρησης µε δεσπόζουσα θέση, να εξουσιάζει την αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται, εξουδετερώνοντας κάθε έννοια ανταγωνισµού, η σχεδιάζοντας αυτό να το 

πραγµατοποιήσει στο µέλλον. 

Μια επιχείρηση που βρίσκεται σε θέση ισχύος σε µια συγκεκριµένη αγορά µπορεί να βλάψει 
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τον ανταγωνισµό. Το να βρίσκεται µια επιχείρηση σε θέση ισχύος δεν βλάπτει από µόνο του 

τον ανταγωνισµό, αλλά αν εκµεταλλεύεται το γεγονός αυτό για να εξαλείψει τον 

ανταγωνισµό, τότε µιλάµε για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της. 

Αυτό συµβαίνει όταν, για παράδειγµα, µια επιχείρηση: 

• χρεώνει παράλογα υψηλές τιµές  

• αποσπά πελάτες από µικρούς ανταγωνιστές της εφαρµόζοντας τεχνητά χαµηλές τιµές 
τις οποίες δεν µπορούν αυτοί να ανταγωνιστούν  

• δηµιουργεί εµπόδια στους ανταγωνιστές της στη συγκεκριµένη ή σε άλλη σχετική 

αγορά, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόν που συνδέεται τεχνητά 

µε άλλο δηµοφιλέστερο, µεγάλης ζήτησης προϊόν  

• αρνείται να προµηθεύει ορισµένους πελάτες ή προσφέρει ειδικές εκπτώσεις σε 
πελάτες που αγοράζουν όλες ή τις περισσότερες προµήθειές τους από τη 

συγκεκριµένη επιχείρηση  

• εξαρτά την πώληση συγκεκριµένου προϊόντος από την πώληση ενός άλλου προϊόντος  

3.6.1. Τι είναι η πολιτική ανταγωνισµού και πώς λειτουργεί διαδικαστικά 

στην    ΕΕ. 

 

Όταν επικρατούν συνθήκες ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις βρίσκονται συνεχώς υπό την πίεση 

να προσφέρουν τα καλύτερα δυνατά προϊόντα στην καλύτερη δυνατή τιµή, διότι, 

διαφορετικά, οι καταναλωτές θα αγοράσουν τα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. Σε µια 

ελεύθερη αγορά, οι επιχειρήσεις πρέπει να δρουν ανταγωνιστικά γιατί αυτό είναι προς όφελος 

των καταναλωτών. 

Ορισµένες επιχειρήσεις προσπαθούν να περιορίσουν τον ανταγωνισµό. Για να διατηρηθεί η 

εύρυθµη λειτουργία των αγορών, πρέπει οι αρχές, µεταξύ των οποίων και η Επιτροπή σαν 

όργανο της ΕΕ, να προλαµβάνουν ή να διορθώνουν συµπεριφορές που υπονοµεύουν τον 

ανταγωνισµό. 

Όπως : 

• τις συµφωνίες µεταξύ επιχειρήσεων µε σκοπό τον περιορισµό του ανταγωνισµού – 

καρτέλ ή άλλες αθέµιτες ρυθµίσεις µε τις οποίες οι εταιρείες συµφωνούν να µην 

ανταγωνίζονται η µία την άλλη ώστε να επιβάλουν τους δικούς τους κανόνες στην 

αγορά  

• την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης – όταν µια επιχείρηση µε µεγάλο µερίδιο στην 

αγορά επιχειρεί να εκτοπίσει τους ανταγωνιστές της  

• τις συγχωνεύσεις και άλλες επίσηµες συµφωνίες µε τις οποίες οι επιχειρήσεις ενώνουν 

τις δυνάµεις τους προσωρινά ή µόνιµα (οι συγχωνεύσεις είναι νόµιµες υπό τον όρο ότι 

αποσκοπούν στην επέκταση της αγοράς και παρέχουν οφέλη στους καταναλωτές)  

• τις προσπάθειες για άνοιγµα αγορών στον ανταγωνισµό (απελευθέρωση) – σε τοµείς 
όπως οι µεταφορές, η ενέργεια, οι ταχυδροµικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες. 

Πολλοί από τους τοµείς αυτούς ελέγχονταν από κρατικά µονοπώλια και πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι η διαδικασία απευλευθέρωσης δεν παρέχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα σε αυτά τα παλαιά µονοπώλια.  

• τη χρηµατοδοτική στήριξη (κρατική ενίσχυση) επιχειρήσεων από τις κυβερνήσεις των 

χωρών της ΕΕ (η ενίσχυση αυτή επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν στρεβλώνει τον 

θεµιτό και αποτελεσµατικό ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων στις χώρες της ΕΕ 

ή δεν ζηµιώνει την οικονοµία  
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• τη συνεργασία µε τις εθνικές αρχές ανταγωνισµού των χωρών της ΕΕ (οι οποίες είναι 
επίσης αρµόδιες για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ περί ανταγωνισµού), ώστε να 

διασφαλιστεί η ενιαία εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού σε όλη την ΕΕ  

3.6.2.  Γιατί η πολιτική ανταγωνισµού είναι σηµαντική για τους 

καταναλωτές της ΕΕ. 

 

Η πολιτική ανταγωνισµού είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρµόζονται για να διασφαλιστεί 

ο θεµιτός ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων και εταιρειών. Η εφαρµογή της ενθαρρύνει την 

επιχειρηµατικότητα και την αποτελεσµατικότητα, αυξάνει τις επιλογές των καταναλωτών και 

συµβάλλει στη µείωση των τιµών και τη βελτίωση της ποιότητας.  

Χαµηλές τιµές για όλους: Ο ευκολότερος τρόπος για να αυξήσει µια επιχείρηση το µερίδιο 

αγοράς της είναι να προσφέρει καλύτερες τιµές. Εποµένως, στις αγορές που λειτουργεί ο 

ανταγωνισµός, οι τιµές πέφτουν. Το γεγονός αυτό ευνοεί τους καταναλωτές, εφόσον 

περισσότεροι µπορούν να πραγµατοποιούν αγορές, και παράλληλα ενθαρρύνει τις 

επιχειρήσεις να παράγουν, τονώνοντας έτσι την οικονοµία γενικότερα.  

Καλύτερη ποιότητα: Επίσης, ο ανταγωνισµός ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν 

την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούν, ώστε να προσελκύουν 

περισσότερους πελάτες και να αυξάνουν το µερίδιό τους στην αγορά. Η ποιότητα µπορεί να 

έχει διάφορες έννοιες, όπως: προϊόντα που διαρκούν περισσότερο ή λειτουργούν καλύτερα, 

καλύτερη εξυπηρέτηση µετά την πώληση ή τεχνική υποστήριξη, φιλικότερες και καλύτερες 

υπηρεσίες.  

Μεγαλύτερη επιλογή: Σε µια ανταγωνιστική αγορά, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους από τα υπόλοιπα της αγοράς. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε 

µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής και οι καταναλωτές µπορούν να επιλέγουν το προϊόν που 

προσφέρει την σωστή σχέση µεταξύ τιµής και ποιότητας γι΄αυτούς.  

Καινοτοµία: Για να µπορούν να παρέχουν µεγαλύτερη επιλογή και να παράγουν καλύτερα 

προϊόντα, οι επιχειρήσεις πρέπει να καινοτοµούν όσον αφορά το είδος και τον σχεδιασµό του 

προϊόντος, τις τεχνικές παραγωγής, τις παρεχόµενες υπηρεσίες κ.λπ.  

Καλύτεροι ανταγωνιστές στις διεθνείς αγορές: Ο ανταγωνισµός στο εσωτερικό της ΕΕ 

βοηθά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να είναι ισχυρότερες επίσης εκτός ΕΕ, και να µπορούν να 

επιβιώνουν σε συνθήκες παγκόσµιου ανταγωνισµού. 
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3.6.3.  Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή¨(ΕΟΚΕ) 

 

Η ΕΟΚΕ είναι το όργανο µέσω του οποίου συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις εργοδοτών 

και άλλες οµάδες που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών διατυπώνουν τις απόψεις τους 

για θέµατα της ΕΕ, συµβάλλοντας µε αυτόν τρόπο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Η ΕΟΚΕ διαθέτει τµήµα που ασχολείται συγκεκριµένα µε την πολιτική ανταγωνισµού και 

την προστασία του καταναλωτή (Τµήµα Ενιαίας Αγοράς, Παραγωγής και Κατανάλωσης). 

Η ισχύουσα Νοµοθεσία Ανταγωνισµού της ΕΕ καλύπτει τοµείς που έχουν να κάνουν 

γενικότερα  

µε την προστασία των καταναλωτών από αντιανταγωνιστικές συµφωνίες (περιλαµβανοµένων 

των συµπράξεων - συνασπισµών επιχειρήσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών, κατάχρηση από 

επιχειρήσεις και συνασπισµούς δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, κρατικές ενισχύσεις και 

διεθνείς συνεργασίες στον τοµέα του ανταγωνισµού. 
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Επίλογος – Συµπεράσµατα 

 

Η παρούσα εργασία προσπάθησε να καταγράψει µεθοδολογικά τους λόγους που από την 

µορφή και το είδος κάθε συνασπισµού επιχειρήσεων προκύπτει όφελος για τις επιχειρήσεις, 

τους καταναλωτές και την κοινωνία, η πρόκειται απλά για την ανάγκη επιβίωσης των 

επιχειρήσεων στα πλαίσια της ικανοποίησης του οικονοµικού αξιώµατος και του 

ανταγωνισµού των αγορών. Θέλησε να δώσει ένα περιεχόµενο ''αιτιολογικό'' στον όρο 

«συνασπισµός επιχειρήσεων» πέρα από την εύκολη αιτιολόγηση συνασπισµού για την 

διεκδίκηση στην αγορά αυτού που καλείται «δεσπόζουσα θέση». Μπορεί κριτικά ο 

αναγνώστης να βάλει τα όρια µέσα  στο χώρο στον οποίο κινείται ο υγιής ανταγωνισµός, τους 

τρόπους µε τους οποίους αυτός πλήττεται από ενδεχόµενους συνασπισµούς που αποβλέπουν 

κύρια στην «δεσπόζουσα θέση» τις περισσότερες φορές, αλλά και να διακρίνουµε τη διαφορά 

ανάµεσα στην ''υπεράσπιση'' του δικαιώµατος που έχει κάθε οικονοµική µονάδα 

στην πρόοδο και την κατάχρησή αυτού µέσω συνασπισµού της µε άλλες. 

 

Βεβαίως η ανάλυση και αξιολόγηση της συµπεριφοράς µιας επιχείρησης ως καταχρηστικής ή 

όχι στην επιλογή της να συνασπισθεί, δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε εξ αρχής κατακριτέα.  

Το λόγο για έλεγχο της προστασίας του ανταγωνισµού έχουν µόνο οι αρµόδιες γι' αυτό αρχές, 

που διαχειρίζονται τις νοµοθεσίες όταν επεµβαίνουν ελεγκτικά στη λειτουργία µιας αγοράς.  

Συνήθως στην Ελλάδα και µε βάση το άρθρο 82 της Συνθήκης  της ΕΕ, η γενική αρχή που 

ακολουθείται (κατ' επιταγή του κοινοτικού δικαίου) είναι η case-by-case ανάλυση.  

 

Πιστεύουµε ότι µε την παρουσίαση στην εργασία µας, µπορεί κανείς να διαµορφώνει κατα 

περίπτωση άποψη, για την ''δράση'' µιας επιχείρησης η ενός συνασπισµού, τόσο για την 

''τύχη''  

της ίδιας η του συνασπισµού που δηµιούργησε, αλλά και για τους υπόλοιπους συντελεστές 

µιας κοινωνίας, εργαζόµενοι, καταναλωτές, µέσα στην οποία δραστηριοποιείται. 
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                                                             ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 

1) 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/AUTO/?uri=CELEX:32003R1435&qid=1403248449201&rid=3) 

EU law and publications 

 

 

2) 

( http://www.nsk.gov.gr/webnsk/gnwmodothsh.jsp?gnid=112551 ) 

Νοµικό συµβούλιο του Κρατους 

 

 

3) 

http://www.businessportal.gr/search_name.php   

  

 
       

(µε αναζήτηση στον διακριτικό τίτλο "ED SCE"  

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)). 

 

 

4) 

http://ec.europa.eu/competition/consumers/institutions_el.html 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 


