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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Οικονοµική Επιστήµη ανήκει στις κοινωνικές επιστήµες. Η επιρροή που ασκεί στη διαµόρφωση και ερµηνεία του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι πολύ σηµαντική, αφού η πλειοψηφία των κοινωνικών προβληµάτων έχει οικονοµικές προεκτάσεις.
Το βιβλίο αυτό έχει σαν στόχο να παρέχει στους αναγνώστες ορισµένες βασικές γνώσεις
Οικονοµικής Θεωρίας. Γράφτηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράµµατος ΄΄ Στοιχεία Οικονοµικής Θεωρίας΄΄ που έχει σαν βασικές επιδιώξεις να αναλύσει
τους µηχανισµούς διαµόρφωσης του όγκου παραγωγής και της τιµής ενός προϊόντος, να εξηγήσει τον τρόπο προσδιορισµού και την ερµηνεία διαφόρων οικονοµικών µεγεθών και να παρουσιάσει το ρόλο του Κράτους και συγκεκριµένων θεσµικών παραγόντων στη λειτουργία
της οικονοµίας. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό βιβλίο, όπου η έκταση και η θεµατολογία του
καθορίστηκαν από το πρόγραµµα διδασκαλίας του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος. Για µεγαλύτερη ανάλυση και εµβάθυνση των εννοιών που εξετάζονται στο βιβλίο, θα
πρέπει οι καθηγητές και οι εκπαιδευόµενοι να ανατρέξουν στην πλούσια οικονοµική βιβλιογραφία.
Στην αρχή κάθε ενότητας παρουσιάζονται οι βασικοί στόχοι που επιδιώκεται να επιτευχθούν µε τη διδασκαλία της συγκεκριµένης ενότητας, τα προσδοκόµενα απότελέσµατα στη
µάθηση και τις γνωστικές δεξιότητες που πρέπει να απόκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι µε την
ολοκλήρωσή της, καθώς και οι βασικές έννοιες που θα πρέπει να κατανοήσουν και να εµβαθύνουν για την καλύτερη αφοµοίωση της ύλης. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει σύνοψη των
βασικών της σηµείων. Επίσης, σε κάθε ενότητα υπάρχουν ασκήσεις που στοχεύουν, σε κάποιες περιπτώσεις στον προβληµατισµό σχετικά µε έννοιες που εξετάστηκαν ή θα εξεταστούν
παρακάτω και σε άλλες, στην αξιολόγηση του βαθµού γνώσης και κατανόησής τους.
Στην πρώτη ενότητα του βιβλίου παρουσιάζονται ορισµένες βασικές οικονοµικές έννοιες,
όπως τα οικονοµικά αγαθά, η παραγωγή, οι παραγωγικοί συντελεστές, οι παραγωγικές δυνατότητες µιας οικονοµίας. Επίσης παρουσιάζεται το πρόβληµα της στενότητας των παραγωγικών πόρων που αντιµετωπίζουν οι κοινωνίες και προκύπτει η αναγκαιότητα για την ορθολογική αξιοποίησή τους.
Αντικείµενο της δεύτερης ενότητας είναι η ζήτηση του καταναλωτή για αγαθά. Περιγράφονται οι παράγοντες που την προσδιορίζουν και οι επιδράσεις που ασκούν οι µεταβολές αυτών των παραγόντων στη συµπεριφορά του καταναλωτή.
Τα αγαθά παράγονται και προσφέρονται από τις επιχειρήσεις. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν την προσφορά για ένα αγαθό, ενώ στην τέταρτη
ενότητα περιγράφεται η διαµόρφωση του όγκου και το κόστους παραγωγής του.
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Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις συναλλάσονται στις αγορές. Στην πέµπτη ενότητα αναλύεται ο µηχανισµός της αγοράς µέσω του οποίου διαµορφώνονται οι τιµές των αγαθών
καθώς και οι ποσότητες που ανταλλάσσονται.
Η συµπεριφορά κάθε επιχείρησης καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τη µορφή αγοράς
στην οποία ανήκει το προϊόν που παράγει. Στην έκτη ενότητα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά
των βασικών µορφών αγοράς και περιγράφεται η συµπεριφορά της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης κάθε κλάδου.
Από την έβδοµη ενότητα εξετάζεται η οικονοµία ως σύνολο. Στη συγκεκριµένη ενότητα
παρουσιάζονται οι µέθοδοι εκτίµησης κάποιων βασικών συνολικών οικονοµικών µεγεθών
καθώς και η ερµηνεία τους σαν µέτρα οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων µιας χώρας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Σκοπός
Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο επιδιώκουµε να φέρουµε τους εκπαιδευόµενους σε επαφή
µε µερικές βασικές οικονοµικές έννοιες όπως, τα οικονοµικά αγαθά, η παραγωγή, οι παραγωγικοί συντελεστές, το πρόβληµα της στενότητας και οι παραγωγικές δυνατότητες. Η κατανόηση των παραπάνω εννοιών θα εισάγει τους εκπαιδευόµενους στην οικονοµική σκέψη και
θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των επόµενων ενοτήτων.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση
να:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

αναφέρουν και να εξηγούν τις ιδιότητες των αναγκών
διακρίνουν τα οικονοµικά αγαθά σε διάφορες κατηγορίες
ορίζουν την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας
προσδιορίζουν τους παραγωγικούς συντελεστές και τα χαρακτηριστικά τους
αναφέρουν τους βασικούς τοµείς παραγωγής
εξηγούν τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού της εργασίας
περιγράφουν και να εξηγούν το κύριο οικονοµικό πρόβληµα
ορίζουν, να υπολογίζουν και να ερµηνεύουν το κόστος ευκαιρίας
εξηγούν µε ποιό τρόπο µεταβάλλονται οι παραγωγικές δυνατότητες µίας οικονοµίας

Έννοιες κλειδιά

•
•
•
•
•

ανάγκες
οικονοµικά αγαθά
παραγωγική διαδικασία
παραγωγικοί συντελεστές
βασική οικονοµική αρχή
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•
•
•
•

καταµερισµός της εργασίας
κύριο οικονοµικό πρόβληµα
παραγωγικές δυνατότητες
κόστος ευκαιρίας

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης είναι η µελέτη των οικονοµικών προβληµάτων που
εµφανίζονται σε κάθε κοινωνία, στην προσπάθεια των ανθρώπων να ικανοποιήσουν τις απεριόριστες ανάγκες τους µε περιορισµένα µέσα. Η κατανόηση από τα µέλη της κοινωνίας του
περιορισµού των παραγωγικών τους πόρων έκανε αναγκαία την ορθολογική και απότελεσµατική αξιοποίησή τους.

1.1 Οι Ανάγκες
Η ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών είναι ο βασικός σκοπός της οικονοµικής δραστηριότητας. Ο άνθρωπος έχει πολλές ανάγκες που θέλει να ικανοποιήσει. Σύµφωνα µε τον
Maslow οι ανθρώπινες ανάγκες διακρίνονται σε βιολογικές ή επιβίωσης, ασφάλειας, κοινωνικές, αναγνώρισης και ολοκλήρωσης.
Η οικονοµική επιστήµη έχει ως αντικείµενο τις ανάγκες που ικανοποιούνται από οικονοµικά αγαθά, δηλαδή από αγαθά που είναι απότέλεσµα της παραγωγικής προσπάθειας του ανθρώπου.
1.1.2 Οι ιδιότητες των αναγκών
Οι ανάγκες των ανθρώπων χαρακτηρίζονται από δυο βασικά χαρακτηριστικά:
α) Εξελίσονται και πολλαπλασιάζονται.
Αυτό σηµαίνει ότι διαχρονικά εξελίσονται τα αγαθά που ικανοποιούν τις ανάγκες, ενώ
ταυτόχρονα δηµιουργούνται νέες. Για παράδειγµα, παλαιότερα η µεταφορά εµπορευµάτων γινόταν µε κάρα ενώ σήµερα γίνεται µε φόρτηγά. Επίσης, η επιθυµία απόκτήσεως κινητού τηλεφώνου δεν υπήρχε πρίν από µερικά χρόνια.
Η εξέλιξη και ο πολλαπλασιασµός των αναγκών µπορούµε να πούµε ότι οφείλεται
στους παρακάτω παράγοντες:
1) Η τεχνολογική πρόοδος, που οδηγεί στην εξέλιξη των προϊόντων καθώς και δηµιουργία νέων.
2) Η µίµηση, δηλαδή η τάση των ανθρώπων να µιµούνται τους άλλους. Έτσι, όταν εµφανιστεί ένα νέο αγαθό η χρήση του διαδίδεται εύκολα.
3) Η συνήθεια. Ο άνθρωπος συνηθίζει εύκολα σε νέα ποϊόντα όταν η χρήση τους επαναληφθεί αρκετές φορές.
4) Η διαφήµηση, που συντελεί στη δηµιουργία νέων αναγκών και στην εξέλιξη παλαιοτέρων.
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β) Σαν σύνολο είναι ακόρεστες.
Αφού οι ανάγκες συνεχώς εξελίσονται και πολλαπλασιάζονται, σαν σύνολο είναι ακόρεστες, δηλαδή, απεριόριστες και ανικανοποίητες. Μπορεί να υπάρχει ένα σηµείο κορεσµού
(πλήρους ικανοποίησης) µίας συγκεκριµένης ανάγκης, αλλά ο κορεσµός θα είναι πάντα
προσωρινός, δηλαδή, αργά ή γρήγορα η ανάγκη θα επανεµφανιστεί.

1.2 Τα Οικονοµικά Αγαθά
Οι άνθρωποι για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους παράγουν αγαθά ή προϊόντα. Το κύριο
χαρακτηριστικό των οικονοµικών αγαθών ή προϊόντων είναι ότι βρίσκονται σε στενότητα
(περιορισµένες ποσότητες) σε σχέση µε τις απεριόριστες ανάγκες των ανθρώπων.
1.2.1 ∆ιάκριση οικονοµικών αγαθών
Τα προϊόντα µπορούµε να τα διακρίνουµε σε διάφορες κατηγορίες:
α) Με κριτήριο, αν έχουν υλική υπόσταση ή όχι, σε:
i) Υλικά αγαθά
ii) Άυλα αγαθά ή υπηρεσίες
β) Με κριτήριο τη διάρκεια χρησιµοποίησης τους, σε:
i) ∆ιαρκή. ∆ιαρκές είναι το αγαθό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί παραπάνω από µία
φορά.
ii) Καταναλωτά, αυτά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µία φορά.
γ) Με κριτήριο τον σκοπό χρησιµοποίησης τους, σε:
i) Καταναλωτικά, αυτά που χρησιµοποιούνται για την άµεση ικανοποίηση αναγκών.
ii) Κεφαλαιουχικά, αυτά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία άλλων αγαθών. Είναι δηλαδή παραχθέντα µέσα παραγωγής.
Μια άλλη κατηγοροποίηση των αγαθών γίνεται µε κριτήριο το αν ισχύει η αρχή του απόκλεισµού.
Η αρχή του απόκλεισµού ισχύει όταν το άτοµο που δεν αγοράζει το αγαθό απόκλείεται από
την ικανοποίηση που αυτό παρέχει.
Με βαση το παραπάνω κριτήριο τα αγαθά διακρίνονται σε:
i) Ιδιωτικά, που είναι τα αγαθά που παρέχουν ικανοποίηση µόνο στον αγοραστή τους.
ii) ∆ηµόσια, που είναι τα αγαθά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από άτοµα που δεν
έχουν πληρώσει για αυτά κάποιο χρηµατικό αντίτιµο.
Την παραγωγή των δηµόσιων αγαθών την αναλαµβάνει το Κράτος.
Άσκηση 1
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος
φράσεις ή λέξεις στις παρενθέσεις.
1) Το ψωµί είναι :
α. Υλικό αγαθό
γ. Καταναλωτικό αγαθό
β. Καταναλωτό αγαθό
δ. Όλα τα παραπάνω
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2) Με κριτήριο τον σκοπό χρησιµοποίησής του, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιµοποιεί ένας µαθητής είναι. ............................... αγαθό, ενώ αυτός που χρησιµοποιεί ο απόθηκάριος µιας επιχείρησης είναι. ................................ αγαθό.
3) Το νερό µιας φυσικής πηγής δεν θεωρείται. ........................... αγαθό ή προϊόν γιατί δεν
είναι απότέλεσµα της. ........................ προσπάθειας του ανθρώπου.
4) Τα αγαθά βρίσκονται σε στενότητα σε σχέση µε τις ανάγκες των ανθρώπων γιατί:
α. Οι παραγωγικοί πόροι σε κάθε χρονική περίοδο βρίσκονται σε περιορισµένες ποσότητες.
β. Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες
γ. Τα α. και β.
δ. Κανένα από τα παραπάνω.
5) Με κριτήριο την αρχή. ....................................... οι υπηρεσίες των ενόπλων δυνάµεων είναι. .............................. αγαθό αφού το άτοµο που (δεν θα / θα) πληρώσει για την κάλυψη
του κόστους λειτουργείας τους (µπορεί / δε µπορεί) να απόκλειστεί από την κατανάλωση
των υπηρεσιών του.
1.3 Παραγωγική διαδικασία
Τα αγαθά είναι απότέλεσµα της παραγωγικής προσπάθειας του ανθρώπου, δηλαδή µίας παραγωγικής διαδικασίας.
Με τον όρο παραγωγική διαδικασία εννοούµε την ενσυνήδητη διαδικασία µετατροπής
(µετασχηµατισµού) των παραγωγικών πόρων σε αγαθά και υπηρεσίες.
Για να πραγµατοποιηθεί µια παραγωγική διαδικασία είναι απαραίτητη η χρήση µιας τεχνικής µεθόδου (τεχνολογίας παραγωγής) που θα καθορίζει τον τρόπο και τις αναλογίες µε τις
οποίες θα συνδυαστούν οι παραγωγικοί πόροι, δηλαδή, η ανθρώπινη προσπάθεια, οι φυσικοί
πόροι και τα εργαλεία (παραχθέντα µέσα παραγωγής).
1.3.1 Οι Παραγωγικοί Συντελεστές
Τα µέσα που συντελούν στη παραγωγική διαδικασία, δηλαδή οι παραγωγικοί πόροι, τα ονοµάζουµε παραγωγικούς συντελεστές, και είναι οι εξής:
1) Εργασία: Η καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας, σωµατικής και πνευµατικής, για την παραγωγή κάποιου προϊόντος.
2) Έδαφος (ή Γη ή Φύση): Όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των αγαθών, π.χ. µια εδαφική έκταση που καλλιεργείται, ο αέρας
που κινεί µια ανεµογεννήτρια, τα ορυκτά.
3) Κεφάλαιο: τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Είναι δηλαδή τα παραχθέντα µέσα παραγωγής, π.χ. µηχανήµατα, εργαλεία, κτίρια.
Ορισµένοι θεωρούν σαν χωριστό παραγωγικό συντελεστή την επιχειρηµατικότητα, δηλαδή
την ανθρώπινη ικανότητα συνδυασµού των άλλων τριών παραγωγικών συντελεστών µε σκοπό το κέρδος.
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1.3.1.1 Τα χαρακτηριστικά των παραγωγικών συντελεστών
Οι παραγωγικοί συντελεστές έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά:
α) Έχουν συνήθως ενναλλακτικές χρήσεις, δηλαδή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
παραγωγή διαφορετικών αγαθών. Για παράδειγµα, µια εδαφική έκταση µπορεί να καλλιεργηθεί ή να χρησιµοποιηθεί σαν οικόπεδο για την ανέγερση κατοικιών ή ενός εργοστασίου.
β) Για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονοµία η ποσότητά τους θεωρείται δεδοµένη,
εποµένως και οι ποσότητες των αγαθών που µπορούν να παραχθούν πρέπει να θεωρούνται δεδοµένες.
Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά των παραγωγικών συντελεστών συµπεραίνουµε ότι
κάθε οικονοµία αντιµετωπίζει το πρόβληµα της απότελεσµατικής αξιοποίησής τους.
Απότελεσµατική χρήση των παραγωγικών συντελεστών µπορεί να γίνει εάν οι απόφάσεις
λαµβάνονται µε κριτήριο την βασική οικονοµική αρχή, δηλαδή την επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού απότελέσµατος µε την µικρότερη δυνατή προσπάθεια (ή θυσία ή κόστος).
Παρατηρήσεις
1) Στην παραγωγική διαδικασία πέρα από την κατασκευή φυσικών προϊόντων περιλαµβάνεται και η µεταφορά, η απόθήκευση και η εµπορία τους.
2) Το σύνολο των ατόµων που θέλουν και µπορούν να εργαστούν σε µία οικονοµία, απότελούν το εργατικό δυναµικό της.
3) Κάθε παραγωγική διαδικασία στην οποία το ποσοστό συµµετοχής του συντελεστή κεφάλαιο είναι το µεγαλύτερο, ονοµάζεται εντάσεως κεφαλαίου, ενώ όταν το ποσοστό συµµετοχής του συντελεστή εργασία είναι το µεγαλύτερο ονοµάζεται εντάσεως εργασίας.
4) Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας ένα µέρος του συντελεστή κεφάλαιο αναλώνεται (φθείρεται, καταστρέφεται). Αυτή η φθορά του παραγωγικού συντελεστή κεφάλαιο ονοµάζεται απόσβεση κεφαλαίου. Αντίθετα, η αύξηση του ονοµάζεται επένδυση.

1.4 Τοµείς Παραγωγής
Η παραγωγική δραστηριότητα κάθε χώρας µπορεί να διακριθεί σε τρείς βασικούς τοµείς παραγωγής:
α) Πρωτογενής τοµέας, που περιλαµβάνει τις οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν σαν
αντικείµενο τη συγκοµιδή αγαθών που παρέχει η φύση, όπως γεωργία, κτηνοτροφία, εξόρυξη µεταλευµάτων και πετρελαίου κ.λ.π.
β) ∆ευτερογενής τοµέας, που περιλαµβάνει τις οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν σαν
αντικείµενο την επεξεργασία ή µεταπόίηση της παραγωγής του πρωτογενούς τοµέα. Στον
δευτερογενή τοµέα παραγωγής περιλαµβάνεται η παραγωγή βιοµηχανικών αγαθών, οι
κατασκευές, η παραγωγή ενέργειας κ.λ.π.
γ) Τριτογενής τοµέας ή τοµέας υπηρεσιών αφού περιλαµβάνει τις οικονοµικές δραστηριότητες που έχουν σαν αντικείµενο την παραγωγή υπηρεσιών και όχι υλικών αγαθών. Εδώ
ανήκουν το εµπόριο,οι τράπεζες, οι µεταφορές, οι διάφορες προσωπικές υπηρεσίες κ.λ.π.
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1.5 Ο καταµερισµός της εργασίας
Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων οικονοµιών είναι η µεγάλη εξιδείκευση των παραγωγικών λειτουργιών, και ο καταµερισµός της εργασίας µεταξύ των ατόµων.
Σε µια οικονοµία υπάρχει καταµερισµός εργασίας όταν κάθε άτοµο απασχολείται στην παραγωγή ενός µόνο προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα καταναλώνει προϊόντα που παράγουν άλλοι παραγωγοί.
Ο λόγος που οδήγησε τις κοινωνίες να στηρίξουν την οργάνωση της παραγωγής τους στην
εξειδίκευση της εργασίας είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µεγάλη αύξηση της
παραγωγικότητας της εργασίας, αφού:
α) Κάθε άτοµο µπορεί να απασχοληθεί εκεί που είναι πιο κατάλληλο σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες φυσικές του ικανότητες, µε απότέλεσµα να είναι πιο παραγωγικό.
β) Η συνεχείς απασχόληση µε µια µόνο εργασία οδηγεί στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων γι’ αυτή την εργασία.
γ) Αφού τα άτοµα απασχολούνται στην παραγωγή ενός µόνο αγαθού αναζητούν τρόπους για την
βελτίωση των τεχνικών µεθόδων και µέσων (εργαλείων, µηχανηµάτων) που χρησιµοποιούν.
Με τη µεγάλη εξειδίκευση βέβαια προκύπτουν και προβλήµατα, όπως για παράδειγµα η αβεβαιότητα των ατόµων για το αν έχουν εξειδικευτεί στη παραγωγή αγαθών που θα συνεχίσουν να έχουν
ζήτηση, η υποβάθµιση πολλές φορές της εργασίας από δηµιουργία σε µονότονη απασχόληση.
Άσκηση 2
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος
λέξεις στις παρενθέσεις.
1) Για την παραγωγή µιας ξύλινης καρέκλας χρειάζονται σφυριά, πριόνια και άλλα εργαλεία
που ανήκουν στον παραγωγικό συντελεστή. .............................., ξύλο που ανήκει στον παραγωγικό συντελεστή. .................................. και ο επιπλοποιός που είναι ο παραγωγικός συντελεστής. .................................. Χρειάζεται επίσης, µια. ..................... .......................που θα καθορίζει τον τρόπο και τις αναλογίες µε τις οποίες θα συνδυαστούν οι παραγωγικοί συντελεστές.
2) Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που παράγει τις καρέκλες,ο οποίος θεωρείται ο παραγωγικός συντελεστής. ............................ ήθελε να αντικαταστήσει δύο σφυριά που έσπασαν,
αλλά τελικά αγόρασε πέντε καινούργια σφυριά προς 20 € το καθένα. Εποµένως, το ύψος
της επένδυσης ήταν:
α. 100 € β. 60 € γ. 40 €,
ενώ η απόσβεση του κεφαλαίου ήταν:
α. 100 € β. 60 € γ. 40 €.
3) Οι καρέκλες αυτές είναι χειροποίητες οπότε µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την παραγωγική τους διαδικασία σαν. ...................... ...........................
4) Ο διευθυντής παραγωγής πρότεινε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης µια άλλη µέθοδο παραγωγής. Ο τελευταίος θα απόφασίσει µε κριτήριο την..................... .......................
....................,δηλαδή, µε ποια από τις δύο µεθόδους µπορεί να πετύχει το (µικρότερο/µεγαλύτερο) δυνατό απότελέσµα µε τη(µικρότερη/µεγαλύτερη) δυνατή θυσία ή κόστος.
5) Η συγκεκριµένη επιχείρηση εντάσεται στον. .......................... τοµέα παραγωγής.
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Άσκηση 3
Ο Henry Ford (ιδιοκτήτης της γνωστής αυτοκινητοβιοµηχανίας) έφερε επανάσταση στη βιοµηχανική παραγωγή. Έλεγε εξηγώντας τη διαδικασία συναρµολόγησης που ακολούθησε: ¨Ο άνθρωπος που τοποθετεί ένα εξάρτηµα δεν το στερεώνει. Ο άνθρωπος που τοποθετεί µια βίδα δεν
βάζει το παξιµάδι. Ο άνθρωπος που βάζει το παξιµάδι δεν το σφίγγει¨.
α) Τι περιγράφει µε τα παραπάνω ο Henry Ford;
β) Ποιά πιστεύτε ότι ήταν τα πλεονεκτήµατα εφαρµογής αυτής της µεθόδου στην παραγωγή
των αυτοκινήτων;
1.6 Η αγορά και το χρήµα
Βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει ο καταµερισµός είναι δυνατότητα των ατόµων να ανταλλάσουν προϊόντα µεταξύ τους. Καθιστάται λοιπόν απαραίτητη η ύπαρξη του θεσµού της
αγοράς. Παλαιότερα, µε τον όρο αγορά εννούσαν τον χώρο όπου γίνονταν οι ανταλλαγές, ενώ
σήµερα έχει απόκτήσει πιο ευρεία έννοια αφού υπάρχουν πολλοί τρόποι επικοινωνίας για την
πραγµατοποίηση µιας αγοραπωλησίας.
Επειδή η απευθείας ανταλλαγή αγαθών εµφάνιζε πολλές δυσκολίες, οι κοινωνίες δηµιούργησαν το χρήµα, δηλαδή ένα κοινά απόδεκτό µέσο ανταλλαγής. Με τη χρήση του χρήµατος ως µέσου ανταλλαγής, σε κάθε ροή προίόντος ή παραγωγικού συντελεστή αντιστοιχεί µια αντίθετη
ροή χρήµατος, ενώ η αγορά απότελείται από δυο µέρη, τους πωλητές και τους αγοραστές.
1.7 To οικονοµικό κύκλωµα
Οι ροές προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών που αναπτύσονται σε µια οικονοµία (οικονοµικό σύστηµα) περιγράφονται από το οικονοµικό κύκλωµα (σχήµα 1.1)
Το οικονοµικό κύκλωµα

Σχήµα 1.1
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Στο παραπάνω υπόδειγµα οικονοµικού συστήµατος παρουσιάζονται οι ροές που αναπτύσονται
µεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Θεωρείται δηλαδή ότι το κράτος δε συµµετέχει στην οικονοµική δραστηριότητα σαν παραγωγός και καταναλωτής προϊόντων και υπηρεσιών.
Επίσης θεωρείται ότι τα νοικοκυριά κατέχουν όλους τους παραγωγικούς συντελεστές και
τους προσφέρουν στις επιχειρήσεις, γι’ αυτό και αµοίβονται µε χρήµα. Το εισόδηµα που απέκτησαν, το δαπανούν για την αγορά των αγαθών που παράγουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή δεν
απόταµιεύουν τίποτα. Τα αγαθά και οι παραγωγικοί συντελεστές ανταλλάσονται µεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις αντίστοιχες αγορές. Σε κάθε ροή προϊόντος ή παραγωγικού
συντελεστή, αντιστοιχεί µια αντίθετη ροή χρήµατος.
Μπορούν να κατασκευαστούν και πιο πολύπλοκα υποδείγµατα οικονοµικού συστήµατος
που µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν το κράτος σαν παραγωγό και καταναλωτή αγαθών, καθώς
και τις τραπεζες που δέχονται απόταµιεύσεις και χορηγούν δάνεια (πιστωτική αγορά).
Άσκηση 4
Εξηγήστε ποιά από τα παρακάτω απότελούν εισροές στο οικονοµικό κύκλωµα και ποιά διαρροές από το οικονοµικό κύκλωµα µιας οικονοµίας που έχει σχέσεις µε οικονοµίες άλλων χωρών
(ανοιχτή οικονοµία).
α) Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών
β) Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών
γ) Επενδύσεις
δ) Απόταµιεύσεις

1.8 Το πρόβληµα της στενότητας
Για την καλύτερη κατανόηση του προβλήµατος της στενότητας θα χρησιµοποιήσουµε
την παρακάτω άσκηση:
Άσκηση 5
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος
λέξεις στις παρενθέσεις.
Το µηνιαίο εισόδηµα µιας οικογένειας είναι 2000 €. Τα µέλη της πιστεύουν ότι θα πρέπει να
ξοδεύουν κάθε µήνα τα ακόλουθα ποσά:
Για στέγαση
500 €
Για διατροφή
600 €
Για ρούχα
400 €
Για µεταφορές
300 €
Για διασκέδαση, ταξίδια
500 €
Για διάφορα άλλα έξοδα
300 €
Το συνολικό ποσό που πιστεύει η συγκεκριµένη οικογένεια ότι χρειάζεται να ξοδεύει είναι.
................. €. Όµως οι χρηµατικοί πόροι της είναι (µεγαλύτεροι / µικρότεροι) από το ποσό που χρειάζεται. Εποµένως, η οικογένεια αντιµετωπίζει (στενότητα / αφθονία) χρηµατικών πόρων σχετικά
µε τις ανάγκες της, και είναι υποχρεωµένη να ιεραρχίσει τις ανάγκες που θα ικανοποιήσει:
α. ανάλογα µε τη σειρά εµφάνισης τους.
β. µε τυχαία επιλογή.
γ. ανάλογα µε τον βαθµό επιτακτικότητάς τους.
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1.8.1 Το κύριο οικονοµικό πρόβληµα
Για την κοινωνία στο σύνολό της δεν έχουν σηµασία οι χρηµατικοί πόροι όπως έχουν για την
οικογένεια, αλλά οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει για να παράγει
τα αγαθά που χρειάζεται.
Σε κάθε χρονική περίοδο, οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει είναι
περιορισµένες σε σχέση µε τις απεριόριστες ανάγκες της. Αντιµετωπίζει εποµένως, στενότητα παραγωγικών πόρων και δεν µπορεί να παράγει όσα αγαθά θέλει.
Το παραπάνω ονοµάζεται κύριο οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο είναι µόνιµο και απασχολεί κάθε κοινωνία.
Το θεµελιώδες πρόβληµα στην οικονοµική επιστήµη είναι πώς θα κατανείµουµε τους παραγωγικούς συντελεστές που βρίσκονται σε στενότητα µεταξύ των διαφόρων ενναλακτικών
τους χρήσεων για την πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των µελών της κοινωνίας.
Η ύπαρξη του κύριου οικονοµικού προβλήµατος υποχρεώνει τις κοινωνίες να δώσουν απάντηση στα παρακάτω σηµαντικά ερωτήµατα:
α) Ποιά αγαθά θα παραχθούν και σε ποιές ποσότητες;
Αφού οι παραγωγικοί πόροι βρίσκονται σε στενότητα, τα µέλη της κοινωνίας είναι υποχρεωµένα να ιεραρχίσουν τις ανάγκες τους.
β) Με ποιό τρόπο θα παραχθούν τα αγαθά;
Αναζητείται δηλαδή, η απότελεσµατικότερη µέθοδος παραγωγής των αγαθών.
γ) Πως θα διανεµηθούν τα αγαθά στα µέλη της κοινωνίας;
δ) Πως θα αναπτυχθεί η οικονοµία, πως δηλαδή θα αυξηθεί η ποσότητα των παραγόµενων
αγαθών;
Η µελέτη των παραπάνω ερωτηµάτων απότελεί το βασικό αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης.

1.9 Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας
Οι παραγωγικές δυνατότητες µίας οικονοµίας, δηλαδή, πόσα αγαθά έχει δυνατότητα (µπορεί)
να παράγει µια οικονοµία, εξαρτώνται από τις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών και
το επίπεδο τεχνολογίας που διαθέτει.
1.9.1 Πίνακας και καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
Οι παραγωγικές δυνατότητες µίας οικονοµίας µπορούν να εκφραστούν µε τη µορφή πίνακα
και καµπύλης, µε την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι εξής βασικές υποθέσεις:
α) Παράγονται µόνο δυο αγαθά ή δυο κατηγορίες αγαθών.
β) Η τεχνολογία παραγωγής είναι δεδοµένη.
γ) Απασχολούνται όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές µε τον πιο απότελεσµατικό τρόπο, και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εναλλακτικές χρήσεις.
Ο πίνακας και η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνουν τη µέγιστη ποσότητα που
µπορεί να παραχθεί από το ένα αγαθό για κάθε δεδοµένη ποσότητα του άλλου.
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Άσκηση 6
Στα παρακάτω, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος λέξεις στις παρενθέσεις.
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µίας υποθετικής οικονοµίας που παράγει µόνο σπίτια (90 τ.µ. το καθ’ ένα) και τρόφιµα.
Συνδυασµοί
Α
Β
Γ
∆
Ε
Ζ

Σπίτια Τρόφιµα (τόνοι)
50
0
40
30
30
50
20
65
10
75
0
80
Πίνακας 1.1

1) Όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στη παραγωγή σπιτιών, παράγονται. ........ σπίτια και. ........ τόνοι τροφίµων.
2) Εάν παραχθούν 65 τόνοι τροφίµων, τότε ο µέγιστος αριθµός σπιτιών που µπορούν να παραχθούν είναι. .........
3) Προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγή τροφίµων θα πρέπει να (αυξηθεί/µειωθεί) η παραγωγή σπιτιών, αφού για να παραχθούν επιπλέον τρόφιµα πρέπει να απόσπαστούν.
............................................ από τη παραγωγή σπιτιών.
4) Η αύξηση των τροφίµων από 65 σε 75 τόνους συνεπάγεται θυσία. ............... σπιτιών, οπότε για να παραχθεί ένας επιπλέον τόνος τροφίµων θυσιάζονται. ....... σπίτια.
5) Η αύξηση των σπιτιών από 30 σε 40 συνεπάγεται θυσία. ............ τόνων τροφίµων, οπότε
για να παραχθεί ένα επιπλέον σπίτι θυσιάζονται. ........... τροφίµων.
6) Η οικονοµία (µπορεί/δεν µπορεί) να παράγει 20 σπίτια και 40 τόνους τροφίµων, αλλά τότε οι παραγωγικοί συντελεστές (απασχολούνται/δεν απασχολούνται) όλοι.
7) (Είναι/∆εν είναι) δυνατό να παραχθούν 50 τόνοι τροφίµων και 35 σπίτια.
Με τα δεδοµένα του πίνακα 1.1 µπορούµε να κατασκευάσουµε την καµπύλη παραγωγικών
δυνατοτήτων (Κ.Π.∆.) της οικονοµίας.
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Καµπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων

Σχήµα 1.2.
Κάθε σηµείο της Κ.Π.∆. δείχνει τις µέγιστες ποσότητες των δυο αγαθών που µπορεί να
παράγει σε µια ορισµένη χρονική περίοδο η οικονοµία. O συνδυασµός που θα επιλεγεί τελικά
θα εξαρτηθεί από τις προτιµήσεις των µελών της κοινωνίας.
Έαν αυξηθούν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών ή/και βελτιωθεί η τεχνολογία
παραγωγής, αυξάνονται οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας µε απότέλεσµα η Κ.Π.∆.
να µετατοπιστεί πρός τα δεξιά.
1.9.2 Το κόστος ευκαιρίας
Όπως είδαµε, οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που διαθέτει κάθε οικονοµία είναι δεδοµένες.Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η απόφαση της κοινωνίας για την
παραγωγή ενός αγαθού συνεπάγεται τη θυσία όλων των άλλων αγαθών που θα µπορούσαν να
παραχθούν µε τους παραγωγικούς συντελεστές που δεσµεύονται για την παραγωγή του.
Για µια κοινωνία, µπορούµε να θεωρήσουµε ως κόστος παραγωγής ενός αγαθού τη θυσία
ενός άλλου αγαθού που θα µπορούσε να παραχθεί µε τους ίδιους παραγωγικούς συντελεστές.
Το κόστος αυτό ονοµάζεται κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος.
Στον πίνακα 1.1 παρατηρούµε ότι για να αυξηθεί η παραγωγή των τροφίµων από τους 30
στους 50 τόνους θυσιάζονται 10 σπίτια, εποµένως, για τη παραγωγή ενός επιπλέον τόνου
10
τροφίµων θυσιάζονται
= 0,5 σπίτια.
20
Αντίστοιχα, για να αυξηθούν τα σπίτια από 30 σε 40 θυσιάζονται 20 τόνοι τροφίµων, δη20
λαδή, για να παραχθεί ένα επιπλέον σπίτι θυσιάζονται
= 2 τόνοι τροφίµων.
10
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Το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόµενο, δηλαδή, για κάθε πρόσθετη µονάδα που παράγεται από
το ένα αγαθό, θυσιάζονται όλο και περισσότερες µονάδες από το άλλο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός
ότι η παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής διαφέρει ανάλογα µε το προϊόν που παράγουν.
Για παράδειγµα, όσο η κοινωνία επιλέγει να αυξήσει την παραγωγή τροφίµων, είναι υποχρεωµένη
να απόσπά παραγωγικούς συντελεστές από την παραγωγή σπιτιών που είναι ολοένα απόδοτικότεροι στη παραγωγή σπιτιών και λιγότερο απόδοτικοί στην παραγωγή τροφίµων. Αυτό σηµαίνει συνεχώς µεγαλύτερη θυσία σπιτιών για την παραγωγή ενός επιπλέον τόνου τροφίµων.
Άσκηση 7
Σε µια υποθετική οικονοµία παράγονται µόνο γεωργικά και βιοµηχανικά προϊόντα. Εξηγήστε
τι θα συµβεί στην καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας σε κάθε µια από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
1) Εισρέουν οικονοµικοί µετανάστες από το εξωτερικό.
2) Βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής των βιοµηχανικών προϊόντων.
3) Αυξάνεται η ζήτηση για γεωργικά προϊόντα.
4) Μειώνεται το ποσοστό ανεργίας.
Άσκηση 8
Σε µια υποθετική οικονοµία, οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία είναι µηδενικές αφού το
σύνολο των δαπανών που απαιτούνται (µισθοί, κτίρια, εξοπλισµός, βιβλία κ.λ.π.) καλύπτεται
από το ίδρυµα απόδήµων του εξωτερικού.
Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι η παιδεία είναι δωρεάν για τη συγκεκριµένη κοινωνία;
Άσκηση 9
Σε µια υποθετική οικονοµία παράγονται µόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όταν η οικονοµία λειτουργεί
σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και απασχολεί 12 εργάτες στην παραγωγή του αγαθού Χ
και 18 εργάτες στο Ψ, παράγεται ο συνδυασµός Χ=240, Ψ=360. Οι εργαζόµενοι έχουν την
ίδια απόδοτικότητα στην παραγωγή των δύο αγαθών.
α) Είναι εφικτό να παραχθεί ο συνδυασµός Χ= 120, Ψ=510;
β) Κατασκευάστε την Κ.Π.∆. της οικονοµίας.
γ) Υπολογίστε το κόστος ευκαιρίας των δύο αγαθών.

ΣΥΝΟΨΗ
1. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκες που θέλουν να ικανοποιήσουν γι’ αυτό παράγουν αγαθά.
2. Για να πραγµατοποιηθεί µια παραγωγική διαδικασία απαιτείται η χρήση παραγωγικών
συντελεστών καθώς και µιας τεχνολογίας παραγωγής.
3. Το κύριο χαρακτηριστικό των παραγωγικών συντελεστών είναι ότι βρίσκονται σε στενότητα σε σχέση µε τις απεριόριστες ανάγκες των ανθρώπων, εποµένως κάθε κοινωνία αντιµετωπίζει το κύριο οικονοµικό πρόβληµα.
4. Η παραγωγική δραστηριότητα κάθε χώρας µπορεί να διακριθεί σε τρείς βασικούς τοµείς
παραγωγής, τον Πρωτογενή, τον ∆ευτερογενή και τον Τριτογενή τοµέα.
5. Ένα χαρακτηριστικό των σύγχρονων οικονοµιών είναι ο καταµερισµός της εργασίας.
Τα αγαθά ανταλλάσονται στις αγορές µε τη χρησιµοποίηση του χρήµατος, δηλαδή ενός
κοινά απόδεκτού µέσου αναταλλαγής.
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6. Οι παραγωγικές δυνατότητες µίας οικονοµίας εξαρτώνται από τις ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών και το επίπεδο της τεχνολογίας παραγωγής που διαθέτει.
7. Όταν η οικονοµία απασχολεί πλήρως και απόδοτικά τους παραγωγικούς της συντελεστές,
για να αυξήσει την παραγωγή ενός αγαθού είναι υποχρεωµένη να θυσιάσει ποσότητες από
κάποιο άλλο. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού δείχνει πόσες µονάδες του άλλου αγαθού
θυσιάστηκαν για την παραγωγή µιας επιπλέον µονάδας του.

Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1. « Εισαγωγή στη σύγχρονη Μικροοικονοµική»: Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη
(1995) Εκδόσεις Το Οικονοµικό.
Στο Κεφάλαιο II ¨Το Οικονοµικό Σύστηµα¨ παρουσιάζονται οι τρόποι οργάνωσης του οικονοµικού συστήµατος σε οικονοµίες που κατευθύνονται από κεντρική εξουσία και σε
οικονοµίες που λειτουργούν µε βάση το µηχανισµό των τιµών.
Επίσης, στο Κεφάλαιο VI περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία του σύγχρονου οικονοµικού συστήµατος της αγοράς.
2. «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία »: Γεωργακόπουλος Θ., Θ. Λιανός, Θ. Μπένος,
Γ. Τσεκούρας, Μ. Χατζηπροκοπίου, και Γ. Χρήστου, (1995), , Εκδόσεις Μπένου.
Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι µετατοπίσεις της Καµπύλης Παραγωγικών ∆υνατοτήτων, καθώς και ο Νόµος του Αυξανόµενου Κόστους.
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Γ. Τσεκούρας, Μ. Χατζηπροκοπίου, και Γ. Χρήστου, (1995), , Εκδόσεις Μπένου.
2. « Εισαγωγή στη σύγχρονη Μικροοικονοµική»: Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη
(1995) Εκδόσεις Το Οικονοµικό.
3. «Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Α’ : Θ. Γκαµαλέτσος. Εκδόσεις Καραµπελόπουλος.
4. «Μικροοικονοµική Θεωρία» ∆ρανδάκης Ε., Ν. Μπαλτάς και Γ. Μπήτρος, (1994), Εκδόσεις Μπένου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων
Άσκηση 1
1) δ.
2) καταναλωτικό, κεφαλαιουχικό
3) οικονοµικό, παραγωγικής
4) γ.
5) του απόκλεισµού, δηµόσιο, δεν θα, δε µπορεί
Άσκηση 2
1) κεφάλαιο, έδαφος, εργασία, τεχνολογία παραγωγής
2) επιχειρηµατικότητα, β., γ.
3) εντάσεως εργασίας
4) βασική οικονοµική αρχή, µεγαλύτερο, µικρότερη
5) δευτερογενή
Άσκηση 3
Η δική µας σύντοµη απάντηση είναι:
α) Τον καταµερισµό της εργασίας.
β) Αύξηση της παραγωγικότητας αφού ο κάθε εργάτης ασχολείται απόκλειστικά µε ένα έργο,
δεν είναι αναγκασµένος να µετακινείται από τη µία µηχανή στην άλλη, έγεινε δυνατό να σχεδιαστούν πιο απότελεσµατικά µηχανήµατα και συσκευές για την εκτέλεση συγκεκριµένων
εργασιών κ.λ.π.
Άσκηση 4
Η δική µας σύντοµη απάντηση είναι:
α) Οι εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών απότελούν διαρροή από το οικονοµικό κύκλωµα,
αφού η χρηµατική δαπάνη για την αγορά τους απότελεί εισόδηµα για τους κατοίκους άλλων
οικονοµιών.
β) Οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών απότελούν εισροή στο οικονοµικό κύκλωµα αφού
αυξάνουν το χρηµατικό εισόδηµα των κατοίκων της χώρας.
γ) Οι επενδύσεις απότελούν εισροή στο οικονοµικό κύκλωµα αφού αυξάνουν το υλικό κεφάλαιο της οικονοµίας µε απότέλεσµα να αυξάνεται ο όγκος των παραγόµενων αγαθών.
δ) Οι απόταµιεύσεις απότελούν διαρροή από το οικονοµικό κύκλωµα αφού µειώνεται η ποσότητα χρήµατος που δαπανάται για την αγορά αγαθών, µε απότέλεσµα να µειώνεται ο όγκος
παραγωγής.
Άσκηση 5
2600, µικρότεροι, στενότητα, γ.
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Άσκηση 6
1) 50, 0
2) 20
3) µειωθεί, παραγωγικοί συντελεστές
4) 10, 1
5) 20, 2
6) µπορεί, δεν απασχολούνται
7) ∆εν είναι
Άσκηση 7
Η δική µας σύντοµη απάντηση είναι:
1) Αυξάνεται ο παραγωγικός συντελεστής εργασία, εποµένως, και οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας, άρα η Κ.Π.∆. µετατοπίζεται προς τα δεξιά.
2) Μπορούν να παραχθούν περισσότερα βιοµηχανικά προϊόντα, άρα η Κ.Π.∆. µετατοπίζεται
προς τα δεξιά στον άξονα των βιοµηχανικών προϊόντων.
3) Η αύξηση της ζήτησης δεν µπορεί να επηρεάσει τις παραγωγικές δυνατότητες.
4) Η Κ.Π.∆. δεν θα µετατοπιστεί, αφού δείχνει τις µέγιστες ποσότητες των δυο αγαθών που
µπορεί να παράγει η οικονοµία αν απασχολείσει πλήρως και απόδοτικά τους παραγωγικούς της συντελεστές. Όταν υπάρχει ανεργία ο παραγωγικός συντελεστής εργασία υποαπασχολείται, µε απότέλεσµα να παράγεται ένας συνδυασµός αριστερά της Κ.Π.∆.. Η µείωση του ποσοστού ανεργίας θα έχει ως απότέλεσµα τη µετακίνηση του συνδυασµού πιο
κοντά στη καµπύλη.
Άσκηση 8
Η δική µας σύντοµη απάντηση είναι:
Για να παραχθεί παιδεία δεσµεύονται παραγωγικοί συντελεστές που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή άλλων αγαθών, µε συνέπεια η κοινωνία να υφίσταται µια θυσία, δηλαδή ένα κόστος: όλα τα άλλα αγαθά που θα µπορούσε να παράγει µε τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τη παραγωγή παιδείας.
Για την κοινωνία, η απόκτηση κανενός (οικονοµικού) αγαθού δε γίνεται δωρεάν, αφού αντί
να παραχθεί το συγκεκριµένο αγαθό θα µπορούσε να παραχθεί κάποιο άλλο µε τους ίδιους
παραγωγικούς πόρους.
Άσκηση 9
α) Το εργατικό δυναµικό της οικονοµίας είναι: 12 + 18 = 30 άτοµα.
240
360
Ο κάθε εργάτης που απασχολείται στο Χ παράγει:
= 20 µονάδες και στο Ψ:
= 20
12
18
120
= 6 εργάτες, οπότε οι υπόλοιµονάδες. Για την παραγωγή 120 µονάδων Χ απαιτούνται:
20
ποι: 30 – 6 = 24 εργάτες θα απασχοληθούν στο Ψ και η µέγιστη ποσότητα που µπορούν να
παράγουν είναι: 24 • 20 = 480 µονάδες. Εποµένως, ο συνδυασµός Χ=120, Ψ=510 είναι ανέφικτο να παραχθεί.
β) Αφού οι εργαζόµενοι έχουν την ίδια απόδοτικότητα στην παραγωγή των δύο αγαθών η
Κ.Π.∆. είναι ευθεία. Η µέγιστη ποσότητα που µπορεί να παραχθεί από το αγαθό Χ είναι 600
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µονάδες (για Ψ=0 το µέγιστο Χ=30 • 20 = 600). Αντίστοιχα, η µέγιστη ποσότητα του Ψ=600
µονάδες.
γ) Όταν οι παραγωγικοί συντελεστές είναι εξίσου απόδοτικοί στην παραγωγή των δύο αγαθών
(ευθεία Κ.Π.∆.) το κόστος ευκαιρίας είναι πάντα σταθερό. Στην συγκεκριµένη περίπτωση θα
θυσιάζονται πάντα 20 µονάδες από το ένα αγαθό για να παραχθούν 20 επιπλέον µονάδες από
20
20
το άλλο, εποµένως Κ.Ε.Χ =
= 1 και Κ.Ε.Ψ =
= 1.
20
20
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Σκοπός
Στην ενότητα αυτή βασική επιδίωξη είναι να γίνουν κατανοητές από τον ενήλικο βασικές έννοιες σχετικά µε τη συµπεριφορά του καταναλωτή και µε τη ζήτηση που εκδηλώνεται για
διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης ενότητας, ο κάθε εκπαιδευόµενος θα είναι σε θέση
να:
• γνωρίζει τι είναι ζήτηση και τι ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού
• αντιληφθεί πως αντιδρά ο καταναλωτής στις µεταβολές της τιµής των αγαθών
• γνωρίζει ποιοί είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη ζήτηση των αγαθών
• γνωρίζει τι είναι η καµπύλη ζήτησης ενός αγαθου και πως επηρρεάζεται από τη µεταβολή
προσδιοριστικού παράγοντα
• να κατανοεί τι είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή και να την υπολογίζει
• κατανοεί τι είναι η συνολική δαπάνη του καταναλωτή και πως επηρρεάζεται από την ελαστικότητα
• αντιληφθεί τι είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός το εισόδηµα

Έννοιες κλειδιά
• Ζήτηση
• Ζητούµενη ποσότητα
• Tιµή
• Εισόδηµα καταναλωτή
• Υποκατάστατα – Συµπληρωµατικά αγαθά
• Eλαστικότητα ζήτησης
• Ελαστική- Ανελαστική Ζήτηση
• Εισοδηµατική ελαστικότητα
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Σε µια αγορά δραστηριοποιούνται δυο µεγάλες οµάδες ενδιαφεροµένων, οι παραγωγοί (επιχειρήσεις) και οι καταναλωτές. Οι παραγωγοί εκδηλώνουν προσφορά για διάφορα προϊόντα
και υπηρεσίες έχοντας ως αντικειµενικό τους σκοπό να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Οι
καταναλωτές από την πλευρά τους εκδηλώνουν ζήτηση για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες
µε σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι αντικειµενικός σκοπός του καταναλωτή είναι να επιτύχει
τη µεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση (χρησιµότητα) από την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών. Στην προσπάθεια πού κάνει ο καταναλωτής να µεγιστοποιήσει τη χρησιµότητα
που απόλαµβάνει από την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών αντιµετωπίζει δυο περιορισµούς:
i) το εισόδηµά του και
ii) τις τιµές των αγαθών
• Το εισόδηµα του καταναλωτή βραχυχρόνια θεωρείται δεδοµένο έτσι ώστε να µη του
επιτρέπει να απόκτά όλα εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα ήθελε ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και κατά συνέπεια να µεγιστοποιήσει τη χρησιµότητα.
• Γνωρίζουµε ότι όλα τα προϊόντα έχουν µια τιµή. Ως τιµή ορίζεται το σύνολο των χρηµατικών µονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση µιας µονάδες ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η ύπαρξη τιµών είναι ένας ακόµα περιορισµός στην προσπάθεια του καταναλωτή να
απόκτήσει όλα εκείνα τα αγαθά που θέλει.

2.1 Ο νόµος της ζήτησης και τα αίτια εµφάνισής του
Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι µπορούµε να εξετάσουµε τη συµπεριφορά ενός ή και περισσοτέρων καταναλωτών ως προς τη µεταβολή της τιµής ενός µόνο αγαθού.
Ας εξετάσουµε το πως µπορεί να αντιδράσει ένας καταναλωτής στη µεταβολή της τιµής
ενός αγαθού έστω Υ.
Ας υποθέσουµε ότι η τιµή του αγαθού Υ αυξάνεται. Ενας καταναλωτής του συγκεκριµένου αγαθού πώς θα αντιδρούσε; Θα αυξάνε την κατανάλωσή του; Θα σταµατούσε να το αγοράζει; Θα µειώνε την κατανάλωση; Η ποιό πιθανή απάντηση είναι η µείωση της κατανάλωσης του συγκεκριµένου αγαθού. Αντίθετα σε µια µείωση της τιµής του αγαθού η κατανάλωσή
του θα αυξηθεί. Υπάρχει εποµένως µια αντίστροφη (αρνητική) σχέση που συνδέει τη τιµή
ενός αγαθού µε τη ζητούµενη ποσότητά του από τους καταναλωτές.
∆ηλαδή:
Όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού η ζητούµενη ποσότητά του από τους καταναλωτές
µειώνεται, ενώ αντίθετα όταν µειώνεται η τιµή του αγαθού η ζητούµενη ποσότητά του
αυξάνεται, όταν οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραµένουν
σταθεροί.
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Η αντίστροφη αυτή σχέση µεταξύ της τιµής και της ζητούµενης ποσότητας ορίζεται ως ο
νόµος της ζήτησης. Ένα ερώτηµα που µπορούµε να θέσουµε είναι γιατί ο καταναλωτής αντιδρά µε αυτόν τον τρόπο στις µεταβολές της τιµής ενός αγαθού;
Υπάρχουν δυο λόγοι που αιτιολογούν µια τέτοια συµπεριφορά:
• Η εισοδηµατική επίδραση: Κάθε καταναλωτής έχει για µια ορισµένη χρονική περίοδο
ένα δεδοµένο εισόδηµα. Σε µια αύξηση της τιµής του αγαθού το δεδοµένο αυτό εισόδηµα
δεν επαρκεί για την αγορά των ίδιων ποσοτήτητων του αγαθού. Αντίθετα σε µια µείωση
της τιµής του αγαθού, ο καταναλωτής µε το ίδιο εισόδηµα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει µεγαλύτερες ποσότητες του αγαθού.
Παράδειγµα: Έστω ότι ένας καταναλωτής έχει διαθέσιµα 10€ την εβδοµάδα για την αγορά πορτοκαλιών. Έστω ότι η τιµή των πορτοκαλιών είναι 2€ το κιλό και στη δεδοµένη τιµή ο καταναλωτής µε το δεδοµένο εισόδηµα που διαθέτει µπορεί να αγοράσει µέχρι και 5
κιλά. Αν η τιµή αυξηθεί στα 2,5€ το κιλό ο καταναλωτής µε τα 10€ που έχει διαθέσιµα
για πορτοκάλια δεν µπορεί να αγοράζει την ίδια ποσότητα. Μάλλον θα µειώσει τηυν ποσότητα που ζητάει σε 4 κιλά. Αντίθετα αν η τιµή των πορτοκαλιών µειωθεί στο 1€ ο καταναλωτής θα είναι διατεθηµένος να αγοράσει µια µεγαλύτερη ποσότητα (µέχρι 10 κιλά)
µε το δεδοµένο εισόδηµα που διαθέτει.
• Η επίδραση υποκατάστασης: Όπως γνωρίζουµε υπάρχουν αγαθά τα οποία θεωρούνται
µεταξύ τους υποκατάστατα δηλαδή ικανοποιούν την ίδια ανάγκη µε τον ίδιο περίπου
τρόπο. Αν αυξηθεί λοιπόν η τιµή ενός αγαθού οι καταναλωτές θα στραφούν στα σχετικά
φθηνότερα υποκατάστατα του. Αν λοιπόν αυξηθεί π.χ η τιµή των πορτοκαλιών οι καταναλωτές θα στραφούν στην κατανάλωση των σχετικά φθηνότερων µήλων, µανταρινιών
κ.λ.π µειώνοντας τη ζητούµενη ποσότητα των πορτοκαλιών.
Αντίθετα αν µειωθεί η τιµή του αγαθού που εξετάζουµε π.χ των πορτοκαλιών, καταναλωτές
άλλων υποκατάστατων αγαθών θα στραφούν στα σχετικά φθηνότερα πορτοκάλια µε απότέλεσµα η κατανάλωσή τους να αυξηθεί.

2.2 Η καµπύλη ζήτησης
Έστω ότι εξετάζουµε την αγορά ενός αγαθού Χ. Ο καταναλωτής ο οποίος ενδιαφέρεται να
αγοράσει µια ποσότητα του αγαθού αυτού δεν είναι βέβαια αδιάφορος από την τιµή που επικρατεί στην αγορά του του αγαθού αυτού. Σε κάθε πιθανή τιµή λοιπόν ο καταναλωτής είναι
διατεθηµένος να ζητήσει και µια ποσότητα.
Οι συνδυασµοί τιµής και ζητούµενης ποσότητας που δείχνουν την επιθυµία αλλά και τη
δυνατότητα αγοράς από τον καταναλωτή ορισµένων ποσοτήτων του αγαθού σε συγκεκριµένες τιµές, µπορούν να παρασταθούν σε ένα πίνακα.
Ο πίνακας αυτός ονοµάζεται πίνακας ή κλίµακα ζήτησης του αγαθού Χ. Ο πίνακας αυτός µπορεί να απεικονιστεί διαγραµµατικά µε την καµπύλη ζήτησης του αγαθού Χ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1
Τ Ι Μ Η (Ρ)
(σε ευρώ)
30
25
20
15
10
5

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (QD)
(σε µονάδες)
10
20
30
40
50
60

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ Χ

Σχήµα 2.1.
Εδώ θεωρούµε σκόπιµο να κάνουµε κάποιες χρήσιµεςπαρατηρήσεις:
• Στον κατακόρυφο άξονα του διαγράµµατος τοποθετούµε τη τιµή (Ρ) και στον οριζόντιο
άξονα τοποθετούµε τη ζητούµενη ποσότητα (QD).
• Η καµπύλη ζήτησης απότελεί διαγραµµατική απεικόνιση του νόµου της ζήτησης και δείχνει το σύνολο των ποσοτήτων του αγαθού Χ που είναι διατεθηµένος να ζητήσει ο καταναλωτής σε διάφορες τιµές.
• Η καµπύλη ζήτησης ξεκινάει από πάνω αριστερά και κατευθύνεται πρός τα κάτω δεξιά ως
άµεση συνέπεια του νόµου της ζήτησης (αρνητική κλίση).
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•

•
•

Οι ζητούµενες ποσότητες του αγαθού που εξετάζουµε δεν είναι ανεξάρτητες του χρόνου.
Πρέπει εποµένως να καθορίζουµε σε ποιά χρονική περίοδο αναφέρεται ο συνδυασµός τιµής και ζητούµενης ποσότητας. Ο συνδυασµός αυτός µεταβάλλεται όταν αναφερόµαστε
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Ο πίνακας και η καµπύλη ζήτησης του παραδείγµατος αφορούν τη ζήτηση που εκδηλώνει
ένας µεµονωµένος καταναλωτής για το αγαθό.
Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι όροι ζητούµενη ποσότητα και ζήτηση είναι διαφορετικοί. Ο όρος ζητούµενη ποσότητα σχετίζεται µε τη τιµή του αγαθού και αντιστοιχεί σε
ένα σηµείο της καµπύλης ζήτησης. Ο όρος ζήτηση σχετίζεται µε οποιονδήποτε άλλο
προσδιοριστικό παράγοντα εκτός της τιµής και αφορά ολόκληρη την καµπύλη ζήτησης
και όχι ένα σηµείο της.

2.3 Η αγοραία καµπύλη ζήτησης
Όπως µπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε, στην αγορά ενός αγαθού δεν δραστηριοποιείται
µόνο ένας καταναλωτής αλλά πολλοί. Εκτός λοιπόν από την ατοµική καµπύλη ζήτησης που
δείχνει τις ποσότητες ενός αγαθού που είναι διατεθηµένος να ζητήσει ένας µεµονωµένος καταναλωτής σε διάφορες τιµές, υπάρχει και η λεγόµενη αγοραία καµπύλη ζήτησης η οποία
δείχνει τις ποσότητες ενός αγαθού πού είναι διατεθηµένοι να ζητήσουν όλοι οι καταναλωτές
του αγαθού σε µια αγορά.
Η αγοραία καµπύλη ζήτησης προκύπτει αν προσθέσουµε οριζόντια τις ζητούµενες ποσότητες του κάθε καταναλωτή για κάθε πιθανή τιµή.
Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι στην αγορά ενός αγαθού Χ υπάρχουν τρείς καταναλωτές οι
οποίοι εκδηλώνουν ζήτηση για το αγαθό όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2
ΤΙΜΗ
(Ρ)
(σε ευρώ)

QΑ
(σε
µονάδες)

QΒ
(σε
µονάδες)

QΓ
(σε
µονάδες)

20
15
10

4
6
8

10
12
14

12
18
20

ΑΓΟΡΑΙΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(QΑ +QΒ + QΓ)
4+10+12= 26
6+12+18= 36
8+14+20= 42
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Η ΑΓΟΡΑΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

Σχήµα 2.2.
•

Παρατήρηση:
Για την αγοραία καµπύλη ζήτησης ισχύει όπως και για τις ατοµικές καµπύλες ο νόµος της
ζήτησης. Η αγοραία καµπύλη ζήτησης όµως βρίσκεται πάντοτε δεξιότερα από τις ατοµικές καµπύλες επειδή προκύπτει από το άθροισµα ζητουµένων ποσοτήτων.

Άσκηση 1
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση και συµπληρώστε τα κενά
1) Στην προσπάθεια που κάνει ο καταναλωτής να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο περιορίζεται από το ----------------------- του και τις -------------των αγαθών
2) Οι συνδυασµοί τιµής και ποσότητας δείχνουν την ------------------- αλλά και την -------------- -------------------- ορισµένων ποσοτήτων ενός αγαθού από τον καταναλωτή.
3) Όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού τότε:
α) µειώνεται η ζήτησή του
β) αυξάνεται η ζητούµενη ποσότητά του
γ) µειώνεται η ζητούµενη ποσότητά του
δ) αυξάνεται η ζήτησή του.
4) Οι όροι ζήτηση και ζητούµενη ποσότητα ταυτίζονται. (Σ) (Λ)
5) Για την αγοραία καµπύλη ζήτησης δεν ισχύει ο νόµος της ζήτησης. (Σ) (Λ)
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2.4 Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης
Θα ήταν χρήσιµο να επισηµάνουµε ότι όταν µεταβάλλεται η τιµή του αγαθού που εξετάζουµε
µεταβάλλεται αντίστροφα η ζητούµενη ποσότητά του (νόµος ζήτησης) όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραµένουν σταθεροί. Αντίθετα όταν µεταβάλλεται ένας
από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης θεωρούµε ότι η τιµή του αγαθού παραµένει σταθερή και µεταβάλλεται η ζήτηση του αγαθού.
Η µεταβολή της ζήτησης απεικονίζεται διαγραµµατικά µε µετατόπιση ολόκληρης της καµπύλης ζήτησης είτε πρός τα δεξιά αν έχουµε αύξηση της ζήτησης, είτε πρός τα αριστερά αν
έχουµε µείωση της ζήτησης όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα
Μεταβολή της ζήτησης
Σχήµα 2.3

Ας εξετάσουµε λοιπόν ποίοι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός της τιµής
του αγαθού επηρεάζουν τη συµπεριφορά
του καταναλωτή:

α) Οι προτιµήσεις των καταναλωτών επηρρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη ζήτηση ενός
αγαθού. Αν οι καταναλωτές προτιµούν το συγκεκριµένο αγαθό που εξετάζουµε η ζήτησή
του θα αυξηθεί, ενώ αν οι καταναλωτές δείξουν µια απόστροφή για το αγαθό (δεν το προτιµούν) η ζήτησή του θα µειωθεί. Οι προτιµήσεις των καταναλωτών δεν είναι εύκολο να
διερευνηθούν και αυτό επειδή κάθε καταναλωτής έχει τις δικές του προτιµήσεις ως πρός
την κατανάλωση συγκεκριµένων αγαθών τα οποία θεωρεί ότι του ικανοποιούν τις ανάγκες του καλύτερα από άλλα αγαθά. Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι προτιµήσεις
των καταναλωτών εξαρτώνται από παράγοντες όπως είναι οι κλιµατολογικές συνθήκες,
το επίπεδο µόρφωσης, οι συνήθειές τους, η θρησκευτικές πεποιθήσεις και απαγορεύσεις
κ.λ.π. Υπάρχουν όµως και άλλοι παράγοντες οι οποίοι δηµιουργούνται και επιβάλλονται
στους καταναλωτές από τους παραγωγούς,αλλάζοντας τις προτιµήσεις τους π.χ η µόδα, η
διαφήµιση κ.λ.π
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β) Το εισόδηµα των καταναλωτών επηρρεάζει τη ζήτηση των αγαθών. Μια αύξηση στο
εισόδηµα των καταναλωτών θα αυξήσει τη ζήτηση των περισσοτέρων αγαθών, ενώ αντίθετα µια µείωση στο εισόδηµα, θα µειώσει τη ζήτηση των περισσοτέρων αγαθών. Υπάρχει δηλαδή µια ευθεία σχέση που συνδέει το εισόδηµα των καταναλωτών µε τη ζήτηση
των περισσοτέρων αγαθών τα οποία χαρακτηρίζονται ως κανονικά αγαθά. Υπάρχουν
όµως και κάποια αγαθά χαµηλής ποιότητας, όπως π.χ. ρούχα και παπόύτσια χαµηλής
ποιότητας, απόµιµήσεις, σπορέλαια µεγάλης οξύτητας κ.λ.π τα οποία χαρακτηρίζονται ως
κατώτερα αγαθά και καταναλώνονται από άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα. Για τα αγαθά αυτά η σχέση εισοδήµατος και ζήτησης είναι αντίστροφη. Αυτό σηµαίνει ότι όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών που αγοράζουν αυτά τα αγαθά, αυτοί θα στραφούν σε
αγαθά καλύτερης ποιότητας µε απότέλεσµα η ζήτηση για τα αγαθά αυτά να µειωθεί. Αντίθετα σε µια µείωση του εισοδήµατος των καταναλωτών, η ζήτηση για τα κατώτερα αγαθά αυξάνεται.
γ) Οι τιµές άλλων αγαθών. Η ζήτηση ενός αγαθού δεν είναι ανεξάρτητη της µεταβολής των
τιµών άλλων αγαθών. Τα αγαθά σύµφωνα µε το βαθµό συσχέτισης µεταξύ τους διακρίνονται σε
i) υποκατάστατα και σε
ii) συµπληρωµατικά.
• ∆υο ή περισσότερα αγαθά χαρακτηρίζονται µεταξύ τους ως υποκατάστατα όταν το
ένα µπορεί να αντικαταστήσει τα άλλα για την ικανοποίηση µιας ανάγκης. Με άλλα
λόγια τα υποκατάστατα αγαθά ικανοποιούν την ίδια ανάγκη µε τον ίδιο περίπου τρόπο. Ως υποκατάστατα αγαθά µπορούν να θεωρηθούν το µοσχαρίσιο κρέας και τα πουλερικά, η ζάχαρη και η φρουκτόζη, ο καφές και το τσάϊ, το κρασί και η µπύρα κ.λ.π
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι υπάρχει µια ευθεία σχέση που συνδέει την τιµή του
ενός υποκατάστατου µε τη ζήτηση ενός άλλου υποκατάστατου. Αν δηλαδή αυξηθεί η
τιµή του ενός υποκατάστατου αυξάνεται και η ζήτηση του άλλου. Αντίθετα αν µειωθεί η τιµή του ενός υποκατάστατου, µειώνεται και η ζήτηση του άλλου. Για παράδειγµα αν αυξηθεί η τιµή του κρασιού, οι καταναλωτές θα στραφούν στη σχετικά φθηνότερη µπύρα (όπου η τιµή της παραµένει σταθερή) µε απότέλεσµα η ζητούµενη ποσότητα του κρασιού να µειωθεί και κατά συνέπεια η ζήτηση της µπύρας να αυξηθεί. Αντίθετα αν η τιµή του κρασιού µειωθεί καταναλωτές που µέχρι τώρα κατανάλωναν
µπύρα θα στραφούν στο σχετικά φθηνότερο κρασί µε απότέλεσµα η ζητούµενη ποσότητά του να αυξηθεί, ενώ η ζήτηση της µπύρας θα µειωθεί (η τιµή της µπύρας θεωρείται σταθερή).
• ∆υο αγαθά χαρακτηρίζονται ως συµπληρωµατικά όταν για να ικανοποιηθεί µια ανάγκη θα πρέπει να καταναλωθούν ταυτόχρονα. Για παράδειγµα συµπληρωµατικά αγαθά µπορούν να θεωρηθούν η βενζίνη και το αυτοκίνητο, το CD player και το CD, η
φωτογραφική µηχανή και το φίλµ, ο καφές και η ζάχαρη (για την πληοψηφία των καταναλωτών) κ.λ.π
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι υπάρχει µια αντιστροφη σχέση που συνδέει την τιµή
του ενός συµπληρωµατικού µε τη ζήτηση του άλλου συµληρωµατικού. Αν δηλαδή
αυξηθεί η τιµή του ενός συµπληρωµατικού, µειώνεται η ζήτηση του άλλου. Αντίθετα
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αν µειωθεί η τιµή του ενός συµπληρωµατικού αυξάνεται η ζήτηση του άλλου. Για παράδειγµα αν αυξηθεί η τιµή του καφέ, οι καταναλωτές θα µείώσουν τη ζητούµενη ποσότητα του. Επειδή η ζάχαρη θεωρείται συµπλήρωµα του καφέ θα µειωθεί και η ζήτηση της ζάχαρης (η τιµή της ζάχαρης θεωρείται σταθερή). Αντίθετα αν µειωθεί η τιµή του καφέ, θα αυξηθεί η ζητούµενη ποσότητά του και κατά συνέπεια θα αυξηθεί και
η ζήτηση της ζάχαρης.
δ) Οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη των τιµών και των
εισοδηµάτων. Αν οι καταναλωτές περιµένουν µια µελλοντική αύξηση στην τιµή ενός αγαθού αυξάνουν στο παρόν τη ζήτηση του αγαθού για να επωφεληθούν από τη χαµηλότερη τιµή που επικρατεί τώρα. Για παράδειγµα αν αναµένεται µια αύξηση στις τιµές των ακινήτων τους επόµενους µήνες λόγω µιας ενδεχόµενης αύξησης στη φορολογία, οι καταναλωτές που επιθυµούν την αγορά κάποιου ακίνητου θα πραγµατοποιήσουν την αγορά
στο παρόν σε χαµηλότερη τιµή µε απότέλεσµα η ζήτηση ακινήτων να αυξηθεί στο παρόν.
Την ίδια αντίδραση θα έχουν οι καταναλωτές εξαιτίας µιας µελλοντικής αύξησης του
εισοδήµατός τους. Αυτό σηµαίνει ότι θα αυξήσουν τις τρέχουσες αγορές τους ενόψει του
µελλοντικού µεγαλύτερου εισοδήµατος.
Αντίθετα αν οι καταναλωτές προσδοκούν µια µελλοντική µείωση στις τιµές διαφόρων
αγαθών µειώνουν την τρέχουσα ζήτηση των διαφόρων αγαθών προκειµένου να αγοράσουν µελλοντικά σε χαµηλότερες τιµές π.χ. εκπτώσεις. Οµοίως αντιδρούν οι καταναλωτές
αν αναµένουν µια µελλοντική µείωση στο εισόδηµά τους.
ε) Ο αριθµός των καταναλωτών. Οι προηγούµενοι προσδιοριστικοί παράγοντες αφορούν
τόσο την ατοµική καµπύλη ζήτησης όσο και την αγοραία. Ο αριθµός των καταναλωτών
ως προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης αφορά µόνο την αγοραία καµπύλη ζήτησης.
Αν αυξηθεί ο αριθµός των καταναλωτών σε µια αγορά θα αυξηθεί και η ζήτηση των
διαφόρων αγαθών. Αντίθετα αν µειωθεί ο αριθµός των καταναλωτών η ζήτηση για τα
διάφορα αγαθά θα µειωθεί. Για παράδειγµα τους καλοκαιρινούς µήνες λόγω αύξησης της
του αριθµού των επισκεπτών στις τουριστικές περιοχές η ζήτηση για διάφορα προϊόντα
και υπηρεσίες π.χ στέγη, διαµονή κ.λ.π αυξάνεται, αντίθετα τους χειµερινούς µήνες µειώνεται.

2.5 Μεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα και µεταβολή στη ζήτηση
•

Μεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα: Οι µεταβολές στη ζητούµενη ποσότητα οφείλονται
σε µεταβολές της τιµής (πρός την αντίθετη κατεύθυνση) όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί
παράγοντες της ζήτησης παραµένουν σταθεροί. Όταν δηλαδή αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού, µειώνεται η ζητούµενη ποσότητά του και αντίστροφα (νόµος ζήτησης). Η µεταβολή
της ζητούµενης ποσότητας απεικονίζεται διαγραµµατικά µε µια µετακίνηση κατά µήκος
της ίδιας καµπύλης ζήτησης είτε από το σηµείο Α πρός το σηµείο Β αν η τιµή του αγαθού
αυξάνεται, είτε από το σηµείο Α πρός το σηµείο Γ όταν η τιµή µειώνεται, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα.
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Μεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα

Σχήµα 2.4.

•

Μεταβολή στη ζήτηση. Εδώ θεωρούµε ότι µεταβάλλεται ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης, ενώ η τιµή του εξεταζόµενου αγαθού παραµένει σταθερή.
Αν η µεταβολή του προσδιοριστικού παράγοντα επηρρεάζει θετικά τη ζήτηση του αγαθού, αυτή αυξάνεται και η καµπύλη ζήτησης του αγαθού µετατοπίζεται ολόκληρη πρός τα
δεξιά. Αντίθετα αν η µεταβολή του προσδιοριστικού παράγοντα επηρρεάζει αρνητικά τη
ζήτηση του αγαθού, αυτή µειώνεται µε απότέλεσµα ολόκληρη η καµπύλη ζήτησης του
αγαθού να µετατοπιστεί πρός τα αριστερά όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα.
Μεταβολή στη ζήτηση

Σχήµα 2.5
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Άσκηση 2
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και να απαντήσετε
στις ερωτήσεις
1) Παράγοντες που επιβάλλονται από τις επιχειρήσεις και επηρρεάζουν τις προτιµήσεις των
καταναλωτών είναι η ----------------------- και η -----------------------.
2) Αν ένας καταναλωτής περιµένει µείωση στο εισόδηµά του λόγω αύξησης της φορολογίας
θα --------------------- τη -------------------- διαφόρων αγαθών στο παρόν
3) Όταν αυξάνεται το εισόδηµα του καταναλωτή, τότε για ένα κανονικό αγαθό:
α) µειώνεται η ζήτησή του
β) αυξάνεται η ζητούµενη ποσότητά του
γ) αυξάνεται η ζήτησή του
δ) η ζητούµενη ποσότητα παραµένει σταθερή
4) Μια αύξηση της τιµής ενός αγαθού όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραµένουν σταθεροί απεικονίζεται διαγραµµατικά µε:
α) µετατόπιση της καµπύλης ζήτησής του πρός τα δεξιά
β) µετατόπιση της καµπύλης ζήτησής του πρός τα αριστερά
γ) µετακίνηση επί της ίδιας καµπύλης πρός τα επάνω
δ) µετακίνηση επί της ίδιας καµπύλης πρός τα κάτω
5) ∆υο αγαθά είναι µεταξύ τους υποκατάστατα όταν το ένα καταναλώνεται ταυτόχρονα µε
το άλλο. (Σ) (Λ)
6) Η τιµή ενός αγαθού Χ και η ζήτηση ενός συµπληρωµατικού του µεταβάλλονται πρός την
αντίθετη κατεύθυνση. (Σ) (Λ)
7) Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια διαγραµµάτων τι θα συµβεί στη ζήτηση αυτοκινήτων αν αυξηθεί η τιµή της βενζίνης.
8) Το κόστος των ενδυµάτων που εισάγονται από άλλες χώρες της Ευρώπης µειώθηκε, ώστε
να είναι φθηνότερα από τα ελληνικά. Να εξηγήσετε µε τη χρήση διαγραµµάτων τι θα
συµβεί στη ζήτηση:
α) Των εισαγόµενων ενδυµάτων και
β) των ελληνικών ενδυµάτων

2.6 Ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή
2.6.1 Γενικά περί ελαστικότητας:
Στην ανάλυση που κάναµε µέχρι τώρα δεχτήκαµε τη γενική ισχύ του νόµου της ζήτησης (αντίστροφη σχέση τιµής και ζητούµενης ποσότητας ενός αγαθού) µε την προϋπόθεση ότι οι
άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραµένουν σταθεροί. Σε πολλές περιπτώσεις όµως δεν περιορίζουµε το ενδιαφέρον µας µόνο στην κατεύθυνση της µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας ενός αγαθού λόγω της µεταβολής της τιµής του, αλλά είναι απαραίτητο
να γνωρίζουµε και το µέγεθος της µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας. Με άλλα λόγια, ενδιαφερόµαστε να γνωρίζουµε το µέγεθος της αντίδρασης του καταναλωτή στις µεταβολές της
τιµής του αγαθού.
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2.6.2 Ορισµός της ελαστικότητας ζήτησης

Η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή ονοµάζεται το µέτρο του βαθµού αντίδρασης
της ζητούµενης ποσότητας ενός αγαθού σε µια δεδοµένη µεταβολή της τιµής όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραµένουν σταθεροί.

Η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή ενός αγαθού ορίζεται ως ο λόγος της ποσοστιαίας
(%) µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας πρός την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής.
∆ηλαδή:
Ε D=

•

Ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας
Ποσοστιαία µεταβολή της τιµής

Παράδειγµα: Έστω ότι σε µια µείωση της τιµής ενός αγαθού κατά 3% ο καταναλωτής
αυξάνει τη ζητούµενη ποσότητα κατά 6%. Σε αυτή την περίπτωση η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή θα είναι:
ΕD =

•

6%
= -2
-3%

Παρατηρήσεις:
α) Η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή είναι πάντοτε αρνητικός αριθµός εξαιτίας
της αρνητικής (αντίστροφης) σχέσης που συνδέει την τιµή ενός αγαθού µε τη ζητούµενη ποσότητά του (νόµος της ζήτησης)
β) Η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός.την τιµή δείχνει πόσες ‘’φορές’’ µεταβάλεται η ζητούµενη ποσότητα εξαιτίας µιας ποσοστιαίας µεταβολής της τιµής αλλά και συγκριτικά µε αυτή, πρός την αντίθετη βέβαια κατεύθυνση λόγω του νόµου της ζήτησης.
∆ιαφορετικά η ελαστικότητα ζήτησης δείχνει πόσο µεταβάλεται το ποσοστό του αριθµητή του λόγου συγκριτικά µε το ποσοστό του παρονοµαστή (πρός την αντίθετη κατεύθυνση).

2.6.3 Ο υπολογισµός της ελαστικότητας
Αν συµβολίσουµε µε Ρ την τιµή του αγαθού, µε QD τη ζητούµενη ποσότητά του, µε ∆Ρ τη
µεταβολή της τιµής και µε ∆Q τη µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας, η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
∆Q
∆Q Ρ
Ε D = Q ή ΕD =
•
∆Ρ
∆Ρ Q
Ρ
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Παρατηρήσεις:
α) Με τη βοήθεια της παραπάνω σχέσης υπολογίζουµε την ελαστικότητα ζήτησης ως πρός
την τιµή σε ένα σηµείο της καµπύλης ζήτησης.
β) Ο λόγος ∆Q/Q είναι η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας, ενώ ο λόγος
∆Ρ/Ρ είναι η πασοστιαία µεταβολή της τιµής.
γ) Η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή (σηµείου) υπολογίζεται πάντοτε στο αρχικό
σηµείο.
δ) ∆ιαφορετική ΕD υπολογίζουµε όταν η τιµή του αγαθού αυξάνεται από όταν η τιµή του
µειώνεται. Αυτό είναι απόλυτα λογικό επειδή διαφορετικά αντιδρά ο καταναλωτής στις
µειώσεις και διαφορετικά στις αυξήσεις της τιµής.
Άσκηση 1:
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3
Σηµεία
Α
Β
Γ
∆
Ε

Τιµή (Ρ)
(σε ευρώ)
100
80
60
40
20

Ζητούµενη
Ποσότητα (QD)
200 µον.
300 «
450 «
600 «
750 «

Ελαστικότητα
Ζήτησης
-2,5
-2
-1
-0,5

Ζητείται: Να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή όταν η τιµή του αγαθού
µειώνεται και να συµπληρωθεί ο πίνακας
∆Q Ρ 300 - 200 100
• =
•
= -2,5
∆Ρ Q 80 -100 200
• Εφόσον µετακινούµαστε από το σηµείο Α (αρχικό σηµείο) στο σηµείο Β (τελικό σηµείο)
η ΕD υπολογίζεται στο σηµείο Α. Οµοίως:
450 - 300 80
Β → Γ : ΕDΒ =
•
= -2
60 - 80 300
600 - 450 60
•
= -1
Γ → ∆ : ΕDΓ =
40 - 60 450
750 - 600 40
∆ → Ε : ΕD∆ =
•
= -0,5
20 - 40 600
Οµοίως υπολογίζεται η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή, όταν η τιµή του αγαθού αυξάνεται.

Λύση: Α → Β : ΕDΑ =
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2.7 Ελαστική και ανελαστική ζήτηση
Ανάλογα µε την απόλυτη τιµή της ελαστικότητας η ζήτηση ενός αγαθού µπορεί να χαρακτηριστεί ελαστική ή ανελαστική.
• Η ζήτηση ενός αγαθού χαρακτηρίζεται ως ελαστική όταν η ελαστικότητα ζήτησης ως
πρός την τιµή είναι κατά απόλυτη τιµή µεγαλύτερη της µονάδας. ∆ηλαδή | ΕD| > 1 ή (ΕD< -1).
Επειδή η ελαστικότητα ζήτησης ορίζεται ως λόγος ποσοστιαίων µεταβολών,για να είναι η
ζήτηση ενός αγαθού ελαστική θα πρέπει η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας (σε απόλυτη τιµή) να είναι µεγαλύτερη της ποσοστιαίας µεταβολής της τιµής. ∆ηλαδή
∆Ρ
∆Q
|
|>|
|. Αυτό σηµαίνει ότι για τα αγαθά που θεωρεί ελαστικά ο καταναλωτής αντιQ
Ρ
δρά έντονα στις µεταβολές της τιµής τους. Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι αγαθά τα οποία
έχουν ελαστική ζήτηση είναι τα αγαθά πολυτελείας ( π.χ ακριβά αυτοκίνητα, πολύτιµοι
λίθοι, σκάφη αναψυχής κ.λ.π)
•

Η ζήτηση ενός αγαθού χαρακτηρίζεται ως ανελαστική όταν η ελαστικότητα ζήτησης ως
πρός την τιµή είναι κατά απόλυτη τιµή µικρότερη της µονάδας. ∆ηλαδή | ΕD| < 1 ή (-1<ΕD
<0).
Επειδή η ελαστικότητα ζήτησης ορίζεται ως λόγος ποσοστιαίων µεταβολών,για να είναι η
ζήτηση ενός αγαθού ανελαστική θα πρέπει η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας (σε απόλυτη τιµή) να είναι µικρότερη της ποσοστιαίας µεταβολής της τιµής. ∆ηλαδή
∆Ρ
∆Q
|
|<|
|. Αυτό σηµαίνει ότι για τα αγαθά που θεωρεί ανελαστικά ο καταναλωτής
Ρ
Q
δηλαδή τα αγαθά πρώτης ανάγκης (π.χ καύσιµα, τρόφιµα, φάρµακα) δεν αντιδρά έντονα
στις µεταβολές της τιµής τους.

2.8 Ελαστικότητα ζήτησης και συνολική δαπάνη
Η συνολική δαπάνη του καταναλωτή είναι το σύνολο των χρηµατικών µονάδων που δαπανά
οκαταναλωτής προκειµένου να αγοράσει µια ποσότητα ενός αγαθού. Η συνολική δαπάνη του
καταναλωτή (Σ∆) ορίζεται ως το γινόµενο της τιµής του αγαθού επί τη ζητούµενη ποσότητά
του, δηλαδή Σ∆= Ρ • QD. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η συνολική δαπάνη του καταναλωτή
ταυτίζεται µε τα συνολικά έσοδα (ΣΕ) της επιχείρησης. Αυτό συµβαίνει επειδή ότι θεωρείται
για τον καταναλωτή δαπάνη, είναι έσοδο (είσπραξη) για την επιχείρηση.
Ένα ερώτηµα που τίθεται είναι το πως θα επηρρεαστεί η Σ∆ από µια µεταβολή της τιµής του
αγαθού. Έστω ότι η τιµή Ρ ενός αγαθού αυξάνεται. Κατά συνέπεια η ζητούµενη ποσότητα
του αγαθού QD. θα µειωθεί λόγω του νόµου της ζήτησης. Η Σ∆ είναι το γινόµενο δυο µεταβλητών (Ρ και QD) οι οποίες µεταβάλλονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. ∆ηλαδή µια αύξηση της τιµής θα τείνει να αυξήσει τη Σ∆, ενώ µια µείωση της ποσότητας θα τείνει να την
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µειώσει. Το αν θα αυξηθεί ή θα µειωθεί η Σ∆ εξαρτάται από την ελαστικότητα ζήτησης ως
πρός την τιµή.
• Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική και η τιµή του αυξάνεται η Σ∆ του καταναλωτή
θα µειωθεί επηρρεαζόµενη περισσότερο από τη µεταβολή (µείωση) της ζητούµενης ποσότητας παρά από τη µεταβολή (αύξηση) της τιµής του αγαθού.
• Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική και η τιµή του µειώνεται η Σ∆ του καταναλωτή
θα αυξηθεί επηρρεαζόµενη περισσότερο από τη µεταβολή (αύξηση) της ζητούµενης ποσότητας παρά από τη µεταβολή (µείωση) της τιµής του αγαθού.
• Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική και η τιµή του αυξάνεται η Σ∆ του καταναλωτή θα αυξηθεί επηρρεαζόµενη περισσότερο από τη µεταβολή (αύξηση) της τιµής του
αγαθού παρά από τη µεταβολή (µείωση) της ζητούµενης ποσότητάς του.
• Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική και η τιµή του µειώνεται η Σ∆ του καταναλωτή θα µειωθεί επηρρεαζόµενη περισσότερο από τη µεταβολή (µείωση) της τιµής του
αγαθού παρά από τη µεταβολή (αύξηση) της ζητούµενης ποσότητάς του.
Παραθέτουµε τον ακόλουθο πίνακα ο οποίος δείχνει συνοπτικά τη σχέση ελαστικότητας
και συνολικής δαπάνης του καταναλωτή για ενα αγαθό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4
Τιµή (Ρ)
Αύξηση
Μείωση
Αύξηση
Μείωση

Ζητούµενη
Ελαστικότητα
Ποσότητα (QD) Ζήτησης (ΕD)
Μείωση
Ελαστική
| Ε D| > 1
Αύξηση
Ελαστική
| Ε D| > 1
Μείωση
Ανελαστική
| Ε D| > 1
Αύξηση

Ανελαστική
| Ε D| > 1

Σ∆= Ρ • QD
Μείωση
Αύξηση
Αύξηση
Μείωση

2.9 Η χρησιµότητα της ελαστικότητας
Η γνώση της ελαστικότητας είναι πολύ χρήσιµη για τις επιχειρήσεις και το Κράτος.
• Επιχειρήσεις: Είναι χρήσιµο να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις αν το προϊόν που παράγουν, το
θεωρούν οι καταναλωτές ελαστικό ή ανελαστικό. Αυτό βοηθάει στην άσκηση της τιµολογιακής τους πολιτικής. Αν το προϊόν που παράγεται από µια επιχείρηση θεωρείται από
τους καταναλωτές ανελαστικό η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα έσοδά της
µε µια αύξηση της τιµής του προϊόντος της της. Αντίθετα αν το προϊόν θεωρείται ελαστικό η αύξηση της τιµής µάλλον θα επιφέρει µείωση των εσόδων της επιχείρησης.
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Λυµένη Άσκηση2:
Μια επιχείρηση παράγει ένα προϊόν Χ. Στην τιµή των 10€ οι καταναλωτές ζητούν 50 µονάδες
του προϊόντος. Αν το προϊόν έχει ελαστικότητα ζήτησης ίση µε -0,5, η επιχείρηση έχει συµφέρον να αυξήσει τη τιµή στα 12€;
Λύση: Από τον τύπο της ελαστικότητας έχουµε:
∆Q
∆Q
∆Q
ΕD = Q ⇔ -0,5 = 50 ⇔ -0,5 = 50 ⇔ -0,5 = 5∆Q ⇔ ∆Q = -5
∆Ρ
12 -10
1
50
Ρ
10
5
Άρα Q2 =50 – 5 = 45 µον.
ΣΕ1= Ρ1 • Q1= 10 • 50 = 500 € και ΣΕ2= Ρ2 • Q2 = 12 • 45 = 540 €
Συµπέρασµα: Επειδή η ζήτηση του αγαθού είναι ανελαστική (-0,5) η επιχείρηση έχει συµφέρον να αυξήσει την τιµή του προϊόντος της κατά 2€, γιατί θα αυξηθούν τα έσοδά της κατά 40
€ (από 500 σε 540 €)
•

Κράτος: Το Κράτος θα πρέπει να γνωρίζει αν η ζήτηση των διαφόρων αγαθών θεωρείται
ελαστική ή ανελαστική προκειµένου να προχωρήσει σε φορολόγηση των διαφόρων αγαθών. Άλλωστε ο µεγαλύτερος όγκος των εσόδων του δηµοσίου προέρχεται από τη φορολόγηση αγαθών τα οποία έχουν ανελαστική ζήτηση (είδη πρώτης ανάγκης)

Λυµένη Άσκηση 3:
Έστω ότι η τιµή της βενζίνης είναι 0,80€ το λίτρο και στην τιµή αυτή οι καταναλωτές ζητούν
5 εκ. λίτρα. Το Κράτος επιβάλλει ένα Φ.Π.Α 18% πάνω στη συνολική δαπάνη του καταναλωτή. Αν η ελαστικότητα ζήτησης της βενζίνης είναι -0,4 σε µια αύξηση της τιµής η ζητούµενη
ποσότητα µειώνεται στα 4,5 εκ. λίτρα. Πιστεύετε ότι συµφέρει το Κράτος µια αύξηση του
Φ.Π.Α σε 19% επι της συνολικής δαπάνης;
Λύση:
Σ∆1= Ρ1• Q1= 0,8 • 5.000.000= 4.000.000 € και
Κρατικά Έσοδα = 4.000.000 • 18%= 720.000€
ΕD=

∆Q
4,5 - 5
-0,5
Q ⇔ -0,4 = 5 ⇔ -0,4 = 5 ⇔ -0,4 = -0,4 ⇔ -2∆Ρ = -0,4 ⇔ ∆Ρ = 0,2
∆Ρ
∆Ρ
∆Ρ
5∆Ρ
Ρ
0,80
0,80

και Ρ2= 0,8+0,2= 1€. Αυτό σηµαίνει ότι για να µειωθεί η ζητούµενη ποσότητα κατά 500 χιλ.
λίτρα η τιµή της βενζίνης αυξήθηκε από 0,80€ σε 1€.
Άρα Σ∆2= Ρ2 • Q2 = 1 • 4.500.00=4.500.000 και
Κρατικά έσοδα= 4.500.000 • 19%=855.000 €
Συµπέρασµα: Επειδή η ζήτηση της βενζίνης είναι ανελαστική (-0,4) παρόλη τη µείωση της
ποσότητας κατά 500 χιλ.λίτρα µε την αύξηση του συντελεστή του Φ.Π.Α τα κρατικά έσοδα
αυξήθηκαν από 720.000€ σε 855.000€.
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2.10 Εισοδηµατική ελαστικότητα
Οι καταναλωτές δεν αντιδρούν µόνο στις µεταβολές της τιµής αλλά και στις µεταβολές άλλων παραγόντων. Εδώ θα εξετάσουµε το πως αντιδρά ο καταναλωτής στις µεταβολές του εισοδήµατος. Εξετάζουµε δηλαδή την ελαστικότητα ως προς το εισόδηµα ή την εισοδηµατική ελαστικότητα όπως αλλιώς λέγεται.

Η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι ένα µέτρο το οποίο δείχνει το βαθµό αντίδρασης
των καταναλωτών στις µεταβολές του εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση ότι η τιµή του
αγαθού που εξετάζουµε παραµένει σταθερή.

Η εισοδηµατική ελαστικότητα ορίζεται ως ο λόγος της της ποσοστιαίας µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας πρός την ποσοστιαία µεταβολή του εισοδήµατος.
•

Υπολογισµός εισοδηµατικής ελαστικότητας
Αν συµβολίσουµε µε Υ το εισόδηµα, Q τη ζητούµενη ποσότητα, ∆Υ τη µεταβολή του εισοδήµατος και ∆Q τη µεταβολή της ποσότητας η εισοδηµατική ελαστικότητα υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
∆Q
∆Q Υ
Ε Υ = Q ή ΕΥ =
•
∆Υ
∆Υ Q
Υ

Λυµένη Άσκηση 4;
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας:
Τιµή (Ρ)
(σε ευρώ)
10
10
10

Ζητούµενη
Ποσότητα (QD)
50 µον.
60 «
70 «

Εισόδηµα (Υ)
(σε ευρώ)
900
1.000
1.150

Ζητείται: Να υπολογιστεί η εισοδηµατική ελαστικότητα όταν το εισόδηµα του καταναλωτή
αυξάνεται.
∆Q Υ
60 - 50
900
Λύση: i) ΕΥ =
• =
•
= 1,8
∆Υ Q 1000 - 900 50
70 - 60
1000
ii) ΕΥ=
•
1,1
1.150 -1.000 60
• Οµοίως µπορούµε να υπολογίσουµε την εισοδηµατική ελαστικότητα όταν το εισόδηµα
του καταναλωτή µειώνεται.
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• Τιµές της εισοδηµατικής ελαστικότητας
α) Για τα περισσότερα αγαθά που χαρακτηρίζονται κανονικά ή ανώτερα αγαθά, υπάρχει µια
ευθεία (θετική) σχέση µεταξύ του εισοδήµατος των καταναλωτών και της ζήτησης για τα
αγαθά αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι όταν αυξάνεται το εισόδηµα του καταναλωτή αυξάνεται
και η ζήτηση για τα κανονικά αγαθά και αντίστροφα. Άρα η εισοδηµατική ελαστικότητα
των κανονικών αγαθών είναι θετική (ΕΥ>0).
Όταν η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι θετική και µεγαλύτερη της µονάδας (ΕΥ>1) ένα
κανονικό αγαθό χαρακτηρίζεται ως πολυτελείας ενώ όταν η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι
µικρότερη της µονάδας (ΕΥ<1) το κανονικό αγαθό θεωρούνται ότι είναι πρώτης ανάγκης.
β) Υπάρχουν κάποια αγαθά τα οποία θεωρούνται χαµηλής ποιότητας και απευθύνονται σε
καταναλωτές µε χαµηλό εισόδηµα. Αυτά τα αγαθά χαρακτηρίζονται ως κατώτερα. Σε µια
αύξησης του εισοδήµατός τους οι καταναλωτές µειώνουν τη ζήτηση για αυτά τα αγαθά
στρεφόµενοι σε αγαθά καλύτερης ποιότητας. Υπάρχει εποµένως µια αρνητική σχέση µεταξύ του εισοδήµατος των καταναλωτών και της ζήτησης για τα κατώτερα αγαθά. Άρα η
εισοδηµατική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι αρνητική (ΕΥ<1).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ένα αγαθό µπορεί να θεωρείται αγαθό πολυτελείας σε χαµηλά επίπεδα
εισοδήµατος, αγαθό πρώτης ανάγκης σε ενδιάµεσα επίπεδα εισοδήµατος και κατώτερο σε
υψηλά επίπεδα εισοδήµατος
Άσκηση 3
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, να συµπληρώστε τα κενά και να λύσετε τις
ασκήσεις
1) Όταν η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή είναι κατά απόλυτη τιµή µεγαλύτερη της
µονάδας η ζήτηση του αγαθού χαρακτηρίζεται ------------------------ ενώ όταν είναι κατά
απόλυτη τιµή µικρότερη της µονάδας η ζήτηση του αγαθού χαρακτηρίζεται ως ------------.
2) Ως συνολική δαπάνη του καταναλωτή για ένα αγαθό ορίζεται το γινόµενο της --------------- επί τη ------------------ --------------------.
3) Όταν η καµπύλη ζήτησης ενός αγαθου είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων τότε η:
α) ΕD= -1
γ) | ΕD|< 1
β) |ΕD|> 1
δ) ΕD= 0
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας µε τη βοήθεια παραδειγµάτων.
4) Όταν η τιµή ενός αγαθού Χ αυξηθεί από 10€ σε20€ και τα έσοδα της επιχείρησης αυξηθουν από 20.000€ σε 24.000€ τότε:
α) ΕD= -0,5
γ) ΕD= -1,5
β) ΕD= -0,4
δ) ΕD= -2
5) Η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή είναι σταθερή κατά µηκος της καµπύλης ζήτησης. (Σ) (Λ)
6) Αν ένα αγαθό έχει ελαστική ζήτηση και η τιµή του µειωθεί η συνολική δαπάνη του καταναλωτή για το αγαθό θα αυξηθεί. (Σ) (Λ)
7) Αν η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή ενός αγαθού είναι -0,2 και η τιµή αυξηθεί
κατά 15% ποιό θα είναι το ποσοστό µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας του αγαθού;
8) Αν η τιµή ενός αγαθού Χ είναι 10€ η ζητούµενη ποσότητά του είναι 100 µον. Αν η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή είναι -0,5 ποιά θα είναι η τιµή του αγαθού Χ ώστε η
ζητούµενη ποσότητά του να µειωθεί στις 80 µον. ;
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9) ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας:
Ζητούµενη
Ποσότητα (QD)
300
300
350
370
340
300
380

Τιµή (Ρ)
(σε ευρώ)
100
90
70
80
90
80
60

Εισόδηµα (Υ)
(σε ευρώ)
2.000
2.000
1.800
2.500
2.500
1.000
1.800

Ζητούνται:
α) Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες ζήτησης ως πρός την τιµή καθώς και οι εισοδηµατικές
ελαστικότητες
β) Να κατασκευαστούν οι καµπύλες ζήτησης σε ένα διάγραµµα.
10) ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας:
Σηµεία
Α
Β
Γ
∆

Τιµή (Ρ)
(σε ευρώ)
10
8
6
3

Ζητούµενη
Ποσότητα (QD)
500
550
600
650

Ελαστικότητα
Ζήτησης (ΕD)

Ζητούνται:
α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή όταν η τιµή µειώνεται
και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού.
β) Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη του καταναλωτή και να εξηγήσετε τη σχέση µεταξύ ελαστικότητας και συνολικής δαπάνης του καταναλωτή.
11) ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τη ζήτηση ενός καταναλωτή για τέσσερα
διαφορετικά προϊόντα πρίν και µετά την αύξηση του εισοδήµατος του κατά 10%:
Προϊόντα
Ζητούµενη
Ποσότητα
(πρίν)
Ζητούµενη
Ποσότητα
(µετά)

Χ

Υ

Ζ

Ω

200

300

40

300

190

350

50

320

Να υπολογιστούν οι εισοδηµατικές ελαστικότητες ζήτησης και να χαρακτηρίσετε τα αγαθά
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ΣΥΝΟΨΗ
1) Ο κάθε καταναλωτής έκδηλώνει ζήτηση για διάφορα αγαθά, ζητά δηλαδή διάφορες ποσότητες σε διάφορες τιµές έχοντας σαν αντικειµενικό σκοπό του να µεγιστοποιήσει τη
χρησιµότητά που απολαµβάνει απο το κάθε αγαθό.
2) Ο καταναλωτής µεταβάλλει τη ζητούµενη ποσότητα επηρρεαζόµενος απο τις µεταβολές της τιµής πρός την αντίθετη κατεύθυνση (νόµος ζήτησης).
3) ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του νόµου της ζήτησης είναι η καµπύλη της ζήτησης (ατοµική και αγοραία).
4) Ο καταναλωτής εκτός απο την τιµή των αγαθών επηρρεάζεται και απο άλλους παράγοντες που επηρρεάζουν τη συµπεριφορά του όπως είναι :
α)το εισόδηµά του, β)οι προτιµήσεις του , γ) οι τιµές των άλλων αγαθών (υποκατάστατα
– συµπληρωµατικά αγαθά) , δ) οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξη τιµών και εισοδηµάτων και ε) ο αριθµός των καταναλωτών ( αγοραία καµπύλη ζήτησης)
5) Η ελαστικότητα ζήτησης (ΕD) δείχνει την αντίδραση του καταναλωτή στις µεταβολές
της τιµής.
6) Η ζήτηση ενός αγαθού µπορεί να χαρακτηριστεί ως ελαστική (|ΕD|>1) ή ως ανελαστική
(|ΕD|<1) ανάλογα µε το εάν ο καταναλωτής αντιδρά έντονα ή όχι στις µεταβολές της τιµής.
7) Η ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή ( ΕD) εξετάζεται τόσο απο τις επιχειρήσεις
όσο και απο το Κράτος.
8) Εκτός απο τις µεταβολές της τιµής ο καταναλωτής αντιδρά επίσης και στις µεταβολές
του εισοδήµατος (εισοδηµατική ελαστικότητα).
9) Όταν η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι θετική (ΕΥ>0) το αγαθό χαρακτηρίζεται ως
κανονικό ή ανώτερο, όταν δε είναι αρνητική (ΕΥ<0) το αγαθό χαρακτηρίζεται ως κατώτερο.
10) Όταν η εισοδηµατική ελαστικότητα είνα µεγαλύτερη της µονάδας το αγαθό χαρακτηρίζεται ως πολυτελείας εν’ω όταν είναι µικρότερη της µονάδας το αγαθό χαρακτηρίζεται
ως πρώτης ανάγκης.

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1) «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. ΜπένοςΓ. Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου Εκδόσεις Μπένου Αθήνα 2002. Στο
6ο κεφάλαιο «Η ζήτηση των αγαθών» παρουσιάζεται η έννοια της ζήτησης καθώς και η
ανάπτυξη των θεωριών πάνω στις οποίες στηρίζεται ο νόµος της ζήτησης
2) «Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Α: Θ. Γκαµαλέτσος 1992. Στο ‘Α Μέρος
στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζεται η έννοια της ελαστικότητας ζήτησης όπου ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να εµβαθύνει στη µελέτη εννοιών όπως είναι η τοξοειδής ελαστικότητα και η ελαστικότητα υποκατάστασης. Επίσης µπορούν να µελετηθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ελαστικότητας ζήτησης καθώς και οι ακραίες µορφές ελαστικότητας
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2) «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. ΜπένοςΓ. Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου Εκδόσεις Μπένου Αθήνα 2002
3) « Οδηγός µελέτης Πολιτικής Οικονοµίας»: Α. Κώττη – Γ. Κώττη
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

1) www. economics.about.com
2) www. en.wikipedia.org
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1
1) εισόδηµα, τιµές
2) επιθυµίες, δυνατότητες αγοράς
3) γ
4) Λ
5) Λ
Άσκηση 2
1) µόδα, διαφήµιση
2) µείωση, ζήτηση
3) γ
4) γ
5) Λ
6) Σ
7) Η απάντησή µας είναι η εξής:
Όταν αυξάνεται η τιµή της βενζίνης από Ρ σε Ρ1 η ζητούµενη ποσότητα της βενζίνης θα
µειωθεί από Q σε Q1 µετακινούµενοι από το σηµείο Α στο σηµείο Β πάνω στην καµπύλη ζήτησης της βενζίνης. Επειδή θεωρούµε τη βενζίνη συµπληρωµατικό αγαθό των αυτοκινήτων
και αυξάνεται η τιµή τηςθα µειωθεί η ζήτηση των αυτοκινήτων. Η καµπύλη ζήτησης των αυτοκινήτων θα µετατοπιστεί πρός τα αριστερά και η ζήτησή τους θα µειωθεί, ώστε στην ίδια
τιµή να ζητούνται µικρότερες ποσότητες όπως δείχνουν τα παρακάτω διαγράµµατα.
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Βενζίνη

Αυτοκίνητα

Σχήµα 2.6
8)

Η απάντησή µας είναι η εξής:
α) Η µείωση της τιµής των εισαγώµενων ενδυµάτων έστω από Ρ σε Ρ1 θα αυξήσει τη ζητούµενη ποσότητά τους από Q σε Q1 λόγω του νόµου της ζήτησης. Αυτή η µεταβολή
απεικονίζεται διαγραµµατικά µε µια µετακίνηση επάνω στην καµπύλη ζήτησης D των
εισαγώµενων ενδυµάτων από το σηµείο Α στο σηµείο Β όπως φαίνεται στο σχήµα 2.7
β) Τα εισαγώµενα και τα ελληνικά ενδύµατα είναι µεταξύ τους υποκατάστατα αγαθά,
που σηµαίνει ότι µια µείωση της τιµής των εισαγώµενων ενδυµάτων θα µειώσει τη
ζήτηση των ελληνικών των οποίων η τιµή είναι σταθερή. Η µείωση της ζήτησης των
ελληνικών ενδυµάτων απεικονίζεται µε µια µετατόπιση της καµπύλης ζήτησής τους
πρός τα αριστερά από τη θέση D στη θέση D1 ώστε στην ίδια τιµή να ζητούνται µικρότερες ποσότητες όπως φαίνεται στο σχήµα 2.7
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Εισαγώµενα ενδύµατα

Ελληνικά ενδύµατα

Σχήµα 2.7
Άσκηση 3
1) ελαστική, ανελαστική
2) τιµής, ζητούµενης ποσότητας
3) δ. Αιτιολόγηση: Υπάρχουν κάποια αγαθά για τα οποία η ζήτηση χαρακτηρίζεται ως πλήρως ή τελείως ανελαστική όπως κάποια φάρµακα απαραίτητα για τα οποία δεν υπάρχουν
στενά υποκατάστατα όπως π.χ η ινσουλίνη για τους διαβητικούς. Η ποσότητα που καταναλώνεται είναι σταθερή ανεξάρτητα από το άν αυξάνεται ή µειώνεται η τιµή αυτών των
αγαθών. Άρα η ΕD=0.
20.000
= 2.000
4) ΣΕ1=Ρ1•Q1 ⇔ Q1=
10
24.000
= 1.200
ΣΕ2=Ρ2•Q2 ⇔ Q2=
20
10
∆Q Ρ 1.200 - 2.000
•
= -0,4
ΕD =
• =
∆Ρ Q
20 -10
2.000
Άρα σωστή απάντηση η β
5) Λ
6) Σ
∆Q
∆Q
∆Q
7) ΕD = Q ⇔ -0,2 = Q ⇔
= -0,03 ή µείωση 3%
∆Ρ
0,15
Q
Ρ
∆Q
80 -100
8) ΕD = Q ⇔ -0,5 = 100 ⇔ -0,5 =
∆Ρ
∆Ρ
Ρ
10

-1
5 ⇔ -0,5 = -10 ⇔ ∆Ρ = 4
∆Ρ
5∆Ρ
10

Άρα Ρ2=10+4=14€
9) α) Ελαστικότητα ζήτησης ως πρός την τιµή µπορεί να υπολογιστεί µεταξύ εκείνων των
σηµείων (διαδοχικών ή µη) όπου µεταβάλλεται η τιµή, ενώ το εισόδηµα παραµένει
σταθερό. Άρα:
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∆Q Ρ 300 - 300 100
• =
•
=0
∆Ρ Q 90 -100 300
340 - 370 80
ΕD =
•
−0,65
90 - 80 370
380 - 350 70
ΕD =
•
= -0,6
60 - 70 350
Εισοδηµατική ελαστικότητα µπορεί να υπολογιστεί µεταξύ εκείνων των σηµείων
(διαδοχικών ή µη) όπου µεταβάλλεται το εισόδηµα, ενώ η τιµή παραµένει σταθερή.
Άρα:

ΕD =

Ε Υ=

∆Q Υ
340 - 300
2.000
• =
•
= 0,53
∆Υ Q 2.500 - 2.000 300

ΕΥ=

300 - 370
2.500
•
1.000 - 2.500 370

0,32

β) Έχουµε το παρακάτω σχήµα:

Σχήµα 2.8
550 - 500 10
•
= -0,5
8 -10
500
600 - 550 8
•
= -0,36
Β → Γ : ΕD=
6-8
550
650 - 600 6
Γ → ∆ : ΕD=
•
= -0,16
3-6
600

10) α) Α → Β : ΕD=
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β) Σ∆1=10 • 500=5.000 Σ∆2=8 • 550=4.400, Σ∆3=6 • 600=3.600
Σ∆4= 3 • 650= 1.950
Επειδή η ζήτηση του αγαθού που εξετάζουµε είναι ανελαστική µια µείωση της τιµής θα
οδηγήσει σε µείωση της συνολικής δαπάνης του καταναλωτή.

190 - 200
350 - 300
11) ΕΥ= 200 = -0,5 (κατώτερο αγαθό), ΕΥ= 300 = 1,67 (κανονικό αγαθό)
0,1
0,1
50 - 40
ΕΥ= 40 = 2,5 (κανονικό αγαθό),
0,1
320 - 300
0,67 (κανονικό αγαθό)
ΕΥ= 300
0,1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Σκοπός
Στην ενότητα αυτή βασική επιδίωξη είναι να γίνουν κατανοητές από τον ενήλικο βασικές έννοιες σχετικά µε τη συµπεριφορά της επιχείρησης καθώς και µε την προσφορά των αγαθών
στην αγορά.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης ενότητας, ο κάθε εκπαιδευόµενος θα είναι σε θέση
να:
• γνωρίζει τι είναι προσφορά και τι προσφερόµενη ποσότητα ενός αγαθού.
• αντιληφθεί πως αντιδρά η επιχείρηση στις µεταβολές της τιµής των αγαθών.
• γνωρίζει ποιοί είναι οι παράγοντες που επηρρεάζουν την προσφορά των αγαθών.
• γνωρίζει τι είναι η ατοµική και τι η αγοραία καµπύλη προσφοράς ενός αγαθου και πως
επηρρεάζεται από τη µεταβολή των προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς.
• να αντιληφθεί τι είναι η ελαστικότητα προσφοράς και πως υπολογίζεται.
• να κατανοήσει πως επηρρεάζει την ελαστικότητα προσφοράς ο παράγοντας χρόνος.
Έννοιες κλειδιά
• τιµή
• προσφερόµενη ποσότητα
• προσφορά
• επιχείρηση
• κέρδος
• κόστος παραγωγής
• τεχνολογία
• ελαστικότητα προσφοράς
• χρόνος
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε τη ζήτηση των διαφόρων αγαθών που διαµορφώνεται
από τους καταναλωτές. Τα αγαθά αυτά όµως παράγονται και προσφέρονται από τις επιχειρήσεις. Προκειµένου λοιπόν να εξετάσουµε την πλευρά της προσφοράς θα πρέπει να εξετάσουµε την οργάνωση και τη συµπεριφορά της επιχείρησης.

3.1 Η συµπεριφορά του επιχειρηµατία
Η παραγωγή των διαφόρων αγαθών προϋποθέτει τη χρήση συντελεστών παραγωγής, µέσω
των οποίων παράγονται τα διάφορα προϊόντα που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες.
Ως επιχειρηµατίας χαρακτηρίζεται το άτοµο το οποίο αναλαµβάνει την προτοβουλία να
συνδυάσει και να χρησιµοποιήσει τους παραγωγικούς συντελεστές ώστε να παραχθούν
τα διάφορα προϊόντα.
Ο επιχειρηµατίας προµηθεύεται τους συντελεστές της παραγωγής στην αγορά των συντελεστών και πουλάει έτοιµα προϊόντα στην αγορά των αγαθών. Με αυτόν τον τρόπο έχει κάποιες δαπάνες (κόστος) για την απόκτηση των συντελεστών καθώς και έσοδα (προσόδους)
από την πώληση των προϊόντων.
Ο επιχειρηµατίας αναλαµβάνει αυτή τη δραστηριότητα µε αντικειµενικό σκοπό την επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους.
Αντικειµενικός σκοπός δηλαδή του επιχειρηµατία είναι η µεγιστοποίηση της διαφοράς
ανάµεσα στα έσοδα και στις δαπάνες του
Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι ο επιχειρηµατίας έχει πάντοτε κέρδος. Είναι δυνατόν σε κάποιες περιόδους χαµηλής οικονοµικής δραστηριότητας, η επιχείρηση να λειτουργεί µε ζηµιά
δηλαδή τα έξοδα να υπερβαίνουν τα έσοδα. Στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηµατίας επιδιώκει
την ελαχιστοποίηση των ζηµιών. Άρα η συµπεριφορά του επιχειρηµατία καθορίζεται από την
προσπάθειά του να επιτύχει κατά περίπτωση το µέγιστο κέρδος ή την ελάχιστη ζηµιά.

3.2 Ο νόµος της προσφοράς και η ερµηνία του
Εδώ θα εξετάσουµε την αντιδραση µιας επιχείρησης που παράγει ένα αγαθό Υ στις µεταβολές της τιµής του.
Ο νόµος της προσφοράς αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην τιµή ενός αγαθού και στις ποσότητες του αγαθού που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις σε διάφορες τιµές. Μια απλή έκφραση του νόµου της προσφοράς λέει ότι η παραγωγή καθώς και η ποσότητα ενός αγαθού που προσφέρεται αυξάνεται, όταν η τιµή του αυξάνεται και αντίστροφως.
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∆ιαφορετικά ο νόµος της προσφοράς λέει ότι υπάρχει µια ευθεία (θετική) σχέση που συνδέει
την τιµή ενός αγαθού µε την προσφερόµενη ποσότητά του. Άρα
Όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού αυξάνεται η προσφερόµενη ποσότητά του, ενώ όταν
µειώνεται η τιµή ενός αγαθού τότε µειώνεται η προσφερόµενη ποσότητά του, όταν οι
άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς παραµένουν σταθεροί.
Ας εξετάσουµε λοιπόν για ποιόν λόγο οι επιχειρήσεις αντιδρούν κατά αυτον τον τρόπο στις
µεταβολές της τιµής του αγαθού.
• Ερµηνία του νόµου της προσφοράς: Καθώς η τιµή του αγαθού αυξάνεται, το περιθώριο
κέρδους ανά µονάδα προϊόντος αυξάνεται. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει κίνητρο για την επιχείρηση που παράγει το προϊόν να αυξήσει την παραγόµενη και προσφερόµενη ποσότητά του, προκειµένου να αυξήσει τα κέρδη της.
Αντίθετα όταν µειώνεται η τιµή του προϊόντος, η επιχείρηση που το παράγει θα µειώσει
την παραγόµενη και προσφερόµενη ποσότητα επειδή µειώνονται τα περιθώρια κέρδους της
και δεν έχει συµφέρον (η επιχείρηση) να συνεχίσει να προσφέρει την ίδια ποσότητα.

3.3 Ο πίνακας και η καµπύλη προσφοράς
Μια από τις επιχειρήσεις που παράγει το αγαθό Υ είναι διατεθηµένη να προσφέρει κάποιες
ποσότητες του αγαθού αυτού σε διάφορες τιµές όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:
Πινακας 3.1
Σηµεία
Τιµή (Ρ)
Προσφερόµενη
(σε ευρώ)
Ποσότητα (QS)
Α
20
300 µον.
Β
18
250 «
Γ
15
220 «
∆
10
150 «
Ε
8
100 «
Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τους συνδυασµούς τιµής και προσφερόµενης ποσότητας του
αγαθού Υ οι οποίοι δείχνουν την επιθυµία αλλά και τη δυνατότητα της πώλησης, από µια
επιχείρηση ορισµένων ποσοτήτων του αγαθού αυτού για συγκεκριµένες τιµές. Ο πίνακας αυτός ονοµάζεται πίνακας ή κλίµακα ατοµικής προσφοράς.
Ο πίνακας ατοµικής προσφοράς δείχνει τις ελάχιστες τιµές οι οποίες είναι απαραίτητες για
να απότελέσουν κίνητρο στις επιχειρήσεις για την αύξηση της ποσότητας του αγαθού που
παράγουν και πρσφέρουν. Ο πίνακας ατοµικής προσφοράς µπορεί να απεικονιστεί διαγραµµατικά µε την καµπύλη ατοµικής προσφοράς.
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Καµπύλη ατοµικής προσφοράς

Σχήµα 3.1
• Παρατήρησεις:
α) Στον κατακόρυφο άξονα του διαγράµµατος τοποθετούµε τις τιµές (Ρ) του αγαθου και
στον οριζόντιο άξονα τις προσφερόµενες ποσότητες (QS) όπως δίνονται από τον πίνακα
3.1.
β) Η καµπύλη προσφοράς ενός αγαθού δείχνει το σύνολο των ποσοτήτων του αγαθού αυτού
τις οποίες ειναι διατεθηµένη να προσφέρει η επιχείρηση που το παράγει σε όλες τις δυνατές τιµές, µέσα σε µια ορισµένη χρονική περίοδο.
γ) Η καµπύλη προσφοράς ξεκινά από κάτω αριστερά και ανέρχεται πρός τα πάνω και δεξιά
(θετική κλίση) ως άµεση συνέπεια του νόµου της προσφοράς.
δ) Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι όροι προσφερόµενη ποσότητα και προσφορά είναι
διαφορετικοί. Ο όρος προσφερόµενη ποσότητα σχετίζεται µε τη τιµή του αγαθού και αντιστοιχεί σε ένα σηµείο της καµπύλης προσφοράς. Ο όρος προσφορά σχετίζεται µε οποιονδήποτε άλλο προσδιοριστικό παράγοντα εκτός της τιµής και αφορά ολόκληρη την
καµπύλη προσφοράς και όχι ένα σηµείο της.

3.4 Η αγοραία καµπύλη προσφοράς
Όπως µπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε, στον κλάδο παραγωγής ενός αγαθού δεν δραστηριοποιείται µόνο µια επιχείρηση αλλά πολλές. Εκτός λοιπόν από την ατοµική καµπύλη προσφοράς που δείχνει τις ποσότητες ενός αγαθού που είναι διατεθηµένη να προσφέρει µια επιχείρηση σε διάφορες τιµές, υπάρχει και η λεγόµενη αγοραία καµπύλη προσφοράς η οποία
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δείχνει τις ποσότητες ενός αγαθού πού είναι διατεθηµένες να παράγουν και να προσφέρουν
όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν το αγαθό.
Η αγοραία καµπύλη προσφοράς προκύπτει αν προσθέσουµε οριζόντια τις προσφερόµενες
ποσότητες από κάθε επιχείρηση για κάθε πιθανή τιµή.
Παράδειγµα:
Υποθέτουµε ότι στην αγορά ενός αγαθού Χ υπάρχουν τρείς επιχειρήσεις οι οποίοι εκδηλώνουν προσφορά για το αγαθό όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
ΤΙΜΗ
(Ρ)
(σε
ευρώ)
20
15
10

QΑ
(σε

QΒ
(σε

QΓ
(σε

µονάδες)

µονάδες)

µονάδες)

10
8
6

14
12
10

20
18
16

ΑΓΟΡΑΙΑ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(QΑ +QΒ + QΓ)
10+14+20=44
8+12+18=38
6+10+16=32

Αγοραία καµπύλη προσφοράς

Σχήµα 3.2
•

Παρατήρηση:
Για την αγοραία καµπύλη προσφοράς ισχύει όπως και για τις ατοµικές καµπύλες ο νόµος
της προσφοράς. Η αγοραία καµπύλη προσφοράς όµως βρίσκεται πάντοτε δεξιότερα από
τις ατοµικές καµπύλες επειδή προκύπτει από το άθροισµα προσφεροµένων ποσοτήτων.
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Άσκηση 1
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση και να συµπληρώστε τα κενά:
1) Ο πίνακας ατοµικής προσφοράς δείχνει την ------------------- αλλά και τη ------------------ -----------------, από µια επιχείρηση ορισµένων ποσοτήτων του αγαθού που παράγεται για
συγκεκριµένες τιµές.
2) Ο επιχειρηµατίας προµηθεύεται τους ----------------------- ------------------------, τους µετασχηµατίζει µέσω της ------------------------ διαδικασίας σε ------------------ προϊόντα τα οποία τα πουλά στην αγορά των αγαθών.
3) Μια µείωση της τιµής του αγαθού στην αγορά θα έχει σαν συνέπεια:
α) την αύξηση της προσφοράς του
β) την αύξηση της προσφερόµενης ποσότητάς του
γ) τη µείωση της πρσφερόµενης ποσότητάς του
δ) την αύξηση της παραγωγής του
4) Αντικειµενικός σκοπός της επιχείρησης είναι:
α) η επίτευξη κέρδους
β) η µεγιστοποίηση των πωλήσεων
γ) η εύρεση νέων πελατών
δ) η µεγιστοποίηση του κέρδους ή η ελαχιστοποίηση της ζηµιάς
5) Η ατοµική καµπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση ενώ η αγοραία καµπύλη έχει αρνητική
κλίση. (Σ) (Λ)
6) Η αγοραία καµπύλη προσφοράς βρίσκεται πάντοτε δεξιότερα από τις ατοµικές καµπύλες
επειδή προκύπτει από το άθροισµα προσφεροµένων ποσοτήτων. (Σ) (Λ)

3.5 Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς
Θα ήταν χρήσιµο να επισηµάνουµε ότι όταν µεταβάλλεται η τιµή του αγαθού που εξετάζουµε
µεταβάλλεται πρός την ίδια κατεύθυνση η προσφερόµενη ποσότητά του (νόµος προσφοράς)
όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς παραµένουν σταθεροί. Αντίθετα
όταν µεταβάλλεται ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς θεωρούµε
ότι η τιµή του αγαθού παραµένει σταθερή και µεταβάλλεται η προσφορά του αγαθού.
Η µεταβολή της προσφοράς απεικονίζεται διαγραµµατικά µε µετατόπιση ολόκληρης της
καµπύλης προσφοράς είτε πρός τα δεξιά αν έχουµε αύξηση της προσφοράς, είτε πρός τα αριστερά αν έχουµε µείωση της προσφοράς όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα:
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Μεταβολή στην προσφορά

Σχήµα 3.3
Ας εξετάσουµε λοιπόν ποιοί άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες εκτός της τιµής του αγαθού
επηρρεάζουν τη συµπεριφορά της επιχείρησης
α) Οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών ή το κόστος παραγωγής του αγαθού
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η επιχείρηση ως αντικειµενικό της σκοπό έχει να µεγιστοποιήσει
τη διαφορά ανάµεσα στα έσοδα και στα έξοδά της. Η επιχείρηση εποµένως κατά την παραγωγή του προϊόντος της λαµβάνει υπόψην της και το κόστος παραγωγής. Το κόστος
παραγωγής ενός αγαθού εξαρτάται από τις αµοιβές των συντελεστών παραγωγής. Εποµένως µια µεταβολή στις τιµές των συντελεστών παραγωγής επηρρεάζει την προσφορά των
αγαθών.
Μια αύξηση στις τιµές των συντελεστών παραγωγής θα έχει σαν συνέπεια την αύξηση
του κόστους παραγωγής και εποµένως τη µείωση των περιθωρίων κέρδους της επιχείρησης µε τελική συνέπεια τη µείωση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά. Η µεταβολή
αυτή της προσφοράς απεικονίζεται διαγραµµατικά µε µια µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς πρός τα αριστερά.
Αντίθετα µια µείωση στις τιµές των συντελεστών παραγωγής θα έχει σαν συνέπεια την
µείωση του κόστους παραγωγής και εποµένως την αύξηση των περιθωρίων κέρδους της
επιχείρησης µε τελική συνέπεια την αύξηση της προσφοράς του αγαθού στην αγορά. Η
µεταβολή αυτή της προσφοράς απεικονίζεται διαγραµµατικά µε µια µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς πρός τα δεξιά.
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β) Το επίπεδο της τεχνολογίας
Η µεταβολές που επέρχονται στην παραγωγή και στην προσφορά των διαφόρων προϊόντων παγκόσµια, οφείλονται κυρίως σε µεταβολές της τεχνολογίας. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στο 1ο κεφάλαιο του παρόντος βιβλίου οι ποσότητες των συντελεστών παραγωγής είναι περιορισµένες και εκείνο που µας απόµένει είναι να βελτιώσουµε την ποιότητά
των συντελεστών παραγωγής (χωρίς να απαιτείται η αύξηση της ποσότητάς τους), αν θέλουµε να αυξήσουµε την παραγωγή.
Αυτό µπορεί να συµβεί µε τη βελτίωση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία εξαρτάται από
την πρόοδο της επιστήµης. Οι διάφορες ανακαλύψεις σε επιµέρους κλάδους όπως είναι η
ιατρική, η χηµεία, κ.λ.π έχουν ως συνέπεια την παραγωγή διαφόρων προϊόντων µε χαµηλότερο κόστος, την παραγωγή αγαθών που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών και βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων αγαθών. Κατά συνέπεια µια βελτωση της
τεχνολογίας αυξάνει την παραγωγή και προσφορά των διαφόρων προϊόντων και µετατοπίζει την καµπύλη προσφοράς προς τα δεξιά.
Αντίθετα µια στασιµότητα στην τεχνολογία θα οδηγήσει σε µείωση της παραγωγής και
της προσφοράς των διαφόρων αγαθών µετατοπίζοντας την καµπύλη προσφοράς τους
πρός τα αριστερά.
γ) Οι καιρικές συνθήκες για τη γεωργική παραγωγή
Οι καιρικές συνθήκες, απότελούν βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της προσφοράς γεωργικών προϊόντων. Είναι κατανοητό ότι δυσµενείς καιρικές συνθήκες π.χ χαλάζι, παγετός, ξηρασία κ.λ.π επηρρεάζουν άµεσα την προσφορά γεωργικών προϊόντων οδηγόντας
σε µείωση της παραγωγής και κατά συνέπεια της προσφοράς τους.
Αντίθετα καλές καιρικές συνθήκες συµβάλλουν θετικά στην προσφορά των γεωργικών
προϊόντων.
δ) Οι τιµές των άλλων αγαθών
Αν εξετάσουµε την προσφορά ενός αγαθού έστω Χ παρατηρούµε ότι πολλές φορές επηρρεάζεται και από τις τιµές άλλων αγαθών που σχετίζονται µε το αγαθό Χ. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτού του προσδιοριστικού παράγοντα της προσφοράς µπορούµε να
βρούµε στη γεωργική παραγωγή.
Για παράδειγµα µια αύξηση της τιµής του καλαµποκιού θα επηρρεάσει σηµαντικά την
παραγωγή και προσφορά του σιταριού, αν θεωρήσουµε την τιµή του σιταριού σταθερή.
Αυτό συµβαίνει επειδή οι παραγωγοί θα προτιµήσουν την καλλιέργεια του καλαµποκιού
διαβλέποντας µεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από την παραγωγή του, µε τη µετατροπή
της καλλιέργειας του σιταριού σε καλαµπόκι. Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση της προσφοράς του σιταριού και µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς του προς τα αριστερά ώστε στην ίδια τιµή να προσφέρονται µικρότερες ποσότητες σιταριού.
Αντίθετα αν η τιµή του καλαµποκιού µειωθεί, οι παραγωγοί θα στραφούν στην καλλιέργεια σιταριού µε συνέπεια την αύξηση της πρσφοράς του και µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς σιταριού πρός τα δεξιά.
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•

Παρατήρηση:
Πρέπει εδώ να επισηµάνουµε ότι η αλλαγή της παραγωγής θα πρέπει να είναι δυνατόν να
γίνει. Αν είναι αδύνατη η µετατροπή της παραγωγής, τότε η µεταβολή των τιµών των άλλων αγαθών δεν επηρρεάζει την προσφορά του παραγόµενου αγαθού.

ε) Οι προβλέψεις των παραγωγών
Οι προβλέψεις των παραγωγών σχετικά µε µελλοντικές αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς
επηρρεάζουν την παραγωγή και προσφορά του αγαθού αυτού. Η πρόσδοκία για µια µελλοντική αύξηση της τιµής του παραγόµενου αγαθού θα έχει ως συνέπεια τη µείωση της προσφοράς του στο παρόν, είτε µε απόθεµατοποίηση ενός µέρους της παραγόµενης ποσότητας
(αν µπορεί να γίνει), είτε ακόµα και µα µείωση της παραγωγής του (πράγµα που συχνά δεν
είναι δυνατόν). Οι προβλέψεις των παραγωγών δεν περιορίζονται µόνο στις µεταβολές των
τιµών. Μπορεί να αναφέρονται και σε µεταβολές στη τεχνολογία. Για παράδειγµα η ανακάλυψη µιας νέας µεθόδου παραγωγής, µέσω της οποίας µείωνεται το κόστος παραγωγής ενός
αγαθού, µπορεί να µειώσει την παραγωγή και την προσφορά του αγαθού αυτού µέχρι την
εφαρµογή της νέας µεθόδου.
στ) Ο αριθµός των επιχειρήσεων
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς που αναφέραµε, αφορούν τόσο µτην ατοµική όσο και την αγοραία καµπύλη προσφοράς. Ο αριθµός των επιχειρήσεων αφορά µόνο
την αγοραία καµπύλη προσφοράς. Αν σε ένα κλάδο παραγωγής αυξηθεί ο αριθµός των
επιχειρήσεων θα αυξηθεί η παραγωγή και προσφορά του παραγόµενου αγαθού. Αντίθετα
αν λόγω του ανταγωνισµού διάφορες επιχειρήσεις που παράγουν το εξεταζόµενο αγαθό
διακόψουν τη λειτουργία τους θα µειωθεί η παραγωγή και προσφορά του.

3.6 Μεταβολή στη προσφερόµενη ποσότητα και µεταβολή στην προσφορά
•

Μεταβολή στην προσφερόµενη ποσότητα: Οι µεταβολές στην προσφερόµενη ποσότητα
οφείλονται σε µεταβολές της τιµής (πρός την ίδια κατεύθυνση) όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς παραµένουν σταθεροί. Όταν δηλαδή αυξάνεται η τιµή
ενός αγαθού, αυξάνεται η προσφερόµενη ποσότητά του και αντίστροφα (νόµος της προσφοράς). Η µεταβολή της προσφερόµενης ποσότητας απεικονίζεται διαγραµµατικά µε µια
µετακίνηση κατά µήκος της ίδιας καµπύλης προσφοράς είτε από το σηµείο Α πρός το σηµείο Β αν η τιµή του αγαθού αυξάνεται, είτε από το σηµείο Α πρός το σηµείο Γ όταν η τιµή µειώνεται, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα.
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Μεταβολη στην προσφερόµενη ποσότητα

Σχήµα 3.4

•

Μεταβολή στην προσφορά. Εδώ θεωρούµε ότι µεταβάλλεται ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, ενώ η τιµή του εξεταζόµενου αγαθού παραµένει
σταθερή. Αν η µεταβολή του προσδιοριστικού παράγοντα επηρρεάζει θετικά την προσφορά του αγαθού, αυτή αυξάνεται και η καµπύλη προσφοράς του αγαθού µετατοπίζεται
ολόκληρη πρός τα δεξιά. Αντίθετα αν η µεταβολή του προσδιοριστικού παράγοντα επηρρεάζει αρνητικά την προσφορά του αγαθού, αυτή µειώνεται µε απότέλεσµα ολόκληρη η
καµπύλη προσφοράς του αγαθού να µετατοπιστεί πρός τα αριστερά όπως δείχνει το παρακάτω σχήµα.
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Μεταβολή στην προσφορά

Σχήµα 3.5
Άσκηση 2
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και να απαντήσετε
στις ερωτήσεις
1) Το κόστος παραγωγής ενός αγαθού εξαρτάται από τις ---------------------- των ----------------- ------------------------.
2) Όταν µεταβάλλεται ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς θεωρούµε ότι η ------------------- του αγαθού παραµένει -------------------- και µεταβάλλεται η --------------------- του αγαθού.
3) Κατά µήκος της ίδιας καµπύλης προσφοράς αυτό που µεταβάλλεται είναι:
α) η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού
β) η τιµή του προϊόντος
γ) οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών
δ) ο αριθµός των επιχειρήσεων
4) Έστω ότι ένα προϊόν παράγεται και προσφέρεται από πολλές επιχειρήσεις στην αγορά. Αν
αυξηθεί το κόστος παραγωγής στον κλάδο παραγωγής του προϊόντος αυτό που αναµένεται να γίνει είναι:
α) η ζήτηση για το προϊόν να µειωθεί.
β) η αγοραία καµπύλη προσφοράς να µετατοπιστεί πρός τα αριστερά.
γ) η ατοµική καµπύλη προσφοράς να µετατοπιστεί πρός τα δεξιά.
δ) τα κέρδη στον κλάδο παραγωγής να παραµείνουν αµετάβλητα.
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5) Αν οι παραγωγοί προβλέπουν µια µελλοντική αύξηση της τιµής του παραγόµενου αγαθού:
α) θα αυξήσουν την προσφορά του αγαθού στο παρόν.
β) θα απόθεµατοποιήσουν ένα µέρος της παραγωγής ώστε να το προσφέρουν στο µέλλον.
γ) θα αυξήσουν την προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού στο παρόν.
δ) θα µειώσουν την παραγωγή του αγαθού µελλοντικά.
6) Οι καιρικές συνθήκες επηρρεάζουν κυρίως:
α) την παραγωγή υποδηµάτων
β) την παραγωγή ελαστικών
γ) την παραγωγή φρούτων και λαχανικών
δ) την παραγωγή φυσικού αερίου
7) Η µεταβολή στην προσφερόµενη ποσότητα απεικονίζεται µε µια µετακίνηση από σηµείο
σε σηµείο κατά µήκος της ίδιας καµπύλης προσφοράς. (Σ) (Λ)
8) Ο αριθµός των επιχειρήσεων είναι ένας προσδιοριστικός παράγοντας ο οποίος επηρρεάζει
και την ατοµική και την αγοραία καµπύλη προσφοράς. (Σ) (Λ)
9) Αν βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής ενός προϊόντος άµεση συνέπεια είναι η παραγωγή
του προϊόντος µε υψηλότερο κόστος ώστε να αυξηθεί η παραγωγή και η προσφορά του
προϊόντος στην αγορά. (Σ) (Λ)
10) Να εξηγήσετε µε την βοήθεια διαγράµµατος µε ποιόν τρόπο θα αντιδράσει µια επιχείρηση
που παράγει ενα αγαθό έστω Χ πληροφορούµενη την εφεύρεση µιας νέας µεθόδου παραγωγής του προϊόντος η οποία µειώνει σηµαντικά το κόστος παραγωγής του.
11) Να εξηγήσετε µε την βοήθεια διαγράµµατος τι επιπτώσεις θα έχει στην παραγωγή και
προσφορά ηλεκτρικών ειδών µια µείωση των τιµών των πρώτων υλών τους.

3.7 Ελαστικότητα προσφοράς
Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε την ελαστικότητα ζήτησης και είδαµε ότι είναι ένα
µέγεθος που µετράει τις αντιδράσεις των καταναλωτών στις µεταβολές της τιµής. Κατά τον
ίδιο τρόπο εξετάζουµε την ελαστικότητα προσφοράς.
Η ελαστικότητα προσφοράς είναι ένα µέτρο του βαθµού αντίδρασης των πραγωγώνπωλητών σε µια µεταβολή της τιµής όταν οι άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της
προσφοράς παραµένουν σταθεροί, και ισούτε µε το λόγο της ποσοστιαίας µεταβολής
της προσφερόµενης ποσότητας πρός την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής
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∆ηλαδή:
∆Q
ES = Q
∆Ρ
Ρ

ή

ΕS=

∆Q Ρ
•
∆Ρ Q

Όπου ∆Q είναι η µεταβολή της προσφερόµενης ποσότητας, ∆Ρ είναι η µεταβολή της τιµής, Ρ
και Q αντίστοιχα είναι τα µεγέθη της τιµής και της προσφερόµενης ποσότητας του αγαθού.
• Παρατήρηση:
Η ελαστικότητα προσφοράς (ΕS) είναι πάντοτε θετική, σε αντίθεση µε την ελαστικότητα
ζήτησης (ΕD) και αυτό συµβαίνει λόγω της ευθείας σχέσης που συνδέει την τιµή του αγαθού µε την προσφερόµενη ποσότητά του (Νόµος Προσφοράς).
•

Εφαρµογή:
∆ίνεται ο ακόλουθος πίνακας
Σηµεία

Τιµή (Ρ)
Προσφερόµενη
Ελαστικότητα
(σε ευρώ)
Ποσότητα (QS)
Προσφοράς (ΕS)
Α
20
100 µον.
2
Β
18
80 «
1,125
Γ
16
70 «
0,57
∆
14
65 «
0,32
Ε
12
62 «
Ζητείται: Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς όταν η τιµή του αγαθού µειώνεται.
Λύση: Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα έχουµε:
∆Q Ρ 80 -100 20
• =
•
=2
∆Ρ Q 18 - 20 100
70 - 80 18
Β → Γ : ΕS=
•
= 1,125
16 -18 80
65 - 70 16
Γ → ∆ : ΕS=
•
0,57
14 -16 70
62 - 65 14
•
0,32
∆ → Ε : ΕS=
12 -14 65
Α → Β : ΕS=

3.8 Ελαστική και ανελαστική προσφορά
Ανάλογα µε την τιµή της ελαστικότητας η προσφορά ενός αγαθού µπορεί να χαρακτηριστεί
ελαστική ή ανελαστική.
• Η προσφορά ενός αγαθού χαρακτηρίζεται ως ελαστική όταν η ελαστικότητα προσφοράς
είναι µεγαλύτερη της µονάδας. ∆ηλαδή ΕS > 1
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Επειδή η ελαστικότητα προσφοράς ορίζεται ως λόγος ποσοστιαίων µεταβολών,για να είναι η προσφορά ενός αγαθού ελαστική θα πρέπει η ποσοστιαία µεταβολή της προσφερόµενης ποσότητας να είναι µεγαλύτερη της ποσοστιαίας µεταβολής της τιµής. ∆ηλαδή
∆Q
∆Ρ
>
. Αυτό σηµαίνει ότι όταν η προσφορά του παραγόµενου αγαθού θεωρείται
Q
Ρ
ελαστική ο παραγωγός αντιδρά έντονα στις µεταβολές της τιµής του.
•

Η προσφορά ενός αγαθού χαρακτηρίζεται ως ανελαστική όταν η ελαστικότητα προσφοράς είναι µικρότερη της µονάδας (πάντοτε όµως θετική). ∆ηλαδή 0< ΕS < 1.
Επειδή η ελαστικότητα προσφοράς ορίζεται ως λόγος ποσοστιαίων µεταβολών,για να είναι η προσφορά ενός αγαθού ανελαστική θα πρέπει η ποσοστιαία µεταβολή της προσφερόµενης ποσότητας ποσότητας να είναι µικρότερη της ποσοστιαίας µεταβολής της τιµής.
∆Q
∆Ρ
∆ηλαδή
<
. Αυτό σηµαίνει ότι για τα αγαθά που θεωρούνται ανελαστικά ο παQ
Ρ
ραγωγός δεν αντιδρά έντονα στις µεταβολές της τιµής τους.

3.9 Ο προσδιοριστικός παράγοντας χρόνος
Η χρονική περίοδος στην οποία αναφερόµαστε απότελεί σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της ελαστικότητας προσφοράς ενός αγαθού.
Έστω ότι εξετάζουµε την ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού Χ. Σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή οι διαθέσιµες ποσότητες του αγαθού Χ είναι συγκεκριµένες και δεν µπορουν να
µεταβληθούν όσο υψηλή και αν είναι η τιµή του αγαθού.
Μετά όµως την πάροδο ενός µικρού (βραχυχρόνιου) χρονικού διαστήµατος µια αύξηση
της τιµής του αγαθού Χ θα παρακινήσει τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που το παράγουν να
αντιδράσουν κάπως, όχι όµως ιδιαίτερα έντονα. Η προσφορά βραχυχρόνια θα είναι µάλλον
ανελαστική.
Μακροχρόνια όµως αυτή η αύξηση της τιµής του αγαθού Χ θα παρακινήσει νέους επιχειρηµατίες που ξεκινούν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα να δραστηριοποιηθούν στην
παραγωγή του αγαθού Χ προσδοκώντας µεγάλες αµοιβές (κέρδη) µε απότέλεσµα να αυξηθεί
ο αριθµός των επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό Χ. Η προσφορά λοιπόν µακροχρόνια
γίνεται πιό ελαστική.
Άσκηση 3
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και να λύσετε τις εφαρµογές
1) Η --------------------------- προσφοράς είναι ένα µέτρο του ------------------- -----------------των παραγωγών στις µεταβολές της τιµής.
2) Η προσφορά ενός αγαθού βραχυχρόνια είναι ανελαστική ενώ µακροχρόνια γίνεται ελαστική. (Σ) (Λ)

59
3) Υπάρχει περίπτωση η ελαστικότητα προσφοράς να είναι ίση µε το µηδέν (ΕS=0) όταν η
ίδια ποσότητα προϊόντος προσφέρεται σε οποιαδήποτε τιµή. (Σ) (Λ)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
4) Η προσφορά ενός αγαθού χαρακτηρίζεται ως ελαστική όταν:
α) ΕS=0
β) ΕS <1
γ) ΕS >1
δ) ΕS=1
5) Όταν η τιµή ενός αγαθού είναι 8€ η επιχείρηση που το παράγει είναι διατεθηµένη να προσφέρει 60 µονάδες. Αν η τιµή αυξηθεί στα 10€ και η ελαστικότητα προσφοράς είναι 0,4 η
επιχείρηση θα παράγει και θα προσφέρει:
α) 50 µον.
β) 66 µον.
γ) 84 µον.
δ) 90 µον
6) ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας:
Σηµεία
Τιµή (Ρ)
Ζητούµενη
Ελαστικότητα
(σε ευρώ)
Ποσότητα (QS) Προσφοράς (ΕS)
Α
43
3
Β
63
4
Γ
83
5
∆
121
6
Ζητείται: Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς όταν η τιµή του αγαθού αυξάνεται.
7) ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
ΤΙΜΗ (Ρ)
Α
Β
Γ
∆
Ε
Ζ

100
120
130
130
160
160

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ AMOIBH
ΠΟΣΟΤΗΤΑ (QS)
ΓΑΣΙΑΣ
200
200
250
200
230
250
250
300
270
250
260
300

ΕΡ-

Από τα παραπάνω δεδοµένα:
Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς (Εs) , όταν η τιµή του αγαθού αυξάνεται.
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ΣΥΝΟΨΗ
1) Οι επιχειρήσεις είναι διατεθηµένες να προσφέρουν διάφορες ποσότητες σε διάφορες
τιµές επιδιώκοντας την επίτευξη του αντικειµενικού τους σκοπού που είναι η µεγιστοποίηση των κερδών (ελαχιστοποίηση ζηµιών)
2) Όταν η τιµή ενός αγαθού αυξάνεται η επιχειρήσεις που το παράγουν διαβλέποντας µεγαλύτερα κέρδη είναι διατεθηµένες να αυξήσουν την παραγόµενη και προσφερόµενη ποσότητα και αντίστροφα (νόµος προσφοράς).
3) ∆ιαγραµµατική απεικόνιση του νόµου της προσφοράς είναι η καµπύλη προσφοράς (ατοµική – αγοραία).
4) Οι επιχειρήσεις δεν επηρρεάζονται µόνο απο τη µεταβολή της τιµής αλλά και απο άλλους παράγοντες όπως είναι α) το επίπεδο της τεχνολογίας , β) οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών γ) οι καιρικές συνθήκες (γεωργική παραγωγή), δ) οι τιµές άλλων αγαθών ε) οι προβλέψεις των παραγωγών και στ) ο αριθµός των επιχειρήσεων (αγοραία
καµπύλη προσφοράς) .
5) Αν θέλουµε να εξετάσουµε πως αντιδρά η επιχείρηση στις µεταβολές της τιµής υπολογίζουµε την ελαστικότητα προσφοράς.
6) Η προσφορά ενός αγαθού µπορεί να είναι ελαστική (ΕS >1) ή ανελαστική (ΕS <1).
7) Σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της ελαστικότητας προσφοράς είναι ο χρόνος,που σηµαίνει ότι η προσφορά των διαφόρων αγαθών βραχυχρόνια θεωρείται συνήθως
ανελαστική ενώ µακροχρόνια γίνεται ελαστική.
Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1) «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. Μπένος- Γ.
Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου Εκδόσεις Μπένου Αθήνα 2002. Στο 7ο
κεφάλαιο παρουσιάζεται ο νόµος της προσφοράς καθώς και οι λόγοι εµφάνισης αυτού του
νόµου.Επίσης εξετάζεται η βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της επιχειρησης καθώς και η
σχέση της µε την βραχυχρόνια καµπύλη του οριακού κόστους της επιχείρησης.
2) « Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Α: Θ. Γκαµαλέτσος 1992. Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της ελαστικότητας προσφοράς όπου ο ενδιαφερόµενος µπορεί να µελετήσει τις ακραίες περιπτώσεις ελαστικότητας προσφοράς καθώς και τους προσδιοριστικούς
παράγοντες της ελαστικότητας προσφοράς.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) «Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης» Τεύχος Α’: Θ. Μπένος – Στ. Σαραντίδης 1990
2) « Οδηγός µελέτης Πολιτικής Οικονοµίας»: Α. Κώττη – Γ. Κώττη
Αθήνα 1997
3) «Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Α: Θ. Γκαµαλέτσος 1985
4) «Μικροοικονοµική Θεωρία» ∆ρανδάκης Ε., Ν. Μπαλτάς και Γ. Μπήτρος, (1994),
Εκδόσεις Μπένου.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
www.tutor2u.net
www.wikepedia.org
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1
1) επιθυµία, δυνατότητα πώλησης
2) παραγωγικοί συντελεστές, παραγωγικές, έτοιµα
3) γ
4) δ
5) Λ
6) Σ
Άσκηση 2
1) αµοιβές, συντελεστές παραγωγής
2) τιµή, σταθερή, προσφορά
3) β
4) δ
5) β
6) γ
7) Σ
8) Λ
9) Λ
10) Η απάντησή µας είναι η εξής:
Η ανακάλυψη µιας νέας µεθόδου παραγωγής, µέσω της οποίας µείωνεται το κόστος παραγωγής ενός αγαθού, µπορεί να µειώσει την παραγωγή και την προσφορά του αγαθού
αυτού στο παρόν µέχρι την εφαρµογή της νέας µεθόδου. Αυτό σηµαίνει ότι η προσφορά
του αγαθού στο παρόν θα µειωθεί και καµπύλη προσφοράς του αγαθού θα µετατοπιστεί
πρός τα αριστερά από τη θέση S στη θέση S1 ώστε στην ίδια τιµή Ρ να προσφέρεται µικρότερη ποσότητα Q1 όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα:
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Σχήµα 3.6
11) Η απάντησή µας είναι η εξής:
Μια µείωση στις τιµές των πρώτων υλών των ηλεκτρικών συσκευών θα οδηγήσει σε µια
µείωση του κόστους παραγωγής τους µε συνέπεια την αύξηση της προσφοράς των ηλεκτρικών συσκευών. Η καµπύλη προσφοράς των ηλεκτρικών συσκευών θα µετατοπιστεί
πρός τα δεξιά (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα) από τη θέση S στη θέση S1.

Σχήµα 3.7
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Άσκηση 3
1) ελαστικότητα, βαθµού αντίδρασης
2) Σ
3) Η πρόταση είναι σωστή (Σ). Η αιτιολογία που δίνουµε είναι η εξής:
Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή και δεν µπορουν να διατηρηθούν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα όπως είναι κάποια γεωργικά προϊόντα π.χ φρούτα
και λαχανικά. Σε µια συγκεκριµένη περίοδο ένας παραγωγός π.χ λαχανικών παράγει µια
ορισµένη ποσότητα (QS) την οποία επιθυµεί να την διοχετεύσει στην αγορά όσο πιό σύντοµα γίνεται, σε οποιαδήποτε τιµή είτε είναι χαµηλή είτε είναι υψηλή, επειδή αν καθυστερήσει, θα υπάρξει αλλοίωση του προϊόντος και ο παραγωγός θα ζηµιωθεί.
4) γ
5) β
4 - 3 43
6) A → B : ΕS=
•
0,72
63 - 43 3
5 - 4 63
Β → Γ : ΕS=
•
0,78
83 - 63 4
6-5
83
Γ → ∆ : ΕS=
•
0,44
121- 83 5
7) Eλαστικότητα προσφοράς υπολογίζουµε µεταξύ εκείνων των σηµείων (διαδοχικών ή µη )
όπου µεταβάλλεται η τιµή και οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς παραµένουν σταθεροί.Άρα:
250 – 200
100
ΕS= -------------------- • ------------ = 1,25
120-100
200
270 – 230
130
ΕS= -------------------- • ------------ = 0,75
160-130
230
260 – 250
130
ΕS= -------------------- • ------------ = 0,173
160-130
250

64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Σκοπός
Σε αυτό το κεφάλαιο επιδιώκεται να αντιληφθούν οι εκπαιδευόµενοι τον τρόπο µε τον οποίο
διαµορφώνεται η παραγωγή, και κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος. Η
γνώση των παραπάνω εννοιών είναι απαραίτητη για την κατανόηση της συµπεριφοράς των
επιχειρήσεων και της προσφοράς των προϊόντων.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση
να:
• ορίζουν τη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια περίοδο παραγωγής
• ορίζουν, υπολογίζουν και εξηγούν την πορεία του συνολικού, µέσου και οριακού προϊόντος
• διατυπώνουν και ερµηνεύουν το νόµο της φθίνουσας απόδοσης
• ορίζουν, υπολογίζουν και εξηγούν την πορεία του συνολικού, µέσου και οριακού κόστους
• περιγράφουν και αιτιολογούν τη συµπεριφορά του κόστους στη µακροχρόνια περίοδο
Έννοιες κλειδιά
• Σύστηµα Παραγωγής
• Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος παραγωγής
• Συνολικό, Μέσο και Οριακό προϊόν
• Νόµος φθίνουσας (ή µη ανάλογης) απόδοσης
• Συνολικό, µεταβλητό, σταθερό κόστος
• Μέσο, οριακό κόστος
• Οικονοµίες, αντιοικονοµίες κλίµακας

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την προσφορά ενός προϊόντος είναι οι συνθήκες
παραγωγής και το κόστος παραγωγής του. Ο κάθε παραγωγός θα πρέπει να προσδιορίσει µε
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ποιούς συνδυασµούς παραγωγικών συντελεστών θα γίνει η παραγωγή του αγαθού ώστε να
επιτευχθεί το χαµηλότερο δυνατό κόστος.
Με βάση τα στοιχεία κόστους ο παραγωγός θα µπορέσει να προσδιορίσει ποιά ποσότητα
προϊόντος θα πρέπει να παράγει και να προσφέρει καθώς και αν είναι συµφέρων να συνεχίσει
ή πρέπει να σταµατήσει την παραγωγή του προϊόντος.

4.1 Η έννοια της παραγωγής
Αντικείµενο της λειτουργίας της παραγωγής είναι ο µετασχηµατισµός των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά προϊόντα (έτοιµα για κατανάλωση) ή ενδιάµεσα, δηλαδή προϊόντα που
χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη από άλλες επιχειρήσεις.
Το σύστηµα παραγωγής

Σχήµα 4.1
4.1.1 Τα χαρακτηριστικά της παραγωγής
Κάθε παραγωγική διαδικασία έχει τρία χαρακτηριστικά στοιχεία:
α) Είναι συνειδητή προσπάθεια για κάποιο συγκεκριµένο τελικό απότέλεσµα.
β) Έχει συγκεκριµένη χρονική διάρκεια από τη στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν οι συντελεστές µέχρι τη δηµιουργία του προϊόντος.
γ) Η παραγόµενη ποσότητα προϊόντος θα εξαρτηθεί από το είδος και την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών που θα χρησιµοποιηθούν, και από την τεχνολογική µέθοδο (τεχνολογία παραγωγής) που θα ακολουθηθεί.
4.1.2 Κάθετη και Οριζόντια Ολοκλήρωση
Κάθε προϊόν για να πάρει την τελική του µορφή περνά ορισµένα διαδοχικά στάδια επεξεργασίας των πρώτων υλών. Κάθε διαδοχικό στάδιο χρησιµοποιεί σαν πρώτη ύλη την παραγωγή
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του προηγούµενου σταδίου. Όταν η παραγωγή όλων των σταδίων παραγωγής ενός αγαθού
γίνεται από µια επιχείρηση, λέµε ότι η επιχείρηση έχει κάθετη ολοκλήρωση για παράδειγµα
µια επιχείρηση παραγωγής χαρτιού που έχει στην κατοχή της δασική έκταση και παραγωγική
µονάδα επεξεργασίας ξύλου. Όταν µια επιχείρηση λειτουργεί πολλές παραγωγικές µονάδες
που ασχολούνται µόνο µε ένα στάδιο παραγωγής ενός αγαθού, λέµε ότι η επιχείρηση έχει οριζόντια ολοκλήρωση όπως είναι για παράδειγµα µια αλυσίδα καταστηµάτων πώλησης ηλεκτρικών συσκευών.
4.1.3 Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια περίοδος παραγωγής
Ένας σηµαντικός παράγοντας στις απόφάσεις της κάθε επιχείρησης είναι ο παράγοντας χρόνος. Μπορούµε να διακρίνουµε δυο περιόδους στην παραγωγή,
τη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια περίοδο παραγωγής.
• Βραχυχρόνια περίοδος είναι η χρονική περίοδος στην οποία η επιχείρηση δεν µπορεί να
µεταβάλλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών της συντελεστών. Οπότε, στη βραχυχρόνια περίοδο άλλοι συντελεστές είναι σταθεροί και άλλοι µεταβλητοί.
• Σταθεροί είναι οι συντελεστές που δεν µπορεί να µεταβληθεί η ποσότητά τους βραχυχρόνια. Αυτοί συνήθως είναι η γη, η τεχνολογία και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισµός της επιχείρησης (µηχανήµατα, κτίρια κ.λπ.).
• Μεταβλητοί είναι οι συντελεστές που µεταβάλεται η ποσότητά τους εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες παραγωγής, όπως είναι η εργασία και οι πρώτες ύλες.
• Μακροχρόνια περίοδος είναι η χρονική περίοδος στην οποία η επιχείρηση µπορεί να µεταβάλλει τις ποσότητες όλων των συντελεστών παραγωγής. Εξ ορισµού όλοι οι συντελεστές παραγωγής µακροχρόνια είναι µεταβλητοί.
Παρατηρήσεις
α) Η διάκριση της παραγωγής σε βραχυχρόνια και µακροχρόνια περίοδο έχει µεγάλη σηµασία για την οργάνωσή της, εποµένως και για το κόστος της. Με άλλο τρόπο θα πρέπει να
οργανωθεί η παραγωγή σε ένα εργοστάσιο εάν θελήσουν να αυξήσουν την παραγωγή και
έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριµένο χώρο και µηχανήµατα (συνεχείς λειτουργία, βάρδιες εργαζοµένων κ.λ.π.) απ’ότι αν είχαν στη διάθεσή τους και άλλα κτίρια και µηχανήµατα.
β) Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της µακροχρόνιας περιόδου δεν αντιστοιχούν σε συγκεκριµένη ηµερολογιακή περίοδο αλλά γίνεται µε βάση το πόσο ¨εύκολα¨ ή ¨δύσκολα¨ µπορεί να µεταβληθεί η ποσότητα των συντελεστών παραγωγής που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση. Αυτό εξαρτάται από το αντικείµενο και το µέγεθος της κάθε επιχείρησης. Για παράδειγµα, διαφορετικό χρονικό διάστηµα και κόστος απαιτείται προκειµένου να µεταβάλλει τους συντελεστές του ένα ναυπηγείο σε σχέση µε µια µικρή βιοτεχνία ετοίµων ενδυµάτων.
γ) Τα παρακάτω αφορούν την παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο όπου για ευκολία θα θεωρούµε σαν µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία.
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4.2 Συνολικό, Μέσο και Οριακό προϊόν
•

•

Συνολικό προϊόν (ΣΠ ή Q) της εργασίας είναι η ποσότητα προϊόντος που παράγεται από
τους απασχολούµενους εργάτες, όταν οι υπόλοιποι συντελεστές παραγωγής και η τεχνολογία είναι σταθεροί.
Μέσο προϊόν (ΜΠ) της εργασίας είναι το προϊόν που παράγεται ανά απασχολούµενο εργάτη (παραγωγικότητα εργασίας), και υπολογίζεται από τον λόγο του συνολικού προϊόντος προς τον αριθµό των εργατών.
Μέσο προϊόν= Q
Ε

•

Οριακό προϊόν (ΟΠ) της εργασίας είναι η µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν
µε την προσθήκη ενός επιπλέον εργάτη. Μετρά δηλαδή το ρυθµό µεταβολής της παραγωγής, και υπολογίζεται από το λόγο της µεταβολής του συνολικού προϊόντος προς τη µεταβολή του αριθµού των εργατών.
∆Q
Οριακό προϊόν =
∆Ε
Για παράδειγµα, στον παρακάτω πίνακα:
90
120
Εργάτες (Ε) Συνολικό προϊόν (Q)
ΜΠ9=
= 10 µονάδες ΜΠ10=
= 12 µονάδες.
9
10
9
90
Εποµένως, όταν απασχολούνταν 10 εργάτες, το προϊόν
10
120
ανά εργάτη (παραγωγικότητα εργασίας) ήταν 12 µονάδες.
120 − 90
ΟΠ10=
= 30 µονάδες. Εποµένως, µε την πρόσληψη του 10ου εργάτη η παραγωγή αυ10 − 9
ξήθηκε κατά 30 µονάδες.
Άσκηση 1
Ένας επιχειρηµατίας απόφάσισε να ιδρύσει µία βιοτεχνία παραγωγής µολυβιών. Για τον λόγο
αυτό µίσθωσε ένα χώρο 60 τ.µ. όπου εγκατέστησε 3 µηχανήµατα που απαιτούνται για την παραγωγή µολυβιών.
Ο παρακάτω πίνακας παραγωγής παρουσιάζει τον αριθµό µολυβιών που παράγονται την ηµέρα µε την χρησιµοποίηση του αντίστοιχου αριθµού εργαζοµένων (οι οποίοι θεωρούνται
εξίσου απόδοτικοί) και µε δεδοµένη την τεχνολογία παραγωγής τους.
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Πίνακας 4.1
Εργάτες Συνολικό
Mέσο
Οριακό
(E)
Προϊόν (Q) Προϊόν(ΜΠ) Προϊόν(ΟΠ)

1
2
3
4
5
6
7
8

20
56
96
128
148
158
158
146

20
28
32
32
29,6
26,3
22,6
18,2

20
36
40
32
20
10
0
-12

Απαντήστε στα παρακάτω:
1) Η επιχείρηση βρίσκεται στην βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής γιατί:
α. ο πίνακας παραγωγής είναι ηµερήσιος
β. έχει σταθερούς και µεταβλητούς συντελεστές γ. χρησιµοποιεί λίγα µηχανήµατα.
2) Η παραγωγή µε την πρόσληψη του 8ου εργάτη µειώνεται γιατί:
α. δηµιουργήθηκε συνοστισµός στο χώρο µε απότέλεσµα να µην µπορούν να εργαστούν
απόδοτικά οι εργάτες.
β. δεν είναι εργατικός
γ. δεν ξέρει καλά τη δουλειά.
3) Με την πρόσληψη του 1ου εργάτη η παραγωγή αυξήθηκε κατά. ...... µολύβια και µε του
2ου κατά. ...... µολύβια. Εποµένως, η παραγωγή αυξήθηκε µε (αύξοντα/φθίνοντα) ρυθµό.
4) Ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής, δηλαδή το. ..................... προϊόν αυξάνεται µέχρι τον.
...... εργάτη. Αυτό οφείλεται:
α. στο ότι οι εργάτες ανταγωνίζονται µεταξύ τους
β. στο ότι αυτοί οι εργάτες ξέρουν καλά τη δουλειά
γ. στα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού της εργασίας.
5) Από τον 4ο εργάτη το οριακό προϊόν µειώνεται, όµως το συνολικό προϊόν συνεχίζει να
(αυξάνεται/µειώνεται) αλλά µε (αύξοντα/φθίνοντα) ρυθµό. Οπότε, το συνολικό προϊόν θα
(αυξάνεται/µειώνεται) έως ότου το οριακό προϊόν γίνει. .......
6) Το προϊόν ανά εργάτη αρχικά (αυξάνεται/µειώνεται) και µετά (αυξάνεται/µειώνεται)
4.2.1 Καµπύλες συνολικού, µέσου και οριακού προϊόντος
Με τα δεδοµένα του πίνακα 4.1 µπορούµε να κατασκευάσουµε τις καµπύλες ΣΠ, ΜΠ και ΟΠ
µε τους εργάτες να φαίνονται στον οριζόντιο άξονα και τις ποσότητες στον κάθετο.
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Καµπύλες Συνολικού, Μέσου και Οριακού Προϊόντος

Σχήµα 4.2
Σε αυτό το διάγραµµα υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που συναντώνται πάντα στις
καµπύλες παραγωγής την βραχυχρόνια περίοδο.
•

Η παραγωγή, µέχρι το σηµείο Α (σηµείο καµπής) αυξάνεται µε αύξον ρυθµό µε απότέλεσµα το ΟΠ που είναι ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής να αυξάνεται µέχρι το σηµείο Γ,
όπου και παίρνει τη µέγιστη τιµή του (ΟΠ3=40)
• Μετά το Α η παραγωγή συνεχίζει να αυξάνεται, όµως µε φθίνον ρυθµό οπότε και το ΟΠ
αρχίζει να µειώνεται.
• Στο σηµείο Β το ΣΠ γίνεται µέγιστο, οπότε το ΟΠ γίνεται 0. Εάν προσληφθεί ένας επιπλέον εργάτης το ΟΠ θα γίνει αρνητικό, δηλαδή το ΣΠ θα µειωθεί.
• Στο σηµείο ∆ το µέσο και το οριακό προϊόν είναι ίσα. Όταν ΜΠ=ΟΠ το µέσο προϊόν είναι µέγιστο.
Η συµπεριφορά αυτή του συνολικού, µέσου και οριακού προϊόντος οφείλεται στον νόµο της
φθίνουσας (ή µη ανάλογης) απόδοσης.

4.3 Ο νόµος της φθίνουσας (ή µη ανάλογης) απόδοσης
Όταν αυξάνεται ανά µια µονάδα η ποσότητα του µεταβλητού συντελεστή, ενώ οι άλλοι παραγωγικοί συντελεστές και η τεχνολογία παραµένουν σταθεροί (βραχυχρόνια περίοδος) παρατηρούµε ότι αρχικά το συνολικό προϊόν αυξάνεται µε αύξοντα ρυθµό, ενώ από κάποιο σηµείο και µετά συνεχίζει να αυξάνεται αλλά µε φθίνοντα ρυθµό. Αυτό σηµαίνει ότι αρχικά το
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οριακό προϊόν αυξάνεται και από κάποια µονάδα του µεταβλητού συντελεστή αρχίζει να
µειώνεται.
Παρατήρηση:
Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης στην άσκηση 4.1, αρχίζει να εµφανίζεται µετά τον 3ο εργάτη αφού τότε το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται.
4.3.1 Αιτία εµφάνισης του νόµου
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης ισχύει µόνο στη
βραχυχρόνια περίοδο. Είναι ένας νόµος ο οποίος δεν απόδεικνύεται µαθηµατικά και είναι καθαρά εµπειρικός.
Η εµφάνισή του οφείλεται στη µεταβολή των αναλογιών ανάµεσα στους σταθερούς και
στους µεταβλητούς συντελεστές.
Στην άσκηση 1, εάν προσληφθεί ένας εργάτης η αναλογία µηχανών-εργατών είναι 3:1 και
παράγονται 20 µολύβια αφού ένας εργάτης µόνος του πρέπει να εκτελέσει όλες τις εργασίες.
Με την προσθήκη του 2ου εργάτη η αναλογία γίνεται 3:2 και τα µολύβια αυξάνονται κατά
36, ως απότέλεσµα της συνεργασίας των δυο εργατών.
Με την πρόσληψη του 3ου εργάτη (αναλογία 3:3) έχουµε πλήρη εξειδίκευση της εργασίας
και το οριακό προϊόν παίρνει τη µέγιστη τιµή του.
Με την πρόσληψη του 4ου εργάτη (αναλογία 3:4) το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται
που σηµαίνει ότι οι εργάτες αρχίζουν να γίνονται πολλοί σε σχέση µε το σταθερό συντελεστή.
Αν συνεχίσουµε να προσλαµβάνουµε εργάτες θα φτάσουµε σε κάποιο σηµείο όπου οι εργάτες θα είναι πάρα πολλοί σε σχέση µε το σταθερό συντελεστή µε απότέλεσµα να µη µπορεί
να γίνει σωστά η παραγωγή.
Άσκηση 2
∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν την παραγωγή µιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο:
• Ένας εργάτης παράγει συνολικά 7 µονάδες προϊόντος.
• Aν απασχοληθούν δυο εργάτες η συνολική τους απόδοση ανέρχεται σε 25 µον. προϊόντος.
• Mε την πρόσληψη του τρίτου εργάτη η παραγωγή αυξάνεται κατά 20 µονάδες.
• Aν απασχοληθούν τέσσερις εργάτες το προϊόν ανά εργάτη ανέρχεται σε 15 µονάδες.
• Mε την πρόσληψη του πέµτου εργάτη η συνολική παραγωγή αυξάνεται κατά 6 µονάδες.
• Aν απασχοληθούν έξι εργάτες το συνολικό προϊόν γίνεται µέγιστο.
• Mε την προσθήκη του έβδοµου εργάτη η συνολική παραγωγή ανέρχεται στις 61 µονάδες
προϊόντος.
α) Υπολογίστε και συµπληρώστε ένα πίνακα µε τα στοιχεία του συνολικού, µέσου και οριακού προϊόντος.
β) Κατασκευάστε σε ένα διάγραµµα τις καµπύλες συνολικού, µέσου και οριακού προϊόντος.
γ) Συµφωνείτε µε την προσθήκη του έβδοµου εργάτη στην παραγωγή;
δ) Πότε εµφανίζεται ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης;
ε) Σε ποιόν εργάτη το µέσο προϊόν γίνεται µέγιστο;
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4.4 Tο κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο
Kόστος παραγωγής είναι το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιεί η επιχείρηση για να απόκτήσει τους παραγωγικούς συντελεστές που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή του προϊόντος της.
Tο ύψος αυτής της δαπάνης εξαρτάται από: α) την ποσότητα και β) τις τιµές των συντελεστών. Για παράδειγµα, το κόστος παραγωγής του προϊόντος µιας επιχείρησης θα εξαρτηθεί
από το πόσους εργάτες χρησιµοποίησε για να παράγει µια συγκεκριµένη ποσότητα προϊόντος
και ποιό είναι το ηµεροµίσθιο του κάθε εργάτη.
4.4.1 Έιδη κόστους
Γνωρίζουµε ότι στη βραχυχρόνια περίοδο, υπάρχουν σταθεροί και µεταβλητοί συντελεστές
παραγωγής. Αυτό σηµαίνει ότι το κόστος παραγωγής διαµορφώνεται από τις χρηµατικές δαπάνες που καταβάλλονται και για τις δυο αυτές κατηγορίες συντελεστών. Eποµένως, στη
βραχυχρόνια περίοδο το κόστος διακρίνεται σε:
• Mεταβλητό κόστος (ΜΚ) που είναι οι δαπάνες που γίνονται για µεταβλητούς συντελεστές. Το µεταβλητό κόστος µεταβάλλεται καθώς µεταβάλλεται η παραγωγή του προϊόντος.
Στα µεταβλητά έξοδα εντάσονται οι δαπάνες για πρώτες και βοηθητικές ύλες,τα ηµεροµίσθια των εργατών, οι δαπάνες για καύσιµα-ενέργεια, τα µεταφορικά έξοδα, οι υπερωρίες,
τα έξοδα συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων και άλλα.
• Σταθερό κόστος (ΣΤΚ) που είναι οι δαπάνες που γίνονται για σταθερούς συντελεστές.Το
σταθερό κόστος δεν µεταβάλλεται καθώς µεταβάλλεται η παραγωγή του προϊόντος.
Στα σταθερά έξοδα εντάσονται τα ενοίκια κτιρίων και εγκαταστάσεων, ασφάλιστρα, οι
τόκοι δανείων που έχει πάρει η επιχείρηση, οι µισθοί µονίµων υπαλλήλων, οι απόσβέσεις
και άλλα.
• Συνολικό κόστος (ΣΥΚ) που είναι το άθροισµα του σταθερού και του µεταβλητού κόστους, και εκφράζει το σύνολο των δαπανών της επιχείρησης για την παραγωγή µιας ποσότητας προϊόντος.
ΣΥΚ= ΜΚ + ΣΤΚ
Άσκηση 3
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ηµερήσια παραγωγή του προϊόντος µιας επιχείρησης.
Εργάτες (Ε) ες
Ποσότητα (Q)

0
0

1
20

2
60

3
90

4
110

5
125

6
135

7
140

Το ηµεροµίσθιο του κάθε εργάτη είναι 100 € και η δαπάνη για πρώτη ύλη ανα µονάδα προϊόντος είναι 10 €. Έχει υπολογιστεί ότι η ηµερήσια δαπάνη για τους σταθερούς συντελεστές
είναι 500 €.
α) Υπολογίστε το µεταβλητό και το συνολικό κόστος για κάθε επίπεδο παραγωγής.
β) Τι παρατηρείτε σχετικά µε την πορεία του σταθερού και του µεταβλητού κόστους;
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γ) Όταν δεν παράγει καθόλου η επιχείρηση, επιβαρύνεται µε κόστος;
δ) i) Με τι κόστος επιβαρύνεται η επιχείρηση για να παράγει τις πρώτες 20 µονάδες προϊόντος;
ii) Πόσο αυξάνεται το κόστος όταν η παραγωγή αυξάνεται από τις 135 στις 140 µονάδες;
Τι παρατηρείτε;
Λύση
α) Το µεταβλητό κόστος είναι το κόστος των µεταβλητών συντελεστών, δηλαδή της εργασίας και των πρώτων υλών.
Μεταβλητό κόστος= δαπάνες εργασίας + δαπάνες α’υλών ⇒
Μεταβλητό κόστος= 100 • Ε + 10 • Q
Συνολικό κόστος= Μεταβλητό κόστος + Σταθερό κόστος
Εποµένως, έχουµε τον πίνακα:
∆απάνες ∆απάνες
Ε Q ΣΤΚ Εργασίας Α’ υλών ΜΚ ΣΥΚ
0 0
500
0
0
0
500
1 20 500
100
200
300 800
2 60 500
200
600
800 1300
3 90 500
300
900
1200 1700
4 110 500
400
1100
1500 2000
5 125 500
500
1250
1750 2250
6 135 500
600
1350
1950 2450
7 140 500
700
1400
2100 2600
β) Το µεταβλητό κόστος αυξάνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή του προϊόντος. Αυτό συµβαίνει γιατί για να αυξηθεί η παραγωγή απαιτούνται περισσότεροι µεταβλητοί συντελεστές.
Το σταθερό κόστος δεν µεταβάλλεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή, δηλαδή, δεν εξαρτάται απΌ τον όγκο παραγωγής. Για παράδειγµα, το ενοίκιο του κτιρίου θα είναι το ίδιο όσες µονάδες προϊόντος και αν παραχθούν.
γ) Για Q= 0 µονάδες το ΣΥΚ= 500 €, το ΜΚ=0 και το ΣΤΚ=500 €.
Εποµένως, για Q= 0 µονάδες ισχύει: ΣΥΚ=ΣΤΚ
Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση επιβαρύνεται µε σταθερά έξοδα ακόµα και όταν δεν παράγει. Για παράδειγµα, σε περιόδους διακοπών όπου η επιχείρηση µπορεί να µην λειτουργεί επιβαρύνεται µε ενοίκια, τόκους κ.λ.π.
δ) i) Για Q= 0 µονάδες το ΣΥΚ= 500 €
Για Q=20 µονάδες το ΣΥΚ= 800 €.
∆ΣΥΚ= ΣΥΚ20-ΣΥΚΟ=800-500=300 €, δηλαδή η παραγωγή των 20 πρώτων µονάδων
κοστίζει στην επιχείρηση 300 €.
ii) Για Q= 135 µονάδες το ΣΥΚ= 2450 €
Για Q=140 µονάδες το ΣΥΚ= 2600 €.
∆ΣΥΚ= ΣΥΚ140-ΣΥΚ135=2600-2450=150 €, δηλαδή η παραγωγή των 5 τελευταίων µονάδων κοστίζει στην επιχείρηση 150 €.
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Αυτή η µη ανάλογη αύξηση του κόστους οφείλεται στο νόµο της φθίνουσας απόδοσης.
4.4.1.1 Καµπύλες κόστους
Μπορούµε να δείξουµε διαγραµµατικά το κόστος παραγωγής µε την ποσότητα να φαίνονται
στον οριζόντιο άξονα και το κόστος στον κάθετο. Η γενική µορφή των καµπυλών είναι:
Καµπύλες Συνολικού, Μεταβλητού και Σταθερού Κόστους

Σχήµα 4.3
•

•

•

H καµπύλη του σταθερού κόστους είναι ευθεία γραµµή παράλληλη προς τον άξονα των
ποσοτήτων αφού το ΣΤΚ παραµένει αµετάβλητο ανεξάρτητα από το ύψος της παραγωγής.
H καµπύλη του µεταβλητού κόστους ξεκινάει από την αρχή των αξόνων και αυξάνεται
αυξανοµένης της παραγωγής. Στην αρχή η αύξηση του ΜΚ είναι αργή, δηλαδή, η καµπύλη του µεταβλητού κόστους ανέρχεται µε έναν φθίνοντα ρυθµό. Από ένα σηµείο και µετά,
το ΜΚ αυξάνεται γρήγορα, δηλαδή, µε αύξοντα ρυθµό. Aυτό οφείλεται στο νόµο της
φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης που διέπει την παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο.
H καµπύλη του συνολικού κόστους ξεκινά από τον κατακόρυφο άξονα στο ύψος των
σταθερών εξόδων µε πορεία παράλληλη της καµπύλης του ΜΚ.

4.4.2 Μέσο κόστος
Tο µέσο κόστος είναι ο λόγος του κόστους προς την αντίστοιχη ποσότητα, και µας δείχνει
πόσο κοστίζει κάθε παραγόµενη µονάδα κατά µέσο όρο. Είναι δηλαδή το ανα µονάδα κόστος.
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4.4.2.1 Έιδη µέσου κόστους
Στη βραχυχρόνια περίοδο είδαµε ότι έχουµε µεταβλητό, σταθερό και συνολικό κόστος. Kατά
αναλογία έχουµε τα αντίστοιχα µέσα µεγέθη κόστους:
• Μέσο µεταβλητό κόστος (ΜΜΚ), που µας δείχνει τη δαπάνη για µεταβλητούς συντελεστές ανα µονάδα προϊόντος, και υπολογίζεται από τον λόγο του µεταβλητού κόστους
πρός την παραγόµενη ποσότητα.
ΜΜΚ= ΜΚ
Q

•

Μέσο σταθερό κόστος (ΜΣΤΚ), που µας δείχνει τη δαπάνη για σταθερούς συντελεστές
ανα µονάδα προϊόντος, και υπολογίζεται από τον λόγο του σταθερού κόστους πρός την
παραγόµενη ποσότητα.
ΜΣΤΚ= ΣΤΚ
Q

•

Μέσο συνολικό κόστος (ΜΣΥΚ), που µας δείχνει το ανα µονάδα κόστος.
ΜΣΥΚ= ΣΥΚ
Q

Tο µέσο συνολικό κόστος µπορεί να υπολογιστεί και ως το άθροισµα του µέσου µεταβλητού
και του µέσου σταθερού κόστους, δηλαδή:
ΜΣΥΚ= ΜΜΚ+ ΜΣΤΚ
4.4.2.1 Καµπύλες µέσου κόστους
Η γενική µορφή των καµπυλών µέσου κόστους είναι:
Καµπύλες Μέσου Κόστους

Σχήµα 4.4
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•
•

•

Η καµπύλη του µέσου σταθερού κόστους συνεχώς κατέρχεται αφού καθώς αυξάνεται η
παραγωγή το σταθερό κόστος µοιράζεται σε περισσότερες µονάδες προϊόντος.
H καµπύλη του µέσου µεταβλητού κόστους αρχικά κατέρχεται (µέχρι το Q1). Aυτό συµβαίνει επειδή στην αρχή η παραγωγή αυξάνεται µε γρηγορότερο ρυθµό από το µεταβλητό
κόστος, δηλαδή, στον τύπο υπολογισµού του ΜΜΚ ο παρονοµαστής (ποσότητα) αυξάνεται πιο γρήγορα από τον αριθµητή (µεταβλητό κόστος). Aν η παραγωγή συνεχίσει να αυξάνεται πέρα από την ποσότητα Q1 το µέσο µεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται.
Aυτό συµβαίνει επειδή ο ρυθµός αύξησης του µεταβλητού κόστους είναι µεγαλύτερος
από το ρυθµό αύξησης της παραγωγής, δηλαδή, ο αριθµητής αυξάνεται πιο γρήγορα από
τον παρονοµαστή.
H πορεία που ακολουθεί η καµπύλη του µέσου µεταβλητού κόστους οφείλεται στον νόµο
της φθίνουσας απόδοσης.
H καµπύλη του µέσου συνολικού κόστους βρίσκεται πάνω από τις καµπύλες του µέσου
σταθερού και του µέσου µεταβλητού κόστους αφού το ΜΣΥΚ είναι το άθροισµα των άλλων δύο και επηρεάζεται και από τα δύο.
Aρχικά, η καµπύλη του ΜΣΥΚ κατέρχεται επειδή και το ΜΣΤΚ και το ΜΜΚ µειώνονται, και έχει το ελάχιστο σηµείο της στο επίπεδο παραγωγής Q2 που είναι µεγαλύτερο σε
σχέση µε το ελάχιστο της καµπύλης του ΜΜΚ. Aυτό συµβαίνει επειδή στην αρχή η µείωση του ΜΣΤΚ είναι µεγαλύτερη από την αύξηση του ΜΜΚ,ενώ µετά το επίπεδο παραγωγής Q2 το ΜΣΥΚ επηρεάζεται περισσότερο από την αύξηση του ΜΜΚ µε απότέλεσµα
να αρχίσει να αυξάνεται και αυτό. ΣYMΠEPAΣMA: H καµπύλη του ΜΣΥΚ ως άθροισµα
του ΜΣΤΚ και του ΜΜΚ επηρεάζεται και από τα δύο. Mέχρι το σηµείο B επηρεάζεται
περισσότερο από τη µείωση του ΜΣΤΚ, και από το B και µετά επηρεάζεται περισσότερο
από την αύξηση του ΜΜΚ.
H πορεία που ακολουθεί η καµπύλη του µέσου συνολικού κόστους οφείλεται στον νόµο
της φθίνουσας απόδοσης.

4.4.3 Οριακό κόστος
Οριακό κόστος (ΟΚ) είναι η µεταβολή που επέρχεται στο κόστος παραγωγής από την παραγωγή µίας επιπλέον µονάδας προϊόντος. Μετρά δηλαδή το ρυθµό µεταβολής του κόστους, και
υπολογίζεται από το λόγο της µεταβολής του κόστους (είτε του ΣΥΚ, είτε του ΜΚ) προς τη
µεταβολή της παραγωγής.
∆ΣΥΚ
∆ΜΚ
Οριακό κόστος =
ή Οριακό κόστος =
∆Q
∆Q
Παρατήρηση:
Η µεταβολή του ΣΥΚ είναι ίση µε τη µεταβολή του ΜΚ γιατί το ΣΤΚ δε µεταβάλλεται.
Για παράδειγµα, στον παρακάτω πίνακα:
Q ΜΚ ΣΤΚ ΣΥΚ ΟΚ10= 220 − 200 = 20 € ή
10 − 9
9 200 100 300
320 − 300
ΟΚ10=
= 20 €.
10 220 100 320
10 − 9
12 270 100 370
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Αυτό σηµαίνει ότι µε την παραγωγή της 10ης µονάδας προϊόντος το κόστος παραγωγής αυξή370 − 320
θηκε κατά 20 €. ΟΚ12=
= 25 €, εποµένως, η παραγωγή της 12ης µονάδας αύξησε το
12 − 10
κόστος κατά 25 €. Οπότε, συµπεραίνουµε ότι και η 11η µονάδα αύξησε το κόστος κατά 25 €,
δηλαδή, ΟΚ11= 25 €.
4.4.3.1 Καµπύλη οριακού κόστους
H καµπύλη του οριακού κόστους αρχικά κατέρχεται µέχρι το σηµείο Λ όπου πραγµατοποιεί
ελάχιστο. Στη συνέχεια ανέρχεται και τέµνει τις καµπύλες του ΜΜΚκαι ΜΣΥΚ στο ελάχιστο
σηµείο τους. H πορεία που ακολουθεί η καµπύλη του οριακού κόστους οφείλεται στον νόµο
της φθίνουσας απόδοσης.
Καµπύλη Οριακού Κόστους

Σχήµα 4.5

Παρατήρηση
O νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης επηρεάζει όλα τα µεγέθη κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο εκτός από το σταθερό και το µέσο σταθερό κόστος. Aυτό συµβαίνει επειδή
ο νόµος αυτός αφορά µόνο τους µεταβλητούς συντελεστές παραγωγής.
Άσκηση 4
∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία µιας επιχείρησης:
Εργάτες(Ε) 0
Προϊόν (Q) 0

1
10

2
28

3
48

4
64

5
69

6
73

7
75

77
Aν η αµοιβή της εργασίας που είναι ο µοναδικός µεταβλητός συντελεστής παραγωγής είναι
ίση µε 100 €,
α) υπολογίστε το µέσο µεταβλητό και το οριακό κόστος και περιγράψτε την πορεία τους,
β) αν παράγονται 64 µονάδες προϊόντος και αυξηθεί η παραγωγή στις 70 µονάδες, µε τι κόστος θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση;
Άσκηση 5
Έστω ότι σε µια επιχείρηση παράγονται 500 µονάδες προϊόντος το µήνα. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτή η παραγωγή πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω σταθερά και µεταβλητά έξοδα:
∆απάνες πρώτων υλών
Μισθοί υπαλλήλων
Ηµεροµίσθια εργατών
Ασφάλιστρα
Τόκοι δανείων
Καύσιµα
Ενοίκια

10000€
15000€
20000€
9000€
6000€
15000€
5000€

Όταν αυξήθηκε η παραγωγή κατά 25%, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε κατά 30%.
α) Υπολογίστε το µέσο σταθερό, το µέσο µεταβλητό και το µέσο συνολικό κόστος, πρίν και
µετά την αύξηση της παραγωγής.
β) Ποιό από τα δυο επίπεδα παραγωγής πιστεύετε ότι είναι πιο συµφέρον να παράγει η επιχείρηση;
Άσκηση 6
Τα παρακάτω δεδοµένα αφορούν µια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο
παραγωγής.

Εργάτες Συνολικό
Mέσο
Οριακό
(E)
Προϊόν (Q) Προϊόν(ΜΠ) Προϊόν(ΟΠ)
0
1
5
2
6,5
3
10
4
36
5
6
5
α) Συµπληρώστε τα κενά του πίνακα εάν είναι γνωστό ότι το µέσο προϊόν είναι µέγιστο στον
5ο εργάτη.
β) Πότε εµφανίζεται ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης;
γ) Αν η αµοιβή κάθε εργάτη είναι 50 € και το κόστος πρώτης ύλης ανά µονάδα προϊόντος
είναι 5 €, υπολογίστε το µεταβλητό και το οριακό κόστος σε κάθε επίπεδο παραγωγής.
δ) Αν το κόστος παραγωγής των 36 µονάδων προϊόντος είναι 690 €, υπολογίστε το συνολικό
κόστος σε κάθε επίπεδο παραγωγής.
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4.5 Tο κόστος παραγωγής στη µακροχρόνια περίοδο
Στη µακροχρόνια περίοδο παραγωγής δεν υπάρχουν σταθεροί και µεταβλητοί συντελεστές,
οπότε δεν υπάρχει διάκριση ανάµεσα σε σταθερό και µεταβλητό κόστος. Υπάρχουν µόνο το
συνολικό, το µέσο και το οριακό µακροχρόνιο κόστος.
Καθώς η επιχείρηση µεγεθύνεται προσθέτοντας νέα κτίρια και µηχανήµατα το µέσο µακροχρόνιο κόστος (καθώς και το οριακό) µειώνεται. Όσο όµως η επιχείρηση συνεχίζει να αυξάνει τις παραγωγικές της δυνατότητες προσθέτοντας νέους συντελεστές, θα φθάσει σ΄ένα
µέγεθος που το µέσο και το οριακό µακροχρόνιο κόστος θα αρχίσουν να αυξάνονται. Η πορεία των καµπυλών µακροχρόνιου κόστους µοιάζει µε αυτήν των αντιστοίχων της βραχυχρόνιας περιόδου µόνο που δεν έχουν την ίδια αιτία, αφού ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει µόνο στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής.
Η αιτία της µείωσης του µέσου και του οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο είναι
οι οικονοµίες κλίµακας. Καθώς η επιχείρηση αυξάνει το µέγεθός της πετυχαίνει εξοικονόµιση κόστους αφού µπορεί να έχει µεγαλύτερη εξειδίκευση της εργασίας, δυνατότητα χρησιµοποίησης τελειότερου κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και απόδοτικότερης τεχνολογίας, µειωµένο
κόστος αγοράς πρώτων υλών.
Από ένα επίπεδο µεγέθους της επιχείρησης θα εµφανιστούν οι αντιοικονοµίες κλίµακας,
δηλαδή, αύξηση του ανα µονάδα κόστους. Η κύρια αιτία αυτής της αύξησης είναι τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη διοίκηση και στο συντονισµό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης καθώς αυξάνεται το µέγεθός της.

ΣΥΝΟΨΗ
Με τον όρο παραγωγή εννούµε τη διαδικασία µετασχηµατισµού των παραγωγικών συντελεστών σε αγαθά. Η χρονική περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση δε µπορεί να µεταβάλει
τις ποσότητες όλων των παραγωγικών της συντελεστών ονοµάζεται βραχυχρόνια περίοδος
παραγωγής, ενώ η χρονική περίοδος κατά την οποία µεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών της συντελεστών ονοµάζεται µακροχρόνια περίοδος παραγωγής.
2. Η παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο διέπεται από τον νόµο της φθίνουσας απόδοσης.
Σύµφωνα µε αυτόν, µε την αύξηση της ποσότητας του µεταβλητού συντελεστή η παραγωγή
αρχικά θα αυξάνεται µε ολοένα και πιο γρήγορο ρυθµό και στη συνέχεια µε ολοένα και πιο
αργό.
3. Kόστος παραγωγής είναι το σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιεί η επιχείρηση για
να απόκτήσει τους παραγωγικούς συντελεστές που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή του
προϊόντος της. Η χρηµατική δαπάνη για τους σταθερούς συντελεστές ονοµάζεται σταθερό
κόστος, ενώ για τους µεταβλητούς συντελεστές ονοµάζεται µεταβλητό κόστος. Το οριακό
κόστος είναι η µεταβολή που επέρχεται στο κόστος παραγωγής από την παραγωγή µίας επιπλέον µονάδας προϊόντος.
4. Το σταθερό κόστος δε µεταβάλλεται καθώς µεταβάλλεται η παραγωγή, ενώ το µεταβλητό
κόστος αυξάνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή αλλά όχι µε τον ίδιο ρυθµό. Λόγο του νόµου της φθίνουσας απόδοσης το µέσο και το οριακό κόστος µειώνονται στα πρώτα στάδια
αύξησης της παραγωγής, αλλά µετά από κάποιο επίπεδο παραγωγής, αυξάνονται.
5. Στη µακροχρόνια περίοδο το µέσο και το οριακό κόστος ακολουθούν την ίδια πορεία, όµως εδώ η αιτία είναι η εµφάνιση οικονοµιών και αντιοικονοµιών κλίµακας.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1. « Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Α’ : Θ. Γκαµαλέτσος. Εκδόσεις Καραµπελόπουλος.
Στο τρίτο και στο τέταρτο µέρος του βιβλίου παρουσιάζονται σε πιο τεχνικό επίπεδο οι
καµπύλες παραγωγής και κόστους, καθώς και οι µακροχρόνιες καµπύλες κόστους.
2. « Οδηγός µελέτης Πολιτικής Οικονοµίας » Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη Εκδόσεις Το Οικονοµικό.
Στα κεφάλαια XI και XII υπάρχουν ασκήσεις και ερωτήσεις µε τις απαντήσεις τους που
αναφέρονται στις θεωρίες Παραγωγής και Κόστους.
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2. « Εισαγωγή στη σύγχρονη Μικροοικονοµική»: Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη
(1995) Εκδόσεις Το Οικονοµικό.
3. « Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Α’ : Θ. Γκαµαλέτσος. Εκδόσεις Καραµπελόπουλος.
4. «Μικροοικονοµική Θεωρία» ∆ρανδάκης Ε., Ν. Μπαλτάς και Γ. Μπήτρος, (1994), Εκδόσεις Μπένου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1
1) β.
2) α.
3) 20, 36, αύξοντα
4) οριακό, 3ο, γ.
5) αυξάνεται, φθίνοντα, µηδέν
6) αυξάνεται, µειώνεται
Άσκηση 2
α)
E
1
2
3
4
5
6
7

Q
7
25
45
60
66
66
61

ΜΠ
7
12.5
15
15
13.2
11
8.7

ΟΠ
7
18
20
15
6
0
-5

β) το ΟΠ του 7ου εργάτη είναι αρνητικό, δηλαδή µε την πρόσληψή του η συνολική παραγωγή µειώνεται.
δ) µετά τον 3ο εργάτη αφού τότε ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής (ΟΠ) αρχίζει να µειώνεται.
ε) στον 4ο εργάτη γιατί τότε ισχύει, ΜΠ=ΟΠ=15 µον.
Άσκηση 4
α)
Ε Q
0 0
1 10
2 28
3 48
4 64
5 69
6 73
7 75

ΜΚ
0
100
200
300
400
500
600
700

ΜΜΚ
10
7,1
6.25
6,25
7,2
8.2
9,3

ΟΚ
10
5,5
5
6,25
20
25
50
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Το ΜΜΚ και το ΟΚ αρχικά µειώνονται και στη συνέχεια αυξάνονται ως συνέπεια του
νόµου της φθίνουσας απόδοσης (η παραγωγή αρχικά αυξάνεται µε γρήγορο και στη συνέχεια µε αργό ρυθµό). Το ΟΚ καθώς αυξάνεται ισούτε µε το ΜΜΚ όταν το τελευταίο είναι
ελάχιστο.
β) Όταν η παραγωγή αυξήθηκε από 64 σε 69 µον. το κόστος αυξήθηκε κατά:
ΜΚ69 – ΜΚ64 = 500 - 400=100 €. Το ΟΚ73 = 25, οπότε και το ΟΚ70=25, δηλαδή, η παραγωγή της 70ης µονάδας αύξησε το κόστος κατα 25 €. Εποµένως, η επιχείρηση θα επιβαρυνθεί µε κόστος 100+25=125 €.
Άσκηση 5
α) Σταθερό κόστος= Μισθοί υπαλλήλων + Ασφάλιστρα + Τόκοι δανείων + Ενοίκια
Μεταβλητό κόστος= ∆απάνες πρώτων υλών + Ηµεροµίσθια εργατών + Καύσιµα
ΣΤΚ= 15000 + 9000 + 6000 + 5000 = 35000 €
Για παραγωγή 500 µονάδων:
ΜΚ500= 10000 + 20000 + 15000 = 45000 €
35000
ΜΣΤΚ500 =
= 70 €,
500
45000
ΜΜΚ500 =
= 90 €,
500
ΜΣΥΚ500 = 70 + 90 = 160 €
Το νέο επίπεδο παραγωγής είναι:
500 + 25% • 500 = 625 µονάδες.
ΜΚ625= ΜΚ500 + 30% • ΜΚ500 = 45000 + 30% • 45000 = 58500 €
35000
= 56 €,
ΜΣΤΚ625 =
625
58500
ΜΜΚ625 =
= 93,6 €,
625
ΜΣΥΚ625 = 56 + 93,6 = 149,6 €
β) Αφού το ΜΣΥΚ είναι µικρότερο στις 625 µον. είναι πιο συµφέρον για την επιχείρηση να
παράγει αυτό το επίπεδο παραγωγής γιατί τότε το ανα µονάδα κόστος είναι µικρότερο.
Άσκηση 6
α) Ο πίνακας είναι:
Εργάτες Συνολικό
Mέσο
Οριακό
(E)
Προϊόν (Q) Προϊόν(ΜΠ) Προϊόν(ΟΠ)
0
0
1
5
5
5
2
13
6,5
8
3
23
7,6
10
4
36
9
13
5
45
9
9
6
50
8,3
5

82
Αφού το µέσο προϊόν στον 5ο εργάτη γίνεται µέγιστο, τότε ισχύει:
Q
Q − 36
ΜΠ5=ΟΠ5 ⇒
=
⇒ Q5 = 45 µονάδες.
5
5−4
β) µετά τον 4ο εργάτη αφού τότε ο ρυθµός αύξησης της παραγωγής (ΟΠ) αρχίζει να µειώνεται.
γ) Ο πίνακας κόστους είναι:
Εργάτες Συνολικό
(Ε)
Προϊόν (Q)

Μεταβλητό
Κόστος (ΜΚ)

0

0

0

Οριακό
Κόστος
(ΟΚ)
-

1
2
3
4
5
6

5
13
23
36
45
50

75
165
265
380
470
550

15
11,25
10
8,8
10
16

δ) ΣΤΚ = ΣΥΚ – ΜΚ = 690 – 380 = 310 €.

Συνολικό
Κόστος (ΣΥΚ)
310
385
475
575
690
780
860
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
Ο ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Σκοπός
Επιδίωξη αυτού του κεφαλαίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόµενοι τους µηχανισµούς
που διαµορφώνουν τις τιµές των αγαθών σε µια οικονοµία που λειτουργεί µε βάση τον µηχανισµό της αγοράς.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Όταν ολοληρωθεί η συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να:
• εξηγούν τη διαµόρφωση της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας µέσω της διαδικασίας
εξάλειψης των πλεονασµάτων και των ελλειµµάτων
• προσδιορίζουν την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας
• δείχνουν διαγραµµατικά το σηµείο ισορροπίας
• δείχνουν διαγραµµατικά και να εξηγούν τις µεταβολές του σηµείου ισορροπίας
• εξηγούν και αναλύουν τους λόγους και τις συνέπειες της κρατικής παρέµβασης στην αγορά

Έννοιες κλειδιά
• Αγορά
• Μηχανισµός της αγοράς (ή τιµών)
• Έλλειµµα
• Πλεόνασµα
• Τιµή και ποσότητα ισορροπίας
• Μεταβολή του σηµείου ισορροπίας
• Ανώτατες τιµές
• Κατώτατες τιµές

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η ύπαρξη του οικονοµικού προβλήµατος, οι απεριόριστες δηλαδή ανάγκες των ανθρώπων
που πρέπει να ικανοποιηθούν µε περιορισµένα µέσα, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη ενός
θεσµού που τον γνωρίζουµε µε τον όρο αγορά. Σύµφωνα µε τον Adam Smith οι αγορές πρέπει να λειτουργούν ελεύθερα και τότε θα κατευθύνονται από ένα «αόρατο χέρι», τον µηχανισµό των τιµών.
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Η σηµασία των αγορών είναι πολλή µεγάλη για την ευηµερία των µελών της κοινωνίας,
αφού εκεί απόφασίζεται ποιά προϊόντα θα παραχθούν, σε ποιές ποσότητες, πώς θα διανεµηθούν µεταξύ των µελών της κοινωνίας, µε ποιούς τρόπους µπορεί να αυξηθεί η ποσότητά
τους.
Λόγω όµως ατελειών που παρουσιάζονται στο µηχανισµό των τιµών, το κράτος παρεµβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις για να τις αµβλύνει.

5.1 Ο µηχανισµός της αγοράς
Τα άτοµα στις σύγχρονες οικονοµίες για να ικανοποιήσουν τις οικονοµικές τους ανάγκες αγοράζουν προϊόντα στις αγορές.
Η αγορά µε την ευρεία έννοια εκφράζει τους χώρους και τα µέσα µε τα οποία µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µια αγοραπωλησία, δηλαδή, µια θεληµένη συναλλαγή µεταξύ διαφόρων
ατόµων. Στην αγορά θα συναντηθούν οι πωλητές (επιχειρήσεις) και οι αγοραστές (καταναλωτές) οι οποίοι όµως έχουν αντίθετες επιδιώξεις.Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση
των κερδών τους, ενώ οι καταναλωτές προσπαθούν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες και στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, µε το δεδοµένο εισόδηµα που διαθέτουν.
Βλέπουµε λοιπόν ότι στην αγορά κάθε αγαθού (ή παραγωγικού συντελεστή) συµµετέχουν
και ενεργούν δύο αντίθετες δυνάµεις που επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες, η προσφορά και η ζήτηση.
Οι αγοραπωλησίες θα πραγµατοποιηθούν µε τη συµβολή του µηχανισµού της αγοράς (ή
τιµών). Ο µηχανισµός των τιµών συνιστά ένα σύστηµα ‘’επικοινωνίας’’ µεταξύ πωλητών και
αγοραστών το οποίο τους επιτρέπει να καταλήξουν σε µια τιµή βάση της προσφοράς και της
ζήτησης του αγαθού.
Στις σύχρονες οικονοµίες οι τιµές των αγαθών καθώς και οι ποσότητες που ανταλλάσσονται προσδιορίζονται µέσω του µηχανισµού της αγοράς, η λειτουργία του οποίου συµβάλλει
στην αντιµετώπιση του κύριου οικονοµικού προβλήµατος αφού συνεισφέρει στην καλύτερη
κατανοµή των πόρων. Εάν για παράδειγµα εµφανιστεί µειωµένη ζήτηση για ένα αγαθό, επειδή η τιµή που θα διαµορφωθεί στην αγορά θα είναι χαµηλή, κάποιες από τις επιχειρήσεις που
το παράγουν θα στραφούν στη παραγωγή άλλων αγαθών µε µεγαλύτερη ζήτηση, δηλαδή, αγαθών που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη οι καταναλωτές.

5.2 Σχηµατισµός της Τιµής και της Ποσότητας Ισορροπίας
Στην αγορά κάθε αγαθού, από την αλληλεπίδραση των δυνάµεων της ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζεται η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του. Η τιµή ισορροπίας είναι η
τιµή που θα πωλείται το προϊόν, ενώ η ποσότητα ισορροπίας είναι οι µονάδες προϊόντος που
θα πωλούνται (ή θα αγοράζονται), όσο οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ζήτηση και την
προσφορά παραµένουν σταθεροί.
Έστω ότι εξετάζουµε την αγορά ενός προϊόντος σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή.
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Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην αγοραία ζήτηση και στην αγοραία
προσφορά του προϊόντος.
Τιµή (Ρ)
(ευρώ)

•

•

•

Ζητούµενη
Ποσότητα (QD)
(τεµάχια)

Προσφερόµενη
Έλλειµµα
Πλεόνασµα
Ποσότητα
(QD - QS)
(QS - QD)
(QS)
(τεµάχια)
(τεµάχια)
(τεµάχια)
7
150
450
300
6
250
400
150
5
350
350
0
0
4
450
250
200
3
600
100
500
2
700
0
700
Όταν η τιµή του προϊόντος είναι 7 € οι καταναλωτές ζητούν 150 τεµάχια, ενώ οι επιχειρήσεις προσφέρουν 450 τεµάχια. Εφόσον η προσφερόµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη
από την ζητούµενη (QS > QD), εµφανίζεται πλεόνασµα στην αγορά του αγαθού, 450 –
150 = 300 τεµάχια. Αυτό σηµαίνει ότι 300 τεµάχια προϊόντος δεν ήταν δυνατόν να πωληθούν οπότε οι επιχειρήσεις έχουν ανεπιθύµητα απόθέµατα προϊόντος. Έτσι θα υπάρξει κίνητρο να µειώσουν την τιµή. Αυτό όµως θα προκαλέσει αύξηση της ζητούµενης και µείωση της προσφερόµενης ποσότητας, εξαιτίας των νόµων της ζήτησης και της προσφοράς.
Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί µέχρι η τιµή να γίνει 5 €, όπου, QD = QS = 350 τεµάχια,
οπότε στην αγορά του προϊόντος δεν υπάρχει πλεόνασµα.
Eποµένως, όταν στην αγορά ενός αγαθού εµφανίζεται πλεόνασµα υπάρχει τάση για µείωση της τιµής του έως ότου να εξαλειφθεί το πλεόνασµα.
Όταν η τιµή του προϊόντος είναι 3 € οι καταναλωτές ζητούν 600 τεµάχια, ενώ οι επιχειρήσεις προσφέρουν 100 τεµάχια. Εφόσον η ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη άπο
την προσφερόµενη (QD > QS), εµφανίζεται έλλειµµα στην αγορά του προϊόντος, 600 –
100 = 500 τεµάχια. ∆ηλαδή οι καταναλωτές δεν µπορούν να απόκτήσουν την ποσότητα
που επιθυµούν. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση της τιµής του προϊόντος, αφού
κάποιοι καταναλωτές προκειµένου να το απόκτήσουν είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν
υψηλότερη τιµή. Η αύξηση της τιµής θα προκαλέσει µείωση της ζητούµενης και αύξηση
της προσφερόµενης ποσότητας, εξαιτίας των νόµων της ζήτησης και της προσφοράς. Η
διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί µέχρι η τιµή να γίνει 5 €, όπου QD = QS = 350 τεµάχια,
οπότε στην αγορά του προϊόντος δεν υπάρχει έλλειµµα.
Eποµένως, όταν στην αγορά ενός αγαθού εµφανίζεται έλλειµµα υπάρχει τάση για αύξηση
της τιµής του έως ότου να εξαλειφθεί το έλλειµµα.
Όταν η τιµή του προϊόντος είναι 5 € η ζητούµενη και η προσφερόµενη ποσότητα είναι
ίσες (QD = QS = 350 τεµάχια). Η τιµή αυτή ονοµάζεται τιµή ισορροπίας (Ρ0=5 €). Όσο η
ζήτηση και η προσφορά παραµένουν σταθερές (προσδιοριστικοί παράγοντες D και S αµετάβλητοι), το αγαθό θα πωλείται προς 5 € και θα αγοράζονται (ή θα πωλούνται) 350 µονάδες προϊόντος (Q0). Όποιος καταναλωτής είναι διατεθειµένος να πληρώσει την τιµή των

86
5€ θα µπορέσει να αγοράσει το προϊόν και όποιος παραγωγός έχει συµφέρον να πουλήσει
το προϊόν πρός 5 €θα πουλήσει όλη του την παραγωγή.
Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το πλεόνασµα και το έλλειµµα είναι προσωρινές καταστάσεις και σταδιακά θα οδηγηθούµε στο σηµείο ισορροπίας, δηλαδή, σε
µια τιµή για την οποία η ζητούµενη και η προσφερόµενη ποσότητα είναι ίσες.
Η αγορά του προϊόντος παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα:

Σχήµα 5.1
Το σηµείο τοµής των καµπυλών ζήτησης και προσφοράς είναι το σηµείο ισορροπίας Ε0
(Ρ0=5, Q0= 350).Όσο η ζήτηση και η προσφορά παραµένουν σταθερές, το προϊόν θα πωλείται
στην τιµή των 5 € και θα αγοράζονται (ή θα πωλούνται) 350 τεµάχια.
Για τιµές µεγαλύτερες από 5 €,η προσφερόµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την ζητούµενη (Qs > QD), οπότε στην αγορά του αγαθού εµφανίζεται πλεόνασµα.
Για τιµές µικρότερες από 5 €,η ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την προσφερόµενη (QD > Qs), οπότε στην αγορά του αγαθού εµφανίζεται έλλειµµα.
Παρατήρηση:
Oι αντίθετες επιδιώξεις των πωλητών και των αγοραστών, η αντίρροπη δηλαδή λειτουργία
των δυνάµεων της ζήτησης και της προσφοράς, φαίνονται στο διάγραµµα µε την αρνητική
κλίση της καµπύλης ζήτησης και την θετική κλίση της καµπύλης προσφοράς.
Άσκηση 1
Ένα αγαθό παράγεται µόνο από τις επιχειρήσεις Α και Β. Η προσφορά των επιχειρήσεων καθώς και η αγοραία ζήτηση του αγαθού δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
P
(€)
2
4

QD
(κιλά)
135
110

QS (Α)
(κιλά)
10
18

QS (Β)
(κιλά)
5
10

87
6
9
12
16

98
70
50
20

29
39
50
67

20
31
38
46

α) Εάν σε µια χρονική στιγµή η τιµή του αγαθού ήταν 12 € θα µπορούσε να διατηρηθεί;
β) Εάν σε µια χρονική στιγµή η τιµή του αγαθού ήταν 4 € θα µπορούσε να διατηρηθεί;
γ) Ποιά είναι η τιµή ισορροπίας του αγαθού;

5.3 Μεταβολή του σηµείου ισορροπίας
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, όσο η ζήτηση και η προσφορά παραµένουν σταθερές η τιµή και η
ποσότητα ισορροπίας δεν θα αλλάξουν. Αν όµως µεταβληθεί η ζήτηση ή η προσφορά ή και οι
δύο ταυτόχρονα, θα αλλάξει το σηµείο ισορροπίας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι διάφορες
µεταβολές.
5.3.1 Μεταβολή Ζήτησης
Έστω D η καµπύλη ζήτησης και S η καµπύλη προσφοράς ενός αγαθού. Το σηµείο Ε µας δίνει
την τιµή ισορροπίας (Ρ0) και την ποσότητα ισορροπίας (Q0).
Εάν µεταβληθεί ένας προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης η καµπύλη ζήτησης θα µετατοπιστεί. Έστω ότι το εισόδηµα των καταναλωτών αυξάνεται. Η καµπύλη ζήτησης θα µετατοπιστεί προς τα δεξιά στη θέση D1 και το νέο σηµείο ισορροπίας θα είναι το Ε1 (Ρ1, Q1).
Παρατηρούµε, ότι η αύξηση της ζήτησης µε σταθερή την προσφορά προκαλεί αύξηση της
τιµής και της ποσότητας ισορροπίας.

Σχήµα 5.2
Αντίστοιχα, η αύξηση για παράδειγµα της τιµής του συµπληρωµατικού αγαθού θα µετατοπίσει την καµπύλη ζήτησης αριστερά στη θέση D2, και το νέο σηµείο ισορροπίας θα είναι
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το Ε2 (Ρ2, Q2). Παρατηρούµε, ότι η µείωση της ζήτησης µε σταθερή την προσφορά προκαλεί
µείωση της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας.
5.3.2 Μεταβολή Προσφοράς
Έστω D καµπύλη ζήτησης και S η καµπύλη προσφοράς ενός αγαθού. Το σηµείο Ε µας δίνει
την τιµή ισορροπίας (Ρ0) και την ποσότητα ισορροπίας (Q0).

Σχήµα 5.3
Eάν µεταβληθεί κάποιος προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς η καµπύλη προσφοράς θα µετατοπιστεί. Έστω ότι βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού. Η καµπύλη
προσφοράς θα µετατοπιστεί προς τα δεξιά στη θέση S1 και το νέο σηµείο ισορροπίας θα είναι
το Ε1 (Ρ1, Q1).
Παρατηρούµε ότι η αύξηση της προσφοράς µε σταθερή τη ζήτηση προκαλεί µείωση της
τιµής και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας.
Αντίστοιχα, η αύξηση για παράδειγµα της τιµής των πρώτων υλών του αγαθού θα µετατοπίσει την καµπύλη προσφοράς αριστερά στη θέση S2, και το νέο σηµείο ισορροπίας θα είναι
το Ε2 (Ρ2, Q2). Παρατηρούµε ότι η µείωση της προσφοράς µε σταθερή τη ζήτηση προκαλεί
αύξηση της τιµής και µείωση της ποσότητας ισορροπίας.
5.3.3 Ταυτόχρονη µεταβολή ζήτησης και προσφοράς
Όταν µεταβάλλονται ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, το απότέλεσµα στην τιµή και
την ποσότητα ισορροπίας θα εξαρτηθεί από το µέγεθος της µεταβολής τους.
Για παράδειγµα, έστω ότι αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών και ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθµός των επιχειρήσεων που παράγουν το προϊόν. Τότε η ζήτηση και η προσφορά
θα αυξηθούν.
Όταν η ζήτηση αυξάνεται, η Ρ0 αυξάνεται και η Q0 αυξάνεται.
Όταν η προσφορά αυξάνεται, η Ρ0 µειώνεται και η Q0 αυξάνεται.
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Οπότε, η ποσότητα ισορροπίας σίγουρα θα αυξηθεί, ενώ στην τιµή ισορροπίας ασκούνται
δύο αντίθετες επιδράσεις. Η αύξηση της ζήτησης τείνει να αυξήσει την τιµή, ενώ η ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς τείνει να την µειώσει. Το τελικό απότέλεσµα θα εξαρτηθεί από το
µέγεθος των µεταβολών της ζήτησης και της προσφοράς. Θα διακρίνουµε τρεις περιπτώσεις:
α) Η αύξηση της ζήτησης είναι µεγαλύτερη απ’ την αύξηση της προσφοράς.
Η τιµή ισορροπίας θα αυξηθεί επηρεαζόµενη περισσότερο από την αύξηση της ζήτησης.
∆ιαγραµµατικά (Σχήµα 5.4), εφόσον η αύξηση της ζήτησης είναι µεγαλύτερη από την αύξηση της προσφοράς, η µετατόπιση της καµπύλης ζήτησης θα είναι µεγαλύτερη από τη
µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς.Το τελικό απότέλεσµα θα είναι η αύξηση της τιµής
και της ποσότητας ισορροπίας.

Σχήµα 5.4
β) Η αύξηση της προσφοράς είναι µεγαλύτερη απ’ την αύξηση της ζήτησης.
Η τιµή ισορροπίας θα µειωθεί επηρεαζόµενη περισσότερο από την αύξηση της προσφοράς,
ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.

Σχήµα 5.5
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γ) Η αύξηση της ζήτησης είναι ίση µε την αύξηση της προσφοράς.
Η τιµή του προϊόντος παραµένει σταθερή και η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.

Σχήµα 5.6
Άσκηση 2
Εξηγήστε και δείξτε διαγραµµατικά, τι θα συµβεί στην τιµή και την ποσότητα ισορροπίας
ενός αγαθού, εάν µεταβληθεί η ζήτησή του κατά 20% λόγω αύξησης του αριθµού των καταναλωτών που το χρησιµοποιούν, και ταυτόχρονα µεταβληθεί η προσφορά του κατά 10% λόγω αύξησης της τιµής των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του.
Άσκηση 3
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την αγοραία ζήτηση και προσφορά του αγαθού Χ.
P (€)
6
5
4
3
2
1

QS
118
114
108
100
85
65

QD
80
85
90
100
115
140

α) Ποιά είναι η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας;
β) Έστω ότι µειώνεται η τιµή του συµπληρωµατικού αγαθού µε απότέλεσµα να αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού Χ κατά
20%.
Ποιά θα είναι η νέα τιµή και ποσότητα ισορροπίας;
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Άσκηση 4
Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα. Εξηγήσετε και δείξτε διαγραµµατικά, τι θα συµβεί
στις αγορές των δύο αγαθών, οι οποίες βρίσκονται σε ισορροπία, εάν µειωθεί ο αριθµός των
επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό Χ.
Λύση

Η µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό Χ έχει σαν απότέλεσµα την
µείωση της προσφοράς του, εποµένως, τη µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς προς τα αριστερά (από S σε S1). Οπότε, αυξάνεται η τιµή του αγαθού Χ (από Ρ0 σε Ρ1).
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Αφού τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, η αύξηση της τιµής του Χ έχει σαν απότέλεσµα
την αύξηση της ζήτησης για το Ψ, εποµένως, τη µετατόπιση της καµπύλης ζήτησης προς τα
δεξιά (από D σε D1). Οπότε, αυξάνεται η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Ψ.
Άσκηση 5
Εξηγήσετε και δείξτε διαγραµµατικά τις επιπτώσεις της βελτίωσης της τεχνολογίας παραγωγής των αυτοκινήτων, στην τιµή και την ποσότητα ισορροπίας: α) της βενζίνης και β) των
µοτοσικλετών.

5.4 Επίδραση έµµεσων φόρων και επιδοτήσεων στην αγορά
Σε κάποια αγαθά, το κράτος επιβάλλει φόρο στους παραγωγούς τους ένα σταθερό χρηµατικό
ποσό κατά µονάδα προϊόντος (έµµεσος φόρος). Απότέλεσµα της επιβολής του έµµεσου φόρου στους παραγωγούς του αγαθού θα είναι η µείωση της προσφοράς του. Όταν η προσφορά
µειώνεται, η τιµή ισορροπίας αυξάνεται.
Αυτό σηµαίνει ότι ένα µέρος του φόρου µετακυλίεται στους καταναλωτές, δηλαδή, το
πληρώνουν αυτοί, αφού θα αγοράζουν το αγαθό σε υψηλότερη τιµή.
Όσο περισσότερο ανελαστική είναι η ζήτηση για ένα αγαθό, τόσο µεγαλύτερο µέρος του
φόρου µετακυλίεται στους καταναλωτές.
Επίσης, το κράτος επιδοτεί τους παραγωγούς κάποιων αγαθών. Η επιδότηση έχει σαν απότέλεσµα σε κάθε τιµή να προσφέρονται µεγαλύτερες ποσότητες του αγαθού, δηλαδή, θα αυξηθεί η προσφορά του. Όταν η προσφορά αυξάνεται, η τιµή ισορροπίας µειώνεται και η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.

5.5 Κρατική παρέµβαση στην αγορά
Σε κάποιες περιπτώσεις που το κράτος κρίνει ότι η τιµή που διαµορφώθηκε από τον µηχανισµό της αγοράς είναι επιζήµια είτε για τους καταναλωτές είτε για τους παραγωγούς, απόφασίζει να παρέµβει στην αγορά του αγαθού µε την επιβολή ανώτατης ή κατώτατης τιµής. Σκοπός του κράτους είναι να συγκρατήσει την τιµή σε κάποιο επιθυµητό επίπεδο, είτε για τους
καταναλωτές όταν επιβάλλει ανώτατη τιµή, είτε για τους παραγωγούς όταν επιβάλλει κατώτατη τιµή.
5.5.1 Επιβολή ανώτατης τιµής
Εάν το κράτος θεωρήσει ότι η τιµή που διαµορφώθηκε στην αγορά ενός βασικού αγαθού είναι υπερβολικά υψηλή, για να προστατεύσει τους καταναλωτές επιβάλλει ανώτατη τιµή (PA)
χαµηλότερη της τιµής ισορροπίας (σχήµα 5.7).
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Σχήµα 5.7
Για τιµή PA οι καταναλωτές ζητούν QD µονάδες ενώ οι παραγωγοί προσφέρουν QS µονάδες. Αφού QD > QS, στην αγορά εµφανίζεται έλλειµµα (AB). Eάν το κράτος έχει τον απόλυτο
έλεγχο της προσφερόµενης ποσότητας µπορεί να διανέµει το προϊόν µε δελτία, αλλιώς είναι
πιθανό να εµφανιστεί «µαύρη αγορά», δηλαδή, παράνοµη πώληση του αγαθού σε τιµή µεγαλύτερη από την PA.
Για την τιµή PA οι παραγωγοί προσφέρουν QS µονάδες (σχήµα 5.7). Για την διαθέσιµη ποσότητα QS κάποιοι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν την τιµή P (σηµείο Γ).
H διαφορά P - PA ονοµάζεται «καπέλο» (απόσταση AΓ).
5.5.2 Επιβολή κατώτατης τιµής
Εάν το κράτος θεωρήσει ότι η τιµή που διαµορφώθηκε στην αγορά ενός αγαθού (συνήθως
αγροτικών προϊόντων) είναι χαµηλή, για να προστατεύσει τους παραγωγούς ή για να ενθαρύνει την παραγωγή του, επιβάλλει κατώτατη τιµή (PΚ) υψηλότερη της τιµής ισορροπίας
(σχήµα 5.8).
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Σχήµα 5.8
Για τιµή PK οι παραγωγοί προσφέρουν QS µονάδες ενώ οι καταναλωτές ζητούν QD µονάδες. Aφού QS > QD στην αγορά εµφανίζεται πλεόνασµα (AB).
Tο πλεόνασµα πρέπει να απόρροφηθεί από το κράτος στην τιµή PK, πρέπει εποµένως να
επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισµός, αλλιώς οι παραγωγοί θα πρέπει να µειώσουν την
τιµή. Tο κράτος µπορεί να διαθέσει το πλεόνασµα σε αγορές του εξωτερικού ή στην εσωτερική αγορά σε περιόδους χαµηλής παραγωγής.
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Άσκηση 6
Στα παρακάτω, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος λέξεις στις παρενθέσεις.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την αγοραία ζήτηση και προσφορά ενός αγαθού.
P (€)
10
11
12
13
14
15

QS
200
450
650
750
800
830

QD
850
750
650
550
450
350

1) Η τιµή ισορροπίας του αγαθού είναι. ...... € και η ποσότητα ισορροπίας. .......... µονάδες.
2) Aν το κράτος επιβάλει ανώτατη τιµή PA= 11 €,
α) η QD=......... µονάδες και η QS= 450 µονάδες, οπότε εµφανίστηκε (έλλειµµα/πλεόνασµα),. ......... µονάδων προϊόντος.
β) Για τη διαθέσιµη ποσότητα QS= 450 µονάδες, κάποιοι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν την τιµή P' =. ........ €, αφού τότε η QD= 450 µονάδες. Εποµένως,
εάν εµφανιστεί «µαύρη αγορά» κάποιοι καταναλωτές θα αγοράσουν το προϊόν µε
«καπέλο» = P' - PA =......................€.
3) Aν το κράτος επιβάλει κατώτατη τιµή PΚ= 13 €,
α) η QD=......... µονάδες και η QS=........... µονάδες, εποµένως, εµφανίστηκε πλεόνασµα.
......... µονάδων προϊόντος.
β) Το κράτος αγοράζει το πλεόνασµα στην τιµή PK, οπότε θα επιβαρυνθεί ο κρατικός
προϋπολογισµός κατά: PK • πλεόνασµα =.............................€.
γ) Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών µετά την επιβολή της κατώτατης τιµής είναι PK •
(QD/QS) =. ..................... €, από τα οποία τα: PK • (QD/QS) =. ........................ € προέρχονται από τους καταναλωτές και τα υπόλοιπα. .............€ από το κράτος.
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ΣΥΝΟΨΗ
1. Στις σύγχρονες οικονοµίες οι τιµές των αγαθών καθώς και οι ποσότητες που ανταλλάσσονται προσδιορίζονται µέσω του µηχανισµού της αγοράς, από την αλληλενέργεια
δηλαδή των δυνάµεων της ζήτησης και της προσφοράς.
2. Όταν για µια τιµή η προσφερόµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την ζητούµενη εµφανίζεται πλεόνασµα, οπότε υπάρχει τάση για µείωση της τιµής του αγαθού έως ότου να
εξαλειφθεί το πλεόνασµα. Όταν για µια τιµή η ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από
την προσφερόµενη εµφανίζεται έλλειµµα, οπότε υπάρχει τάση για αύξηση της τιµής του
αγαθού έως ότου να εξαλειφθεί το έλλειµµα. Εποµένως, το πλεόνασµα και το έλλειµµα
είναι προσωρινές καταστάσεις και σταδιακά θα οδηγηθούµε στο σηµείο ισορροπίας, δηλαδή, σε µια τιµή για την οποία η ζητούµενη και η προσφερόµενη ποσότητα είναι ίσες.
3. Όσο η ζήτηση και η προσφορά παραµένουν σταθερές η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας δεν θα αλλάξουν. Αν όµως µεταβληθεί η ζήτηση ή η προσφορά ή και οι δύο ταυτόχρονα, θα αλλάξει το σηµείο ισορροπίας.
4. Όταν επιβάλλεται έµµεσος φόρος στους παραγωγούς µειώνεται η προσφορά οπότε αυξάνεται η τιµή του αγαθού, ενώ όταν δίνεται επιδότηση, η προσφορά αυξάνεται οπότε
µειώνεται η τιµή του αγαθού.
5. Η κρατική παρέµβαση στην αγορά έχει σαν απότέλεσµα την εµφάνιση ελλείµµατος
όταν επιβάλλεται ανώτατη τιµή και πλεονάσµατος όταν επιβάλλεται κατώτατη τιµή.

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1. «Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Α’ : Θ. Γκαµαλέτσος. Εκδόσεις Καραµπελόπουλος.
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της ταυτόχρονης µεταβολής της ζήτησης και της προσφοράς στην τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας.
Επίσης, στο παράρτηµα πρώτου µέρους αναλύεται η σταθερή και η ασταθής ισορροπία
της αγοράς.
2. «Εισαγωγή στη σύγχρονη Μικροοικονοµική»: Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη
(1995) Εκδόσεις Το Οικονοµικό.
Στο παράρτηµα VIII παρουσιάζονται ορισµένες προεκτάσεις της θεωρίας για τη λειτουργία της αγοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1
α) Για Ρ = 12 €, η QD = 50 κιλά ενώ η αγοραία QS είναι: QS (A) + QS (B) = 50 + 38 = 88 κιλά. Αφού QS > QD, εµφανίζεται πλεόνασµα ίσο µε 88 – 50 = 38 κιλά.
Οι παραγωγοί για να απόφύγουν να συσσωρεύουν απόθέµατα θα µειώνουν την τιµή έως
ότου να εξαλειφθεί το πλεόνασµα.
Εποµένως, µε σταθερούς τους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης και προσφοράς, δεν
µπορεί να διατηρηθεί αυτή η τιµή.
β) Για Ρ = 4 €, η QD = 110 µονάδες ενώ η αγοραία QS = 18 + 10 = 28 µονάδες.
Αφού QD > QS, εµφανίζεται έλλειµµα 110 – 28 = 82 µονάδες.
Υπάρχουν δηλαδή καταναλωτές που δεν µπορούν να βρουν να αγοράσουν το προϊόν και
είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν υψηλότερη τιµή.
Εποµένως, µε σταθερούς τους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης και προσφοράς, δεν
µπορεί να διατηρηθεί αυτή η τιµή.
γ) Ο αγοραίος πίνακας ζήτησης και προσφοράς του αγαθού είναι:
P(€)
2
4
6
9
12
16

QD
135
110
98
70
50
20

QS (Α+Β)
15
28
49
70
88
113

Εποµένως, Ρ0 = 9 € αφού τότε QD = QS = 70 κιλά.

Άσκηση 2
Όταν η ζήτηση αυξάνεται η Ρ0 αυξάνεται και η Q0 αυξάνεται.
Όταν η προσφορά µειώνεται η Ρ0 αυξάνεται και η Q0 µειώνεται.
Οπότε, η Ρ0 θα αυξηθεί, και εφόσον η µεταβολή της ζήτησης είναι µεγαλύτερη από την µεταβολή της προσφοράς, η Q0 θα αυξηθεί.
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Άσκηση 3
α) Η τιµή ισορροπίας είναι 3 € αφού τότε QD = QS = 100 µονάδες.
β) Αύξηση της ζήτησης κατά 20% σηµαίνει ότι σε κάθε τιµή θα ζητούνται 20% µεγαλύτερες
ποσότητες, εποµένως, για κάθε τιµή η νέα ζητούµενη ποσότητα θα είναι: Q’D = QD + 20%
QD.
Για Ρ = 6 €, η Q’D = 80 + 20% • 80 = 96 µονάδες.
Για Ρ = 5 €, η Q’D = 85 + 20% • 85 = 102 µονάδες.
Oµοίως για κάθε τιµή θα έχουµε τον πίνακα:
P(€)
6
5
4
3
2
1

Qs
118
114
108
100
85
65

Q’D
96
102
108
120
138
168

Η νέα τιµή ισορροπίας είναι 4 € αφού τότε:
Q’D = QS = 108 κιλά.
Εποµένως, η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας αυξήθηκαν.

Άσκηση 5
Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής των αυτοκινήτων έχει ως απότέλεσµα την αύξηση
της προσφοράς τους. Όταν η προσφορά αυξάνεται η Ρ0 µειώνεται.
α) Τα αυτοκίνητα και η βενζίνη είναι συµπληρωµατικά αγαθά. Η µείωση της τιµής των αυτοκινήτων έχει ως απότέλεσµα την αύξηση της ζήτησης για βενζίνη, οπότε η Ρ0 και η Q0
της βενζίνης αυξάνονται.
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β) Τα αυτοκίνητα και οι µοτοσικλέτες είναι υποκατάστατα αγαθά. Η µείωση της τιµής των
αυτοκινήτων έχει ως απότέλεσµα τη µείωση της ζήτησης για µοτοσικλέτες, οπότε η Ρ0 και
η Q0 των µοτοσικλετών µειώνονται.
Άσκηση 6
1) 12, 650
2) α) 750, έλλειµµα, 300
β) 14, 14 – 11 = 3
3) α) 550, 750, 200
β) 13 • 200 = 2600
γ) QS, 13 • 750 = 9750, QD, 13 • 550 = 7150, 2600
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ
Σκοπός
Επιδίωξη αυτού του κεφαλαίου είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόµενοι τα χαρακτηριστικά
των διαφόρων µορφών οργάνωσης των αγορών των προϊόντων, ώστε να είναι σε θέση να ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης του κλάδου. Επίσης, επιδιώκεται να προσεγγίσουν οι εκπαιδευόµενοι τη διαδικασία αριστοποίησης που ακολουθούν οι
επιχειρήσεις για την επιλογή της βέλτιστης λύσης.
Στο µεγαλύτερο µέρος του κεφαλαίου περιγράφεται η αγορά και η διαδικασία αριστοποίησης του οικονοµικού απότελέσµατος της επιχείρησης στον πλήρη ανταγωνισµό, γιατί θεωρείται άριστη µορφή αγοράς και µέτρο σύγκρισης για τις υπόλοιπες.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση
να:
• εξηγούν το κριτήριο διάκρισης των αγορών
• αναφέρουν και να εξηγούν τα χαρακτηριστικά κάθε µορφής αγοράς
• εξηγούν τη συµπεριφορά της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης του κλάδου
• προσδιορίζουν το οικονοµικό απότέλεσµα, τη θέση ισορροπίας και την καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης στον πλήρη ανταγωνισµό

Έννοιες κλειδιά
• Πρόβληµα αριστοποίησης
• Μορφές αγοράς
• Βαθµός ανταγωνισµού
• Οµοιογενές – διαφοροποιηµένο προϊόν
• Μονοπωλιακή δύναµη
• Κέρδος – ζηµιά – νεκρό σηµείο
• Οριακό έσοδο – οριακό κόστος
• Θέση ισορροπίας
• Συνθήκη ισορροπίας
• Καµπύλη προσφοράς
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Επιδίωξη κάθε επιχείρησης είναι η επίτευξη συγκεκριµένων στόχων, µε κορυφαίο αυτόν της
µεγιστοποίησης του κέρδους. Σ’ αυτή της την προσπάθεια η επιχείρηση αντιµετωπίζει συγκεκριµένους περιορισµούς, όπως η δεδοµένη παραγωγική της δυνατότητα, το κόστος, σε κάποιες περιπτώσεις η δεδοµένη τιµή ή η ζήτηση για το προϊόν, η συµπεριφορά των άλλων επιχειρήσεων, και άλλους. Οι περιορισµοί (και οι ευκαιρίες) προέρχονται από την ίδια την επιχείρηση αλλά και από τον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένη η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Αυτοί οι περιορισµοί θέτουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η επιχείρηση και καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά και τις επιλογές της.
Για να είναι απότελεσµατική στην επίτευξη των στόχων της η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει εκείνες τις επιλογές που της µεγιστοποιούν το επιδιωκόµενο απότέλεσµα ή/και της ελαχιστοποιούν την απαιτούµενη θυσία – κόστος (πρόβληµα αριστοποίησης).
Η αρχή για την επιλογή της βέλτιστης λύσης είναι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αυξάνει
την κάθε δραστηριότητα (π.χ. παραγόµενη ποσότητα προϊόντος) µέχρι το όφελος από την τελευταία µονάδα αυτής της δραστηριότητας να γίνει ίσο µε το κόστος αυτής της µονάδας..
Παρακάτω θα δούµε πως µια επιχείρηση που επιδιώκει τη µεγιστοποίηση του κέρδους ή
την ελαχιστοποίηση της ζηµιάς, επιλέγει να παράγει εκείνο το επίπεδο παραγωγής στο οποίο
το έσοδο από την πώληση της τελευταίας µονάδας προίόντος (οριακό έσοδο) είναι ίσο µε το
κόστος της συγκεκριµένης µονάδας (οριακό κόστος).

6.1 Μορφές αγοράς
Βασικός σκοπός και κριτήριο στη λήψη των απόφάσεων κάθε επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους της. Οι απόφάσεις που θα ληφθούν σχετικά µε την ποσότητα προϊόντος
που θα παράγει, την τιµή που θα το προσφέρει και όποιες άλλες ενέργειες πρέπει να κάνει
ώστε να µεγιστοποιήσει το κέρδος της, θα καθοριστούν σε µεγάλο βαθµό από τη µορφή αγοράς που ανήκει το προϊόν που παράγει. Με τον όρο µορφή αγοράς εννοούµε τον τρόπο µε τον
οποίο είναι οργανωµένη η αγορά του προϊόντος.
Ένα βασικό κριτήριο διάκρισης των αγορών είναι ο βαθµός ανταγωνισµού που τις διακρίνει. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το βαθµό ανταγωνισµού σε ένα κλάδο
παραγωγής είναι:
α) Ο αριθµός των επιχειρήσεων που απότελούν τον κλάδο καθώς και το µερίδιο αγοράς που
κατέχει κάθε µία από αυτές.
β) Ο βαθµός οµοιογένειας του προϊόντος. Ένα προϊόν είναι τέλεια οµοιογενές όταν οι καταναλωτές θεωρούν ότι µε την κατανάλωσή του θα ικανοποιήσουν µια ανάγκη τους µε τον
ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθµό ανεξάρτητα από το ποιά επιχείρηση το παράγει και το
πουλάει.
Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των επιχειρήσεων (µε σχετικά ίσες πωλήσεις) και όσο
περισσότερο οµοιογενές θεωρείται το προϊόν, τόσο ανταγωνιστικότερος χαρακτηρίζεται ο
κλάδος.
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Στους κλάδους µε χαµηλό ή µηδενικό βαθµό αναταγωνισµού η επιχείρηση συγκεντρώνει
µονοπωλιακή δύναµη, µπορεί δηλαδή να ελέγχει – ως ένα βαθµό– την αγορά του προϊόντος
της ώστε να µη διαρρεύσουν οι αγοραστές της σε άλλους πωλητές.
Υπάρχουν τέσσερις βασικές µορφές αγοράς: Ο πλήρης ανταγωνισµός, το µονοπώλιο, το
ολιγοπώλιο και ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός.

6.2 Πλήρης (ή τέλειος) ανταγωνισµός
6.2.1 Χαρακτηριστικά πλήρους ανταγωνισµού
Για να θεωρηθεί µια αγορά ως πλήρως ανταγωνιστική πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Υπάρχει µεγάλος αριθµός αγοραστών και πωλητών (επιχειρήσεων) µε απότέλεσµα να µην
είναι δυνατός ο επηρεασµός της τιµής του προϊόντος από τον καθένα ξεχωριστά.
Η τιµή του προϊόντος διαµορφώνεται στην αγορά από της δυνάµεις της προσφοράς και
της ζήτησης. Αυτό οφείλεται στο ότι η επιχείρηση παράγει ένα µικρό ποσοστό του συνολικού όγκου παραγωγής του κλάδου µε απότέλεσµα να µη µπορεί να επηρεάσει την αγοραία προσφορά αυξοµειώνοντας την παραγωγή της.
Η επιχείρηση, σε αυτή την τιµή µπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε ποσότητα παράγει, οπότε δεν έχει συµφέρον να προσφέρει σε χαµηλότερη τιµή, ενώ αν το προσφέρει σε υψηλότερη τιµή οι αγοραστές µπορούν να το προµηθευτούν από άλλες επιχειρήσεις.
β) Το προϊόν είναι (τέλεια) οµοιογενές. Ακόµα και αν διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά,
συσκευασία, εµφάνιση κ.λ.π. αρκεί να το θεωρούν ίδιο οι καταναλωτές για να χαρακτηριστεί οµοιογενές.
γ) Οι αγοραστές και οι πωλητές έχουν τέλεια γνώση των συνθηκών της αγοράς.
δ) Υπάρχει ελευθερία εισόδου και εξόδου των επιχειρήσεων στον κλάδο παραγωγής. Αυτό
σηµαίνει ότι όταν ένας κλάδος εµφανίζει κέρδη θα εντάσσονται σ΄αυτόν νέες επιχειρήσεις. Η αύξηση της αγοραίας προσφορά µε σταθερή τη ζήτηση θα µειώσει την τιµή του
προϊόντος και τα κέρδη της κάθε επιχείρησης. Τα αντίθετα θα συµβούν εάν ο κλάδος εµφανίζει ζηµιές. Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η επιχείρηση στη µακροχρόνια περίοδο δεν εµφανίζει ούτε κέρδος ούτε ζηµιά.
Ο πλήρης ανταγωνισµός είναι περισσότερο µια ιδεατή παρά µια πραγµατική µορφή αγοράς. Πλησιέστερα παραδείγµατα αγοράς πλήρους ανταγωνισµού είναι ορισµένα γεωργικά
προϊόντα όπως το σιτάρι και οι χρηµατιστηριακές αγορές.
6.2.2 Το επίπεδο παραγωγής της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο
Όπως είδαµε, στον πλήρη ανταγωνισµό η τιµή του προϊόντος είναι δεδοµένη για την επιχείρηση και διαµορφώνεται στην αγορά από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. Συνεπώς, το πρόβληµα κάθε επιχείρησης είναι ο προσδιορισµός του επιπέδου παραγωγής στο
οποίο αριστοποιείται το απότέλεσµά της, δηλαδή αυτό που της εξασφαλίζει τα µέγιστα κέρδη
ή την ελάχιστη ζηµιά (θέση ισορροπίας).
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Ο προσδιορισµός της θέσης ισορροπίας της επιχείρησης µπορεί να γίνει είτε µε την σύγκριση συνολικού εσόδου και συνολικού κόστους, είτε µε την σύγκριση οριακού εσόδου και
οριακού κόστους.
6.2.2.1 Σύγκριση συνολικού εσόδου και συνολικού κόστους
Συνολικά έσοδα (ΣΕ) µιας επιχείρησης είναι οι συνολικές της εισπράξεις από την πώληση
του προϊόντος και υπολογίζεται από το γινόµενο της τιµής επί την ποσότητα.
ΣΕ= P • Q
Συνολικό κόστος (ΣΥΚ) είναι όλα τα έξοδα που κάνει η επιχείρηση προκειµένου να παράγει
το προϊόν. Πρέπει να τονιστεί ότι στο κόστος παραγωγής του προϊόντος συµπεριλαµβάνονται
οι αµοιβές όλων των παραγωγικών συντελεστών που παίρνουν µέρος στην παραγωγή, ακόµα
κι εκείνων που ανήκουν στην επιχείρηση. Για παράδειγµα, αν το κτίριο στο οποίο στεγάζεται
µια βιοτεχνία ανήκει στον ιδιοκτήτη της, στο κόστος παραγωγής του προϊόντος θα πρέπει να
συνυπολογιστεί και το ενοίκιο που θα εισέπρατε ο ιδιοκτήτης εάν δεν χρησιµοποιούσε το κτίριο για να στεγάσει τη βιοτεχνία του, αλλά το µίσθωνε σε κάποια άλλη επιχείρηση.
Για να προσδιοριστεί η ποσότητα που πρέπει να παράγει η επιχείρηση (θέση ισορροπίας)
θα πρέπει σε καθε επίπεδο παραγωγής να υπολογιστεί το οικονοµικό απότέλεσµα, δηλαδή, το
κέρδος ή η ζηµιά.
Κέρδος = Συνολικά έσοδα – Συνολικό κόστος
Αν το απότέλεσµα είναι θετικό, η επιχείρηση έχει κέρδος και η θέση ισορροπίας της είναι
η ποσότητα στην οποία µεγιστοποιείται το κέρδος. Αν το απότέλεσµα είναι αρνητικό, η επιχείρηση έχει ζηµιά και η θέση ισορροπίας της είναι η ποσότητα στην οποία ελαχιστοποιείται
η ζηµιά. Όταν δεν εµφανίζεται ούτε κέρδος ούτε ζηµιά (ΣΕ=ΣΥΚ), η επιχείρηση βρίσκεται
στο νεκρό σηµείο.

Άσκηση 1
∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία κόστους µιας επιχείρησης που λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού:
Ποσότητα
0 1
2
(Q)
Μεταβλητό
0 120 180
κόστος (ΜΚ)

3

4

5

6

7

8

220

270

365

480

640

830

Το σταθερό κόστος (ΣΤΚ) είναι 140 € και η τιµή πώλησης του προϊόντος είναι 120 €.
α) Προσδιορίστε την ποσότητα που θα παράγει η επιχείρηση (θέση ισορροπίας) συγκρίνοντας το συνολικό έσοδο και το συνολικό κόστος.
β) ∆είξτε διαγραµµατικά τη θέση ισορροπίας της επιχείρησης καθώς και το νεκρό σηµείο.
Λύση
α) Για να προσδιορίσουµε την ποσότητα που θα παράγει η επιχείρηση, θα πρέπει να υπολογίσουµε το κέρδος (ή τη ζηµιά) σε κάθε επίπεδο παραγωγής.
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Ποσότητα
(Q)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Σταθερό Μεταβλητό
Κόστος
Κόστος
(ΜΚ)
(ΣΤΚ)
0
140
120
140
180
140
220
140
270
140
365
140
480
140
640
140
830
140

Συνολικό
Κόστος
(ΣΥΚ)
140
260
320
360
410
505
620
780
970

Συνολικά
Έσοδα
(ΣΕ)
0
120
240
360
480
600
720
840
960

Κέρδος
(Κ=ΣΕ-ΣΥΚ)
-140
-140
-80
0
70
95
100
60
-10

Η επιχείρηση θα παράγει 6 µονάδες προϊόντος γιατί τότε µεγιστοποιεί το κέρδος της. Η
ποσότητα αυτή ονοµάζεται θέση ισορροπίας γιατί για όσο διάστηµα παραµένουν αµετάβλητα η τιµή του προϊόντος και το κόστος παραγωγής, η επιχείρηση θα συνεχίζει να παράγει 6 µονάδες προϊόντος.
β) Για να δειχθεί διαγραµµατικά η θέση ισορροπίας της επιχείρησης θα πρέπει να κατασκευάσουµε σε κοινό διάγραµµα τις καµπύλες συνολικών εσόδων και συνολικού κόστους.

Νεκρό σηµείο είναι το σηµείο στο οποίο τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης είναι ίσα µε το
συνολικό κόστος, οπότε το κέρδος είναι µηδέν. Στο σχήµα 6.1 νεκρό σηµείο έχουµε στα σηµεία Γ (όταν Q=3 µονάδες) και ∆ (µεταξύ 7 και 8 µονάδων).
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Παρατηρήσεις
– Στον πλήρη ανταγωνισµό, η καµπύλη συνολικών εσόδων είναι ευθεία γραµµή και διέρχεται από την αρχή των αξόνων αφού η τιµή του προϊόντος είναι δεδοµένη για την επιχείρηση, οπότε τα συνολικά της έσοδα εξαρτώνται µόνον από την πωλούµενη ποσότητα.
– Στα επίπεδα παραγωγής όπου η καµπύλη συνολικών εσόδων βρίσκεται κάτω από την καµπύλη συνολικού κόστους, η επιχείρηση εµφανίζει ζηµιά. Στα επίπεδα παραγωγής όπου η
καµπύλη συνολικών εσόδων βρίσκεται πάνω από την καµπύλη συνολικού κόστους, η επιχείρηση εµφανίζει κέρδος.
– Η θέση ισορροπίας της επιχείρησης είναι στο επίπεδο παραγωγής που η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ των καµπυλών εσόδων και κόστους είναι η µεγαλύτερη. Στο σχήµα 6.1
είναι η απόσταση ΑΒ που αντιστοιχεί στο επίπεδο παραγωγής των 6 µονάδων.
6.2.2.1.1 Πρέπει να συνεχιστεί η παραγωγή του αγαθού;
Όταν η επιχείρηση εµφανίζει ζηµιά στη θέση ισορροπίας, πρέπει να απόφασιστεί εάν είναι
συµφέρον να συνεχίσει να παράγει το προϊόν ή είναι προτιµότερο να σταµατήσει την παραγωγή του. Υποθέτουµε βέβαια ότι θέλει να παραµείνει στον κλάδο γιατί πιστεύει ότι είτε θα
αυξηθεί η τιµή του προϊόντος στην αγορά, είτε θα µειώσει το κόστος παραγωγής του, µε απότέλεσµα να εµφανίσει κέρδος.
Στη βραχυχρόνια περίοδο η επιχείρηση έχει µεταβλητό κόστος το οποίο εξαρτάται από τον
όγκο παραγωγής (για Q= 0 µονάδες το ΜΚ=0), και σταθερό κόστος το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον όγκο παραγωγής.
Εποµένως, όταν η επιχείρηση δεν παράγει (Q= 0) έχει ζηµιά ίση µε το σταθερό κόστος.
Για να έχει συµφέρον η επιχείρηση να παράγει θα πρέπει µε τα έσοδά της να καλύπτει το
µεταβλητό κόστος, πρέπει δηλαδή ΣΕ ≥ ΜΚ. Στην αντίθετη περίπτωση (ΣΕ < ΜΚ), η ζηµιά
θα είναι το σταθερό κόστος και το επιπλέον µέρος του µεταβλητού κόστους που δεν καλύπτεται µε τα έσοδα, οπότε είναι προτιµότερο να σταµατήσει την παραγωγή του προϊόντος ώστε
να περιορίσει την ζηµιά µόνο στο σταθερό κόστος.
Στην άσκηση 1, εάν η τιµή του προϊόντος µειωθεί στα 100 €, θα διαπιστώσουµε ότι σε κάθε επίπεδο παραγωγής εµφανίζεται ζηµιά.
Τότε η θέση ισορροπίας της επιχείρησης θα είναι το επίπεδο παραγωγής στο οποίο ελαχιστοποιείται η ζηµιά, δηλαδή όταν Q= 5 µονάδες (ζηµιά = 5 €).
∆ιαγραµµατικά, η καµπύλη συνολικών εσόδων θα βρίσκεται πάντοτε κάτω από την καµπύλη
συνολικού κόστους και η θέση ισορροπίας της επιχείρησης είναι στο επίπεδο παραγωγής για το
οποίο η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ των καµπυλών εσόδων και κόστους είναι η µικρότερη.
Για Q= 5 µονάδες έχουµε: ΣΕ= P • Q= 500 € και ΜΚ= 365 €.
Αφού ΣΕ > ΜΚ είναι συµφέρον για την επιχείρηση να συνεχίσει την παραγωγή του προϊόντος µε ζηµιά 5 €, γιατί αν σταµατήσει την παραγωγή του θα έχει ζηµια ίση µε το σταθερό
κόστος, δηλαδή 140 €.
6.2.2.2 Σύγκριση οριακού εσόδου και οριακού κόστους
Οριακό έσοδο (ΟΕ) είναι το έσοδο από την πώληση µιας επιπλέον µονάδας προϊόντος και
υπολογίζεται από το λόγο της µεταβολής των συνολικών εσόδων πρός τη µεταβολή της πωλούµενης ποσότητας.
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∆ΣΕ
∆Q
Ειδικά στον πλήρη ανταγωνισµό το οριακό έσοδο ισούτε µε την τιµή του προϊόντος (ΟΕ= Ρ)
αφού η τιµή είναι δεδοµένη για την επιχείρηση.
Οριακό κόστος (ΟΚ) είναι η µεταβολή που επέρχεται στο κόστος παραγωγής από την παραγωγή µίας επιπλέον µονάδας προϊόντος. ∆είχνει δηλαδή πόσο κόστισε στην επιχείρηση η παραγωγή της επιπλέον µονάδας προϊόντος.
∆ΣΥΚ
∆ΜΚ
Οριακό κόστος =
ή Οριακό κόστος =
∆Q
∆Q
ΟΕ=

Η επιχείρηση έχει συµφέρον να παράγει όλες τις ποσότητες που της απόφέρουν µεγαλύτερο έσοδο απ’ όσο της αυξάνουν το κόστος. Πρέπει δηλαδή να παράγει όλες τις ποσότητες για
τις οποίες το οριακό έσοδο είναι µεγαλύτερο του οριακού κόστους (ΟΕ >ΟΚ), µε την διαφορά οριακό έσοδο µείον οριακό κόστος (ΟΕ – ΟΚ) να δείχνει πόσο θα αυξηθεί το κέρδος (ή θα
µειωθεί η ζηµιά) µε την παραγωγή και πώληση της επιπλέον µονάδας. Αν για παράδειγµα η
τιµή που έχει διαµορφωθεί στην αγορά ενός αγαθού είναι 10 € και σε µια επιχείρηση του
κλάδου το οριακό κόστος της 5ης µονάδας προίόντος είναι 6 €, τότε συµφέρει η παραγωγή της
5ης µονάδας αφού όταν πωληθεί θα αυξήσει το κέρδος (ή θα µειώσει τη ζηµιά) της επιχείρησης κατά 4 €.
Συµπεραίνουµε εποµένως, ότι η επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της (ή ελαχιστοποιεί
τη ζηµιά) όταν παράγει εκείνο το επίπεδο παραγωγής για το οποίο το οριακό έσοδο ισούτε µε
το οριακό κόστος (Ρ=ΟΕ=ΟΚ), αφού τότε θα έχει παράγει όλες τις ποσότητες για τις οποίες
ΟΕ > ΟΚ και στην επόµενη µονάδα προϊόντος το οριακό έσοδο θα είναι µικρότερο από το
οριακό κόστος (ΟΕ<ΟΚ), οπότε το έσοδο που απόφέρει στην επιχείρηση η πώληση της συγκεκριµένης µονάδας είναι µικρότερο από το κόστος παραγωγή της.
Το επίπεδο παραγωγής στο οποίο µεγιστοποιείται το κέρδος (ή ελαχιστοποιείται η ζηµιά)
είναι η θέση ισορροπίας της επιχείρησης και είναι η ποσότητα για την οποία ισχύει η συνθήκη ισορροπίας: Ρ=ΟΕ=ΟΚ όταν το οριακό κόστος ανέρχεται (ΟΚ ↑ ).
Άσκηση 2
Με τα δεδοµένα της άσκησης 1:
α) Προσδιορίστε τη θέση ισορροπιας της επιχείρησης συγκρίνοντας το οριακό έσοδο και το
οριακό κόστος.
β) ∆είξτε διαγραµµατικά το σηµείο ισορροπίας.
Λύση
α) Για να προσδιορίσουµε τη θέση ισορροπίας θα πρέπει να υπολογίσουµε το οριακό κόστος
σε κάθε επίπεδο παραγωγής, ενώ το οριακό έσοδο το γνωρίζουµε αφού στον πλήρη ανταγωνισµό ισούτε µε την τιµή (ΟΕ=Ρ=120 €).

108
Ποσότητα
(Q)
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Μεταβλητό
Κόστος
(ΜΚ)
0
120
180
220
270
365
480
640
830

Οριακό
Έσοδο
(ΟΕ=Ρ)
120
120
120
120
120
120
120
120

Οριακό
Κόστος
(ΟΚ)
120
60
40
50
95
115
160
180

Παρατηρούµε ότι η συνθήκη ισορροπίας, Ρ=ΟΕ=ΟΚ ↑ επαληθεύεται µεταξύ 6ης και 7ης
µονάδας, οπότε η θέση ισορροπίας της επιχείρησης είναι στις 6 µονάδες γιατί για Q=6 ισχύει: ΟΕ (=120)>ΟΚ (=115) και για Q=7 ισχύει: ΟΕ (=120)<ΟΚ (=160). Αυτό σηµαίνει
ότι αν η επιχείρηση παράγει και πουλήσει την 7η µονάδα προίόντος θα αυξήσει τα έσοδα
της κατά 120 € και το κόστος κατά 160 €, οπότε θα µειωθεί το κέρδος (ή θα αυξηθεί η
ζηµιά) κατά 40 €.
β) Για να δείξουµε διαγραµµατικά το σηµείο ισορροπίας θα πρέπει να κατασκευάσουµε σε
κοινό διάγραµµα τις καµπύλες οριακού εσόδου και οριακού κόστους.
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Παρατηρήσεις
– Στον πλήρη ανταγωνισµό, η καµπύλη οριακού εσόδου είναι ευθεία γραµµή παράλληλη
στον άξονα των ποσοτήτων αφού το οριακό έσοδο ισούτε µε την τιµή που είναι δεδοµένη
για την επιχείρηση.
– Στο σχήµα 6.2, η συνθήκη ισορροπίας η επιχείρηση επαληθεύεται µεταξή 6ης και 7ης µονάδας οπότε η θέση ισορροπίας της επιχείρησης είναι στις 6 µονάδες όπου Ρ=ΟΕ>ΟΚ ↑ .
– Αν η τιµή του αγαθού αυξηθεί, η καµπύλη οριακού εσόδου θα µετατοπιστεί πρός τα πάνω
και η θέση ισορροπίας της επιχείρησης θα είναι σε µεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής.
Αντίθετα, αν η τιµή του αγαθού µειωθεί η καµπύλη οριακού εσόδου θα µετατοπιστεί προς
τα κάτω και η θέση ισορροπίας θα είναι σε µικρότερο επίπεδο παραγωγής.
6.2.2.2.1 Πρέπει να συνεχιστεί η παραγωγή του αγαθού;
Στην ανάλυση µε οριακά µεγέθη (σύγκριση ΟΕ και ΟΚ), για να απόφασιστεί εάν είναι συµφέρον για την επιχείρηση να συνεχίσει να παράγει, πρέπει στη θέση ισορροπίας να γίνει σύγκριση µεταξύ τιµής και µέσου µεταβλητού κόστους.
Εάν η τιµή είναι ίση ή µεγαλύτερη του µέσου µεταβλητού κόστους (Ρ ≥ ΜΜΚ), είναι
συµφέρον να συνεχιστεί η παραγωγή αφού τότε τα έσοδα (P • Q) καλύπτουν το µεταβλητό
κόστος (ΜΜΚ • Q).
Εάν η τιµή είναι µικρότερη του µέσου µεταβλητού κόστους (Ρ < ΜΜΚ), τα έσοδα δεν καλύπτουν το µεταβλητό κόστος οπότε είναι συµφέρον να σταµατήσει η παραγωγή του προϊόντος ώστε να περιοριστεί η ζηµιά µόνο στο σταθερό κόστος.
Στην άσκηση 2, για Q=6 µονάδες έχουµε Ρ (=120)>ΜΜΚ (=80) οπότε είναι συµφέρον να
συνεχιστεί η παραγωγή αφού τότε ΣΕ(=720)>ΜΚ(=480).
6.2.3 Η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο
Είδαµε ότι η επιχείρηση παράγει το επίπεδο παραγωγής για το οποίο Ρ=ΟΚ ↑ . Εάν µεταβληθεί η τιµή του αγαθού στην αγορά, η επιχείρηση θα µεταβάλει την ποσότητα που παράγει. Αν
η τιµή αυξηθεί θα αυξήσει την παραγωγή και αντίστροφα.
Επίσης είδαµε ότι για να έχει συµφέρον να παράγει και να προσφέρει το προϊόν θα πρέπει
στη θέση ισορροπίας η τιµή να είναι τουλάχιστον ίση µε το µέσο µεταβλητό κόστος.
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι, η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το
ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από την καµπύλη του µέσου µεταβλητού κόστους.
Άσκηση 3
Με τα δεδοµένα της άσκησης 1, βρείτε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.
Λύση
Για να βρούµε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης θα πρέπει να υποπολογίσουµε το οριακό και το µέσο µεταβλητό κόστος σε κάθε επίπεδο παραγωγής.
Η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του ΟΚ
πάνω από την καµπύλη του ΜΜΚ.
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Ποσότητα
(Q)

Μεταβλητό
Κόστος
(ΜΚ)

Οριακό
Κόστος
(ΟΚ)

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0
120
180
220
270
365
480
640
830

120
60
40
50
95
115
160
180

Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
(ΜΜΚ)
120
90
73,3
67,5
73
80
91,4
103,7

Εποµένως:
Πίνακας Προσφοράς
QS
Ρ (=ΟΚ)
95
5
115
6
160
7
180
8
6.2.4 Η συµπεριφορά της επιχείρησης στον Πλήρη Ανταγωνισµό
Συνοπτικά, η επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε µια πλήρως ανταγωνιστική αγορά:
• παράγει εκείνο το επίπεδο παραγωγής στο οποίο µεγιστοποιεί το κέρδος της (ή ελαχιστοποιεί τη ζηµιά). Αυτό συµβαίνει στην ποσότητα για την οποία ισχύει:
Ρ=ΟΕ=ΟΚ όταν το οριακό κόστος ανέρχεται (θέση ισορροπίας).
• έχει συµφέρον να συνεχίσει την παραγωγή του αγαθού αν στη θέση ισορροπίας µε τα έσοδα καλύπτει τουλάχιστον το µεταβλητό κόστος, δηλαδή όταν ισχύει: Ρ ≥ ΜΜΚ, αλλιώς
είναι προτιµότερο να σταµατήσει την παραγωγή του.
• αφού η τιµή του αγαθού είναι δεδοµένη, για να αυξήσει το κέρδος της (ή να µειώσει τη
ζηµιά) θα πρέπει να µειώσει το κόστος παραγωγής (µε καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητας
της εργασίας, κ.λ.π.).
• δεν έχει συµφέρον να προβεί σε δαπάνες προώθησης του προϊόντος (π.χ. διαφήµιση), αφού το προϊόν θεωρείται οµοιογενές από τους καταναλωτές.

6.3 Μονοπώλιο
6.3.1 Χαρακτηριστικά µονοπωλίου
Για να θεωρηθεί µια αγορά µονοπωλιακή πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Υπάρχει µια µόνο επιχείρηση στον κλάδο.
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β) Το προϊόν που παράγεται δεν έχει στενά υποκατάστατα. ∆εν υπάρχουν δηλαδή άλλα
προϊόντα που να ικανοποιούν µια ανάγκη µε τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθµό, οπότε το
προϊόν θεωρείται µοναδικό.
Το µονοπώλιο είναι σπάνια µορφή αγοράς αφού στις περισσότερες οικονοµίες του κόσµου τα καθαρά µονοπώλια είναι πολύ λίγα και στη πλειοψηφία τους είναι κρατικά. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αντιµονοπωλιακή νοµοθεσία και επιβάλει στα κράτη
µέλη την απελευθέρωση όλων των αγορών. Παρ’ όλα αυτά, µονοπωλιακά χαρακτηριστικά µπορεί να απόκτήσει µια αγορά στην οποία είτε κυριαρχεί – λόγω µεγέθους ή άλλων
αιτιών – µια επιχείρηση, είτε υπάρχει µια µικρή οµάδα κρυφά συνασπισµένων επιχειρήσεων (καρτέλ).
6.3.2 Αιτίες δηµιουργίας µονοπωλίου
Για να µπορέσει να διατηρηθεί ένα µονοπώλιο θα πρέπει να υπάρχει αδυναµία εισόδου νέων
επιχειρήσεων στην αγορά. Βασικοί παράγοντες που κάνουν δυνατή τη δηµιουργία και διατήρηση ενός µονοπωλίου είναι:
– Ιδιοκτησία βασικών παραγωγικών συντελεστών (κυρίως πρώτης ύλης) ή της τεχνολογίας
που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος από ένα άτοµο ή επιχείρηση.
– Κατοχή διπλώµατος ευρεσιτεχνίας από µια επιχείρηση που της παρέχει για ένα ορισµένο
χρονικό διάστηµα το δικαίωµα της απόκλειστικής εκµετάλευσης ενός νέου προϊόντος ή
µιας νέας τεχνολογίας.
– Το µέγεθος της αγοράς κάνει αδύνατη την είσοδο νέων επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, σ’
ένα µικρό νησί ίσως δύσκολα να µπορούν να δραστηριοποιηθούν περισσότερες από µια
ακτοπλοϊκές εταιρείες.
– Ο ανταγωνισµός– θεµιτός ή αθέµιτος– µεταξύ των επιχειρήσεων µπορεί να οδηγήσει σε
µια τάση µείωσης του αριθµού τους µε απότέλεσµα η αγορά να εµφανίσει µονοπωλιακά
χαρακτηριστικά.
6.3.3 Η συµπεριφορά της µονοπωλιακής επιχείρησης
Η απόυσία ανταγωνισµού στο µονοπώλιο σηµαίνει ότι η επιχείρηση κυριαρχεί στην αγορά.
Βέβαια, η µονοπωλιακή επιχείρηση αντιµετωπίζει ένα σοβαρό περιορισµό στις απόφάσεις
της, τη δεδοµένη ζήτηση για το προϊόν της. Αυτό σηµαίνει ότι αν απόφασίσει να αυξήσει την
τιµή του προϊόντος θα µειωθεί η ζητούµενη ποσότητα, δηλαδή οι πωλήσεις της. Το πρόβληµα
εποµένως της µονοπωλιακής επιχείρησης είναι να προσδιορίσει το επίπεδο παραγωγής που
της εξασφαλίζει το µέγιστο κέρδος (ή την ελάχιστη ζηµιά) µε δεδοµένη τη ζήτηση για το
προϊόν (αντί της δεδοµένης τιµής του στον πλήρη ανταγωνισµό).
Συνοπτικά, η µονοπωλιακή επιχείρηση:
• καθορίζει µια τιµή στο αγαθό ώστε η ποσότητα που θα παράγει και θα πουλήσει (µε τη
δεδοµένη ζήτηση του προϊόντος) να της δίνει το µέγιστο κέρδος (ή την ελάχιστη ζηµιά).
Αυτό συµβαίνει στο επίπεδο παραγωγής για το οποίο ισχύει: ΟΕ=ΟΚ όταν το οριακό κόστος ανέρχεται, µε τη διαφορά όµως σε σχέση µε τον πλήρη ανταγωνισµό ότι το οριακό
έσοδο είναι φθίνον αφού για να πωληθεί µια επιπλέον µονάδα προϊόντος θα πρέπει να
µειωθεί η τιµή.
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•

Πρέπει να γίνει η επισήµανση ότι σε µια µονοπωλιακή αγορά η τιµή του προϊόντος είναι
πάντοτε υψηλότερη από το οριακό κόστος, µε απότέλεσµα το προϊόν να είναι ακριβότερο
και η παραγωγή µικρότερη σε σχέση µε µια πλήρως ανταγωνιστική αγορά.
για να αυξήσει το κέρδος της θα πρέπει να µειώσει το κόστος παραγωγής και αν είναι δυνατό να αυξήσει τη ζήτηση για το προϊόν εφαρµόζοντας τεχνικές προώθησης όπως διαφήµιση.

6.4 Μονοπωλιακός ανταγωνισµός
6.4.1 Χαρακτηριστικά µονοπωλιακού ανταγωνισµού
Για να θεωρηθεί η αγορά ενός προίόντος ως αγορά µονοπωλιακού ανταγωνισµού πρέπει να
έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων (χαρακτηριστικό πλήρους ανταγωνισµού) µε απότέλεσµα να είναι αδύνατη η συνενόηση µεταξύ τους.
β) Το προϊόν κάθε επιχείρησης είναι διαφοροποιηµένο (χαρακτηριστικό µονοπωλίου). Οι
διαφορές µπορεί να είναι πραγµατικές ή φανταστικές, δηλαδή να έχουν πειστεί οι καταναλωτές για την ύπαρξή τους. Βέβαια, στην αγορά του µονοπωλιακού ανταγωνισµού υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα γεγονός που περιορίζει τη µονοπωλιακή δύναµη κάθε
επιχείρησης.
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα κλάδων που θεωρούνται αγορές µονοπωλιακού ανταγωνισµού, όπως είναι τα είδη ρουχισµού, τροφίµων, τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, οι ιατρικές υπηρεσίες και πολλά άλλα.
6.4.2 Η συµπεριφορά της επιχείρησης στο µονοπωλιακό ανταγωνισµό
Ο µεγάλος αριθµός των επιχειρήσεων του κλάδου και το διαφοροποιηµένο προϊόν συντελούν
ώστε οι ενέργειες κάθε επιχείρησης να είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από αυτές των
ανταγωνιστών της. Κάθε επιχείρηση µπορεί να προσδιορίζει διαφορετική τιµή στο προϊόν
της, ειδικά όταν οι καταναλωτές το θεωρούν πραγµατικά µοναδικό.
Συνοπτικά, η επιχείρηση στο µονοπωλιακό ανταγωνισµό:
• παράγει εκείνο το επίπεδο παραγωγής στο οποίο µεγιστοποιεί το κέρδος της (ή ελαχιστοποιεί τη ζηµιά). Αυτό συµβαίνει στην ποσότητα για την οποία ισχύει:
ΟΕ=ΟΚ όταν το οριακό κόστος ανέρχεται, µε το οριακό έσοδο να είναι φθίνον.
• για να αυξήσει το κέρδος της προσπαθεί να αυξήσει τη ζήτηση για το προϊόν της, µε τη
βελτίωση της ποιότητάς του, της συσκευασίας του, µε τεχνικές προώθησης και πωλήσεων. Η διαφορετική συσκευασία και η διαφήµιση που τονίζει τα ειδικά χαρακτηριστικά
του προϊόντος (πραγµατικά ή φανταστικά) στοχεύουν στη µεγαλύτερη δυνατή διαφοροποίησή του από αυτά των ανταγωνιστών ώστε να αυξηθεί η µονοπωλιακή δύναµη της επιχείρησης.
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6.5 Ολιγοπώλιο
6.5.1 Χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου
Μια αγορά θεωρείται ολιγοπωλιακή όταν υπάρχει µικρός αριθµός επιχειρήσεων που παράγουν το προϊόν, µε απότέλεσµα να υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει ότι
αν µια επιχείρηση θελήσει να αλλάξει την πολιτική της (π.χ. την τιµή του προϊόντος) θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις αντιδράσεις των άλλων επιχειρήσεων.
Το προϊόν µπορεί να είναι οµοιογενές ή διαφοροποιηµένο.
Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα ολιγοπωλιακών κλάδων όπως οι κλάδοι των αυτοκινήτων,
της κινητής τηλεφωνίας, των ηλεκτρικών συσκευών, των γαλακτοµικών προίόντων, και άλλα.
6.5.2 Η συµπεριφορά της επιχείρησης στο ολιγοπώλιο
Συνέπεια της αλληλεξάρτησης µεταξύ των επιχειρήσεων είναι η – κατά κανόνα – απόυσία
ανταγωνισµού στην τιµή του προϊόντος. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι αν κάποια από τις επιχειρήσεις του κλάδου απόφασίσει να µειώσει την τιµή, οι υπόλοιπες είναι αναγκασµένες να
ακολουθήσουν µε πιθανό ενδεχόµενο να ξεκινήσει ένας πόλεµος τιµών από τον οποίο καµία
τους δεν οφελείται.
Ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων µεταφέρεται στα πεδία των προσφορών, της
εξέλιξης του προϊόντος, της διαφήµισης.
Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις του κλάδου συµφωνούν – ρητά ή σιωπηρά – για
την κατάργηση του µεταξύ τους ανταγωνισµού και οδηγούν ουσιαστικά την αγορά στην εµφάνιση µονοπωλιακών χαρακτηριστικών. Η συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων µπορεί να
πάρει δύο µορφές:
α) ∆ηµιουργία καρτέλ, όπου οι επιχειρήσεις καθορίζουν την εννιαία τιµή που θα πωλείται
το προϊόν καθώς και την συνολική προσφορά του, ή κατανέµουν µεταξύ τους την αγορά
ανά περιοχή (γεωγραφικά).
β) Μια επιχείρηση που ονοµάζεται ηγετική επιχείρηση του κλάδου προσδιορίζει την τιµή
του αγαθού και οι υπόλοιπες την ακολουθούν.
Οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει νόµους που απαγορεύουν τις συµφωνίες µεταξύ
των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων επειδή µονοπωλούν την αγορά και παραβιάζουν την αρχή
του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Συνοπτικά, η ολιγοπωλιακή επιχείρηση:
• συνήθως δαπανά χρηµατικά ποσά για έρευνα, µε στόχο την βελτίωση και εξέλιξη του
προϊόντος της.
• χρησιµοποιεί σε µεγάλο βαθµό την διαφήµιση (όταν το προϊόν είναι διαφοροποιηµένο).
• λόγω του έντονου ανταγωνισµού και της αλληλεξάρτησης µε τις άλλες επιχειρήσεις, έχει
σηµαντικό συµφέρον να µειώσει το κόστος παραγωγής του προϊόντος της.
Άσκηση 4
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος
φράσεις ή λέξεις στις παρενθέσεις.
1) Τα κοµµωτήρια ανήκουν στη µορφή αγοράς του. ................................................. γιατί ο
αριθµός τους είναι (µεγάλος/µικρός) και το προϊόν είναι (οµοιογενές/ διαφοροποιηµένο).
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2) Η µονοπωλιακή επιχείρηση (µπορεί/δε µπορεί) να καθορίσει την τιµή του προϊόντος και
την ποσότητα που θα πωληθεί γιατί η. .......................... του προϊόντος είναι δεδοµένη.
3) Όταν µια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση εµφανίζει ζηµιά θα πρέπει να:
α. αυξήσει την τιµή
γ. µειώσει το κόστος παραγωγής
β. µειώσει την τιµή
δ. διαφηµίσει το προϊόν
4) (Μπορεί/∆ε µπορεί) µια αγορά που δεν είναι καθαρό µονοπώλιο να εµφανίσει µονοπωλιακά χαρακτηριστικά σε µια γεωγραφική περιοχή. Αυτό συµβαίνει γιατί οι επιχειρήσεις
του κλάδου:
α. ανταγωνίζονται µεταξύ τους
γ. το θεωρούν παράνοµο
β. δεν το θεωρούν συµφέρον
δ. δηµιούργησαν καρτέλ
5) Σε µια πλήρως ανταγωνιστική αγορά η τιµή του αγαθού είναι 30 €. Σε µια από τις επιχειρήσεις του κλάδου το ανερχόµενο οριακό κόστος της 100ης µονάδας προϊόντος είναι 35 €.
Τότε η επιχείρηση (πρέπει/δεν πρέπει) να παράγει την 100η µονάδα αφού αν παραχθεί και
πωληθεί θα (αυξήσει/µειώσει) το κέρδος της ή θα (αυξήσει/µειώσει) τη ζηµιά της κατά 5
€.
Μια επιχείρηση του κλάδου, για να έχει συµφέρον να συνεχίσει την παραγωγή του αγαθού θα πρέπει στη θέση ισορροπίας:
α. το ΟΚ ↑ ≤ 30 €
γ. το ΟΚ ↑ ≥ 30 €
β. το ΜΜΚ ≤ 30 €
δ. το ΜΜΚ ≥ 30 €
Στη µακροχρόνια περίοδο το κέρδος της επιχείρησης θα είναι (µέγιστο/µηδέν).
6) Σε µια ολιγοπωλιακή αγορά εξαιτίας της. ....................................... µεταξύ των επιχειρήσεων, η απόφαση για µείωση της τιµής του αγαθού από µια επιχείρηση µπορεί να προκαλέσει...................... . ...................... Αντ’ αυτού οι επιχειρήσεις θα προτιµούσαν να ακολουθήσουν την. ........................... επιχείρηση του κλάδου στον καθορισµό της τιµής.
7) Η θέση ισορροπίας µιας επιχείρησης είναι στις 50 µονάδες προϊόντος,όπου το συνολικό
κόστος είναι 1000 €. Αν σ’ αυτό το επίπεδο παραγωγής η επιχείρηση είναι σε νεκρο σηµείο, η τιµή που πουλάει το προϊόν της είναι. .......... €, ενώ για να είχε κέρδος 200 € η τιµή θα έπρεπε να ήταν. .......... €.
Άσκηση 5
Ποσότητα
1
(Q)
Μεταβλητό
100
κόστος (ΜΚ)

2

3

4

5

6

7

8

9

180

200

250

320

400

500

620

750

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν µια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση:
Το σταθερό κόστος είναι 20 € και η τιµή του προϊόντος στην αγορά είναι 70 €.
1) Προσδιορίστε τη θέση ισορροπίας της επιχείρησης συγκρίνοντας το οριακό έσοδο και το
οριακό κόστος.
2) Ποιό είναι το οικονοµικό απότέλεσµα της επιχείρησης στη θέση ισορροπίας;
3) Εξαιτίας της µείωσης του αριθµού των καταναλωτών, η τιµή του αγαθού µεταβλήθηκε
στην αγορά κατά 20 €.
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α. Προσδιορίστε τη νέα θέση ισορροπίας της επιχείρησης.
β. Υπολογίστε το οικονοµικό απότέλεσµα της επιχείρησης.
γ. Είναι συµφέρον για την επιχείρηση να συνεχίσει την παραγωγή του αγαθού;
4) Προσδιορίστε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.

ΣΥΝΟΨΗ
1. Για να είναι απότελεσµατική στην επίτευξη των στόχων της η επιχείρηση θα πρέπει να
κάνει εκείνες τις επιλογές που της µεγιστοποιούν το επιδιωκόµενο απότέλεσµα ή/και της
ελαχιστοποιούν την απαιτούµενη θυσία – κόστος (πρόβληµα αριστοποίησης).
2. Η συµπεριφορά και οι απόφάσεις κάθε επιχείρησης καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από
τη µορφή αγοράς που ανήκει το προϊόν που παράγει. Ένα βασικό κριτήριο διάκρισης
των αγορών είναι ο βαθµός ανταγωνισµού που τις διακρίνει. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που καθορίζουν το βαθµό ανταγωνισµού σε ένα κλάδο παραγωγής είναι ο αριθµός
των επιχειρήσεων που απότελούν τον κλάδο και ο βαθµός οµοιογένειας του προϊόντος.
Στους κλάδους µε χαµηλό ή µηδενικό βαθµό αναταγωνισµού η επιχείρηση συγκεντρώνει
µονοπωλιακή δύναµη, µπορεί δηλαδή να ελέγχει – ως ένα βαθµό– την αγορά του προϊόντος της ώστε να µη διαρρεύσουν οι αγοραστές της σε άλλους πωλητές.
3. Υπάρχουν τέσσερις βασικές µορφές αγοράς: ο πλήρης ανταγωνισµός, το µονοπώλιο, το
ολιγοπώλιο και ο µονοπωλιακός ανταγωνισµός. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι:
Μορφή Αγοράς

Αριθµός
επιχειρήσεων

Προϊόν

• Πλήρης ανταγωνισµός
• Μονοπώλιο
• Μονοπωλιακός ανταγωνισµός
• Ολιγοπώλιο

Πολύ µεγάλος

Οµοιογενές

Καθόλου

Καθόλου

Μοναδικό
∆ιαφοροποιηµένο

Μεγάλη
Μικρή

Μικρή
Μεγάλη

Οµοιογενές ή
διαφοροποιηµένο

Αρκετή
(µεγάλη αν
συµφωνηθεί)

Μεγάλη

Μια
Πολλές

Μονοπωλιακή
δύναµη

Προώθηση
προϊόντος

Λίγες

4. Το οικονοµικό απότέλεσµα κάθε επιχείρησης, δηλαδή, το κέρδος ή η ζηµιά υπολογίζεται
από τη σχέση: Κέρδος = Συνολικά έσοδα – Συνολικό κόστος.
Αν το απότέλεσµα είναι θετικό η επιχείρηση έχει κέρδος, ενώ αν το απότέλεσµα είναι αρνητικό έχει ζηµιά. Όταν δεν εµφανίζεται ούτε κέρδος ούτε ζηµιά (οπότε ΣΕ=ΣΥΚ), η επιχείρηση βρίσκεται στο νεκρό σηµείο.
Κάθε επιχείρηση παράγει εκείνο το επίπεδο παραγωγής στο οποίο αριστοποιεί το απότέλεσµά της, δηλαδή, όταν µεγιστοποιείται το κέρδος ή ελαχιστοποιείται η ζηµιά. Αυτό συµβαίνει στο επίπεδο παραγωγής για το οποίο το οριακό έσοδο είναι ίσο µε το οριακό κόστος
όταν αυτό ανέρχεται.
5. Όταν µια επιχείρηση εµφανίζει ζηµιά, για να έχει συµφέρον να συνεχίσει να παράγει το
προϊόν θα πρέπει µε τα έσοδά της να καλύπτει το µεταβλητό κόστος (ή η τιµή να είναι µεγαλύτερη του µέσου µεταβλητού κόστους), αλλιώς είναι προτιµότερο να σταµατήσει την
παραγωγή του ώστε να περιορίσει την ζηµιά µόνο στο σταθερό κόστος.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1. « Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Β’ : Θ. Γκαµαλέτσος. Εκδόσεις Καραµπερόπουλος.
Στο πέµπτο µέρος του βιβλίου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των µορφών αγοράς κα
η συµπεριφορά της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης του κλάδου στη βραχυχρόνια και τη
µακροχρόνια περίοδο.
2. « Εισαγωγή στη σύγχρονη Μικροοικονοµική»: Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη
(1995) Εκδόσεις Το Οικονοµικό.
Στο Κεφάλαιο VII παρουσιάζονται ορισµένα µεθολογικά θέµατα και γενικές αρχές που
σχετίζονται µε τη λήψη των αποφάσεων από τις οικονοµικές µονάδες ώστε να αριστο
ποιούν το αποτέλεσµα.
3. «Οδηγός µελέτης Πολιτικής Οικονοµίας » Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη Εκδόσει
Το Οικονοµικό.
Στα κεφάλαιο VII υπάρχουν ασκήσεις και ερωτήσεις µε τις απαντήσεις τους που αναφέρο
νται στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων και τη διδικασία αριστοποιήσεως.
Επίσης, στα κεφάλαια ΧΙV, ΧV, ΧVΙ και ΧVΙΙ υπάρχουν ασκήσεις και ερωτήσεις µε τις
απαντήσεις τους που αναφέρονται στο προδιορισµό του επιπέδου παραγωγής στις βασικές µορφές αγοράς.
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2. « Εισαγωγή στη σύγχρονη Μικροοικονοµική»: Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη
(1995) Εκδόσεις Το Οικονοµικό.
3. «Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος B’ : Θ. Γκαµαλέτσος. Εκδόσεις Καραµπελόπουλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 4
1) µονοπωλιακού ανταγωνισµού, µεγάλος, διαφοροποιηµένο
2) δε µπορεί, ζήτηση
3) γ.
4) Μπορεί, δ.
5) δεν πρέπει, µειώσει, αυξήσει, β. µηδέν
6) αλληλεξάρτησης, πόλεµο τιµών, ηγετική
7) {Νεκρό σηµείο → ΣΕ=ΣΥΚ=1000 €. ΣΕ= Ρ • Q ⇒ 1000= Ρ • 50 ⇒ } Ρ=20 €
{Κ=ΣΕ – ΣΥΚ ⇒ 200= Ρ • 50 – 1000 ⇒ 50Ρ=1200 ⇒ } Ρ=24 €.
Άσκηση 5
Υπολογίζουµε το οριακό και το µέσο µεταβλητό κόστος σε κάθε επίπεδο παραγωγής
Ποσότητα
(Q)

Μεταβλητό
Κόστος
(ΜΚ)

Οριακό
Κόστος
(ΟΚ)

1
2
3
4
5

100
180
200
250
320

100
80
20
50
70

Ποσότητα
(Q)

Μεταβλητό
Κόστος
(ΜΚ)

Οριακό
Κόστος
(ΟΚ)

6
7
8
9

400
500
620
750

80
100
120
130

Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
(ΜΜΚ)
100
90
66,6
62,5
64
Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
(ΜΜΚ)
66,6
71,4
77,5
83,3

1) Στον πλήρη ανταγωνισµό η τιµή ισούτε µε το οριακό έσοδο, δηλαδή Ρ=ΟΕ=70 €.
Η θέση ισορροπίας της επιχείρησης είναι όταν Q=5 µονάδες γιατί τότε: Ρ=ΟΕ=ΟΚ ↑ =70
€
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2) Για Q=5 µονάδες, ΣΕ= 70 • 5 = 350 € και ΣΥΚ= ΜΚ + ΣΤΚ= 320+20= 340 €
Κέρδος= ΣΕ – ΣΥΚ = 350 – 340= 10 €.
3) Η µείωση του αριθµού των καταναλωτών σηµαίνει µείωση της ζήτησης του αγαθού, οπότε η τιµή ισορροπίας µειώνεται. Άρα, Ρ2 =70 – 20= 50 €.
α) Η νέα θέση ισορροπίας της επιχείρησης είναι όταν Q= 4 µονάδες γιατί τότε:
Ρ=ΟΕ=ΟΚ ↑ =50 €.
β) Για Q=4 µονάδες, ΣΕ= 50 • 4 = 200 € και ΣΥΚ= 250+20= 270 €
Κέρδος= ΣΕ – ΣΥΚ = 200 – 270= -70 € (ζηµιά).
γ) Για Q=4 µονάδες, Ρ (=50)<ΜΜΚ (=62,5) οπότε η επιχείρηση µε τα έσοδά της δεν καλύπτει το µεταβλητό της κόστος, άρα είναι προτιµότερο να σταµατήσει την παραγωγή
του προϊόντος ώστε να περιορίσει την ζηµιά µόνο στο σταθερό κόστος (20 €).
4) Η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του ΟΚ
πάνω από την καµπύλη του ΜΜΚ. Εποµένως:
Πίνακας Προσφοράς
QS
Ρ (=ΟΚ)
70
5
80
6
100
7
120
8
130
9
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ
Σκοπός
Από αυτό το κεφάλαιο θα ξεκινήσουµε να εξετάζουµε την οικονοµία ως σύνολο. Επιδίωξη
του συγκεκριµένου κεφαλαίου είναι να προσεγγίσουν οι εκπαιδευόµενοι µερικά βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη και να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισµού τους.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη ενότητα, οι εκπαιδευόµενοι θα πρέπει να είναι σε θέση
να:
• διακρίνουν το αντικείµενο της µικροοικονοµικής και της µακροοικονοµικής θεωρίας
• ορίζουν το A.E.Π.
• διακρίνουν τα τελικά και τα ενδιάµεσα αγαθά ώστε να υπολογίζουν το A.E.Π.
• υπολογίζουν το A.E.Π. ως δαπάνη και ως εισόδηµα
• υπολογίζουν το Ακαθάριστο και το Καθαρό Εθνικό Προϊόν και να εξηγούν τη διαφορά
τους
• υπολογίζουν το Εθνικό Εισόδηµα
• µετατρέπουν το A.E.Π. από τρέχουσες σε σταθερές τιµές
• εξηγούν τις διαφορές µεταξύ ονοµαστικού και πραγµατικού A.E.Π.
• αξιολογούν το Α.Ε.Π ως δείκτη οικονοµικής ευηµερίας

Έννοιες κλειδιά
• Mικροοικονοµική Θεωρία – Mακροοικονοµική Θεωρία
• Τελικά και ενδιάµεσα αγαθά
• Προστιθέµενη αξία
• Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
• Αξία Παραγωγής (Προϊόν) – ∆απάνη – Εισόδηµα
• Απόσβέσεις
• Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Καθαρό Εθνικό Προϊόν – Εθνικό Εισόδηµα
• Oνοµαστικό A.E.Π. – Πραγµατικό A.E.Π. – ∆είκτης Tιµών
• Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Είναι αναγκαίο για κάθε χώρα να γνωρίζει την εξέλιξη των διαφόρων οικονοµικών της µεγεθών, όπως είναι το συνολικό εισόδηµα, η συνολική κατανάλωση, η συνολική επένδυση και
άλλα. Γι’ αυτό σε κάθε χώρα έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών όπου γίνεται καταγραφή και εκτίµηση των συνολικών της οικονοµικών µεγεθών. Για να είναι εφικτές
οι συγκρίσεις µεταξύ των οικονοµιών σε διεθνές επίπεδο ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
ανέπτυξε ένα κοινό σύστηµα εκτίµησης και παρουσίασης των εθνικών λογαριασµών. Στην
χώρα µας η παρακολούθηση των εθνικών λογαριασµών γίνεται από την Υπηρεσία Εθνικών
Λογαριασµών του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας.

7.1 Mικροοικονοµική και Mακροοικονοµική Θεωρία
H οικονοµική επιστήµη διακρίνεται σε δύο µεγάλους κλάδους, τη Mικροοικονοµική και τη
Μακροοικονοµική θεωρία.
H Mικροοικονοµική ανάλυση ή θεωρία τιµών µελετά τη συµπεριφορά των επιµέρους
µονάδων µιας οικονοµίας. Αντικείµενό της είναι η µελέτη της συµπεριφορά του αντιπροσωπευτικού καταναλωτή, της επιχείρησης, ο προσδιορισµό της τιµής ενός αγαθού και της ποσότητας που θα παραχθεί.
H Mακροοικονοµική ανάλυση ή θεωρία εισοδήµατος µελετά τη λειτουργία της οικονοµίας ως σύνολο. Ασχολείται µε την εξέταση της συµπεριφοράς και τον προσδιορισµό των –
αλληλοεξαρτώµενων – συνολικών µεγεθών µιας οικονοµίας. Mελετά για παράδειγµα την
σχέση ανάµεσα στο συνολικό εισόδηµα και τη συνολική κατανάλωση χωρίς να εξετάζει την
καταναλωτική συµπεριφορά κάθε ατόµου ξεχωριστά. Aντικείµενό της είναι η µελέτη και ο
προσδιορισµός του συνολικού εισοδήµατος των µελών της οικονοµίας, της συνολικής κατανάλωσης, της συνολικής επένδυσης, του γενικού επιπέδου τιµών, του επιπέδου απασχόλησης,
και άλλα.
H µικροοικονοµική και η µακροοικονοµική ανάλυση είναι άρρηκτα συνδεδεµένες και αλληλοσυµπληρώνονται. Στην µακροοικονοµική θεωρούνται ως δεδοµένα τα µεγέθη που εξετάζονται στην µικροοικονοµική και αντίστροφα. Για παράδειγµα, στην µακροοικονοµική θεωρείται ως δεδοµένη η τιµή κάθε αγαθού και εξετάζεται ο προσδιορισµός του γενικού επιπέδου των τιµών στην οικονοµία.
Η κύρια αιτία που έκανε απαραίτητη τη διάκριση της οικονοµικής θεωρίας σε µικροοικονοµική και µακροοικονοµική, είναι η αδυναµία εξαγωγής ασφαλών συµπερασµάτων για τη
συµπεριφορά του συνόλου της οικονοµίας µέσω της γενίκευσης των συµπερασµάτων που
προκύπτουν από τη µελέτη της συµπεριφοράς των ατόµων που την απότελούν. ∆ε µπορούµε
δηλαδή να δεχθούµε ότι εκείνο που ισχύει για το άτοµο ισχύει αναγκαία και για το σύνολο
της οικονοµίας. Αν για παράδειγµα ένα άτοµο επιθυµεί να αυξήσει την απόταµίευσή του θα
µειώσει την κατανάλωση αγαθών και αν διατηρήσει το εισόδηµά του σταθερό θα µπορέσει να
αυξήσει την απόταµίευσή του. Εάν όλα τα µέλη της κοινωνίας απόφασίσουν να αυξήσουν
την απόταµίευσή τους, θα µειωθεί η συνολική ζήτηση για τα αγαθά της οικονοµίας µε απότέλεσµα να µειωθεί η παραγωγή τους. Η µείωση της παραγωγής έχει σαν συνέπεια τη µείωση
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του συνολικού εισοδήµατος για τα µέλη της κοινωνίας µε τελικό απότέλεσµα τη µείωση της
συνολικής απόταµίευσης.
Απαιτούνται εποµένως γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία της οικονοµίας, καθώς και του
τρόπου διαµόρφωσης των διαφόρων συνολικών οικονοµικών µεγεθών.

7.2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Για να γίνει εφικτή η άσκηση οικονοµικής πολιτικής, είναι αναγκαίος ο υπολογισµός της ποσότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρείχθησαν στη χώρα κατά τη διάρκεια
µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, συνήθως ενός έτους. Tο στοιχείο αυτό είναι ένα οικονοµικό µέτρο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας, αλλά και ένα µέτρο σύγκρισης της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.
Σε κάθε οικονοµία όµως παράγεται µεγάλος αριθµός διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών, µε απότέλεσµα να είναι αδύνατη η απλή άθροισή τους. ∆ε µπορούµε για παράδειγµα να
αθροίσουµε κιλά ψωµιού µε τεµάχια ρούχων και ιατρικές υπηρεσίες.
H λύση είναι να εκφραστούν αυτά τα ανοµοιογενή αγαθά σε µια κοινή µονάδα µέτρησης,
που είναι η αξίας τους σε χρηµατικές µονάδες (π.χ. ευρώ).
Ας υποθέσουµε για παράδειγµα ότι σε µια οικονοµία στη διάρκεια ενός έτους παρείχθησαν
µόνο ψωµί, ρούχα και ιατρικές υπηρεσίες. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις παραγόµενες ποσότητες των αγαθών και τις τιµές πώλησής τους.
Αγαθά

Ποσότητα

Ψωµί
Ρούχα
Ιατρικές
υπηρεσίες

50000 κιλά
10000 τεµάχια
2000 επισκέψεις

Τιµή (€)
1
40
30

Αξία (€)
50000
400000
60000
510000

Eποµένως, η αξία όλων των αγαθών που παρείχθησαν στην οικονοµία στην διάρκεια αυτού του έτους ήταν 510000 €. Aυτό το οικονοµικό µέγεθος ονοµάζεται Aκαθάριστο Eγχώριο
Προϊόν (A.E.Π.).
Tο Aκαθάριστο Eγχώριο Προϊόν είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών
που παράγονται σε µια οικονοµία κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Παρατηρήσεις
– O όρος εγχώριο σηµαίνει ότι υπολογίζεται η αξία των αγαθών που παράγονται µέσα στην
επικράτεια της χώρας ανεξάρτητα εάν ο παραγωγός είναι κάτοικος άλλης χώρας (π.χ. πολυεθνικές επιχειρήσεις).
– Όταν µεταβάλλονται οι τιµές των αγαθών µεταβάλλεται και το A.E.Π., ακόµα και αν δε
µεταβληθούν οι παραγόµενες ποσότητές τους.
– Στο A.E.Π. υπολογίζεται η αξία των τελικών αγαθών, δηλαδή αυτών που αγοράζονται
για τελική χρήση και όχι των ενδιάµεσων αγαθών, δηλαδή αυτών που αγοράζονται για
περαιτέρω επεξεργασία. Περιλαµβάνεται για παράδειγµα η αξία του σταφυλιού που αγο-
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ράζει η νοικοκυρά και όχι η αξία του σταφυλιού που αγοράζει ο οινοπαραγωγός, αφού η
αξία του θα συνυπολογιστεί στην αξία του κρασιού. Eάν στον υπολογισµό του A.E.Π. είχαµε αθροίσει και την αξία του κρασιού και την αξία του σταφυλιού που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή του, θα είχαµε κάνει διπλό υπολογισµό.

7.3 Mέθοδοι υπολογισµού του A.E.Π.
Tο A.E.Π. µπορεί να υπολογιστεί µε τρεις µεθόδους, τη µέθοδο της δαπάνης για την αγορά
του τελικού προϊόντος, τη µέθοδο του εισοδήµατος που δηµιουργείται από την παραγωγή και
πώληση του τελικού προϊόντος, και τη µέθοδο της αξίας που προστίθεται σε κάθε στάδιο επεξεργασίας του προϊόντος.
Για παράδειγµα, έστω ότι το 2005 παρείχθηκε ένα ξύλινο τραπέζι και πουλήθηκε στην τιµή των 200 €. Kατά τον υπολογισµό του A.E.Π. του έτους 2005 θα πρέπει να προστεθούν και
αυτά τα 200 € που ήταν τα χρήµατα που δαπάνησε ο καταναλωτής για την αγορά του τελικού
αγαθού. Aς δούµε µε ποιον άλλο τρόπο µπορούµε να υπολογίσουµε την αξία του τραπεζιού.
Tα 200 € που δαπάνησε ο καταναλωτής για την αγορά του τραπέζιου µοιράζονται σαν αµοιβή στους συντελεστές παραγωγής που εµπλέκονται στην παραγωγή και διανοµή του, π.χ.
µισθοί εργαζοµένων, ενοίκια κτιρίων, κέρδη επιχειρήσεων. Απότελούν δηλαδή τα εισοδήµατα που δηµιουργήθηκαν από την παραγωγή του. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα υποθέτουµε
για ευκολία ότι οι µοναδικές αµοιβές παραγωγικών συντελεστών είναι µισθοί και κέρδη.
Tο τραπέζι για να πάρει την τελική του µορφή και να πωληθεί στον τελικό καταναλωτή
περνά διάφορα στάδια επεξεργασίας από διάφορες επιχειρήσεις. Σε κάθε στάδιο παραγωγής
προστίθεται µια χρηµατική αξία.
Στο πρώτο στάδιο παραγωγής του, µια επιχείρηση υλοτοµίας έκοψε το δέντρο που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του. Στη συνέχεια πούλησε τον κορµό σε µια επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου προς 40 €. Η αµοιβή του εργάτη που έκοψε το δέντρο ήταν 30 €, οπότε η
επιχείρηση είχε κέρδος 10 €.
Για την επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου ο κορµός είναι το ενδιάµεσο αγαθό που θα µετασχηµατίσει σε σανίδες.
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Aντίστοιχα, έχουµε τα παρακάτω στάδια παραγωγής του τραπεζιού:
Στάδια
Παραγωγής

1ο Υλοτοµία
2ο Επεξεργασία ξύλου
ο
3 Επιπλοποιός
ο
4 Λιανοπωλητης (εµπόριο)
Σύνολα

Αξία
Αξία εν- Εισοδήµατα (€)
πώλησης
διάµεσου
(€)
αγαθού (€) Μισθοί Κέρδη

Προστιθέµενη
Αξία (€)

40

30
40

10
15

40
95

40
55

95
160

30
20

35
20

160
200

65
40

120

80

200

Kατά τον υπολογισµό του A.E.Π. του έτους 2005 σύµφωνα, µε της τρείς µεθόδους θα έχουµε:
Mέθοδος ∆απάνης: Θα προστεθούν τα 200 € που δαπάνησε ο καταναλωτής για την αγορά του
τραπεζιού.
Mέθοδος εισοδήµατος: Θα αθροιστούν τα εισοδήµατα που δηµιουργήθηκαν από την παραγωγή και πώλησή του, δηλαδή οι µισθοί των υπαλλήλων και τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Eισοδήµατα = Mισθοί + Kέρδη = 120 + 80 = 200 €.
Mέθοδος Προστιθέµενης Aξίας: Θα αθροιστούν οι προστιθέµενες αξίες όλων των σταδίων
παραγωγής. Eίναι δηλαδή η αξία του τελικού αγαθού.
Αξία τελικού αγαθού = 40 + 55 + 65 + 40 = 200 €.
H συνολική προστιθέµενη αξία της παραγωγής όλων των επιχειρήσεων της οικονοµίας είναι
το A.E.Π.
Συµπεραίνουµε εποµένως ότι ισχύει η σχέση:
∆απάνη = Εισόδηµα = Αξία Παραγωγής (Προϊόν)
Άσκηση 1
O παρακάτω πίνακας δείχνει τις τιµές διάθεσης και τις ποσότητες των αγαθών που παρείχθησαν σε µια υποθετική οικονοµία στη διάρκεια ενός έτους.
Αγαθά
Σταφύλια
Βαµβάκι
Νήµα
Ύφασµα
Παντελόνια
Κρασί

Ποσότητα
20000 κιλά
1000 κιλά
600 κιλά
400 µέτρα
2500 τεµάχια
8000 λίτρα

Τιµή (€)
2
1,5
4
20
40
4
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Eπίσης γνωρίζουµε ότι το 60% της παραγωγής σταφυλιών χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή του κρασιού, όλο το βαµβάκι έγινε νήµα, όλο το νήµα έγινε ύφασµα και όλο το ύφασµα
χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή των παντελονιών. Yπολογίστε το A.E.Π. της οικονοµίας
µε:
α) τη µέθοδο της προστιθέµενης αξίας.
β) τον υπολογισµό της αξίας των τελικών αγαθών.
7.3.1 Μέθοδος ∆απάνης
Για τον υπολογισµό του Α.Ε.Π. µε τη µέθοδο της δαπάνης για την αγορά του προϊόντος της
οικονοµίας, συνυπολογίζονται τα εξής:
• Ιδιωτική κατανάλωση
Πρόκειται για τις δαπάνες των νοικοκυριών για την αγορά – διαρκών ή µη – καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, όπως είναι οι δαπάνες για τρόφιµα, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, ιατρικές υπηρεσίες, µεταφορές και πολλά άλλα.
• Ακαθάριστη ιδιωτική επένδυση
Ο όρος επένδυση στα οικονοµικά αναφέρεται στη δηµιουργία υλικού κεφαλαίου (κεφαλαιουχικών αγαθών). Ο κεφαλαιουχικός εξοπλισµός που παράγεται σε µια οικονοµία εξυπηρετεί δύο σκοπούς:
i) Να αντικαταστήσει το υλικό κεφάλαιο που αναλώθηκε κατά τη συµµετοχή του στη
παραγωγική διαδικασία (απόσβέσεις).
ii) Να αυξήσει το υλικό κεφάλαιο της οικονοµίας, ώστε να αυξηθούν οι παραγωγικές της
δυνατότητες (καθαρή επένδυση).
Ακαθάριστη Επένδυση = Καθαρή Επένδυση + Απόσβέσεις
Η ακαθάριστη ιδιωτική επένδυση της οικονοµίας περιλαµβάνει τα εξής:
α) ∆απάνες επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα.
Πρόκειται για τις δαπάνες των επιχειρήσεων για κεφαλαιουχικά αγαθά, όπως είναι οι
δαπάνες για αγορά εργαλείων και µηχανηµάτων, οι δαπάνες για κατασκευή κτιρίων.
β) ∆απάνες νοικοκυριών για αγορά νέων κατοικιών
Η κατασκευή κατοικιών θεωρείται ότι αυξάνει το υλικό κεφάλαιο της οικονοµίας.
γ) Μεταβολές στα απόθέµατα των επιχειρήσεων
Το Α.Ε.Π. εξ’ ορισµού µετρά την αξία των τελικών αγαθών την χρονιά που παρείχθησαν, ανεξάρτητα από το πότε πωλήθηκαν. Η αύξηση εποµένως της αξιάς των απόθεµάτων των προϊόντων στη διάρκεια του έτους πρέπει να συνυπολογιστεί στο Α.Ε.Π.
αφού απότελεί παραγωγή του συγκεκριµένου έτους, ενώ η µείωση της αξίας τους σηµαίνει ότι στη διάρκεια του έτους πωλήθηκαν προϊόντα που είχαν παραχθεί σε προηγούµενες περιόδους οπότε η αξία τους πρέπει να αφαιρεθεί από το Α.Ε.Π. αυτού του
έτους.
• ∆ηµόσιες ∆απάνες
Πρόκειται για τις δαπάνες του δηµόσιου τοµέα για αγαθά και υπηρεσίες. Οι δαπάνες αυτές µπορεί να είναι είτε καταναλωτικές, όπως είναι οι δαπάνες για µισθούς, για αναλώσιµα, για καύσιµα, είτε επενδυτικές.
Από τον υπολογισµό του Α.Ε.Π. εξαιρούνται οι δηµόσιες δαπάνες για µεταβιβαστικές
πληρωµές. Με τον όρο µεταβιβαστικές πληρωµές χαρακτηρίζονται οι δαπάνες που δεν
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•

απότελούν αµοιβές παραγωγικών συντελεστών για τη συµµετοχή τους στη παραγωγή αγαθών, αλλά έχουν σα σκοπό την ανακατανοµή του εισοδήµατος, όπως είναι οι συντάξεις
και τα επιδόµατα.
Καθαρές εξαγωγές
Οι δαπάνες για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που εισάγονται από το εξωτερικό πρέπει
να αφαιρεθούν από το Α.Ε.Π. της οικονοµίας, ενώ αντίθετα θα πρέπει να συνυπολογιστεί
η δαπάνη που γίνεται από το εξωτερικό για την αγορά του προϊόντος της οικονοµίας, δηλαδή η αξία των εξαγωγών.
Καθαρές εξαγωγές = Αξία εξαγωγών – Αξία εισαγωγών

Συνοπτικά, µε τη µέθοδο της δαπάνης το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν υπολογίζεται από τη
σχέση:
Α.Ε.Π. = Ιδιωτική κατανάλωση + Ακαθάριστη ιδιωτική επένδυση + ∆ηµόσιες ∆απάνες
+ Καθαρές εξαγωγές
7.3.2 Μέθοδος Εισοδήµατος
Για τον υπολογισµό του Α.Ε.Π. µε τη µέθοδο του εισοδήµατος που δηµιουργήθηκε από την
παραγωγή του προϊόντος της οικονοµίας, συνυπολογίζονται τα εξής:
• Αµοιβές Παραγωγικών Συντελεστών
Οι αµοιβές των συντελεστών που συµµετέχουν στην παραγωγή του εγχώριου προϊόντος
της οικονοµίας µπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:
α) Μισθοί
Είναι η αµοιβή του παραγωγικού συντελεστή εργασία και περιλαµβάνει το σύνολο
των εισοδηµάτων από την εργασία των ατόµων κατά την διάρκεια ενός έτους.
β) Πρόσοδοι περιουσίας
Πρόκειται για τα ενοίκια που εισπράττονται από τη µίσθωση κατοικιών, εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων κ.τ.λ.
γ) Τόκοι
Πρόκειται για το σύνολο των εισοδηµάτων που εισπράττονται από τον δανεισµό χρηµατικών κεφαλαίων.
Σηµείωση: Οι τόκοι δηµοσίου χρέους, δηλαδή οι τόκοι που πληρώνει το κράτος για
τον δανεισµό χρηµατικών κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τοµέα δεν περιλαµβάνονται
στις δηµόσιες δαπάνες, οπότε πρέπει να αφαιρεθούν κατά τον υπολογισµό του Α.Ε.Π.
ως εισόδηµα.
δ) Κέρδη
Περιλαµβάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα καθώς και τα πλεονάσµατα των επιχειρήσεων και οργανισµών του δηµόσιου τοµέα.
• Απόσβέσεις
Πρόκειται για τη συνολική αξία του υλικού κεφαλαίου που αναλώθηκε στη διάρκεια του
έτους, η οποία δεν εµφανίζεται σε καµία κατηγορία εισοδηµάτων.
• Καθαροί Έµµεσοι φόροι
Οι καθαροί έµµεσοι φόροι υπολογίζονται από τη διαφορά των έµµεσων φόρων µείον τις
επιδοτήσεις.
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Καθαροί Έµµεσοι φόροι = έµµεσοι φόροι – επιδοτήσεις
Κατά τον υπολογισµό του Α.Ε.Π. µε τη µέθοδο της δαπάνης έχουν συνυπολογιστεί και οι
έµµεσοι φόροι που περιλαµβάνονται στην τιµή πώλησης κάθε αγαθού ή υπηρεσίας (π.χ.
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας), οπότε θα πρέπει να προστεθούν και στην εισοδηµατική
µέθοδο.
Αντίθετα, θα πρέπει να αφαιρεθούν οι κρατικές επιδοτήσεις γιατί ενώ περιλαµβάνονται
στα εισοδήµατα δεν συνυπολογίζονται στις δηµόσιες δαπάνες κατά τον υπολογισµό του
ΑΕΠ µε τη µέθοδο της δαπάνης.
Συνοπτικά, µε τη µέθοδο του εισοδήµατος το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν υπολογίζεται από
τη σχέση:
ΑΕΠ = Μισθοί + Πρόσοδοι περοιουσίας + Τόκοι + Κέρδη + Απόσβέσεις + Καθαροί Έµµεσοι φόροι – Τόκοι ∆ηµοσίου Χρέους.

7.4 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν– Καθαρό Εθνικό Προϊόν – Εθνικό Εισόδηµα
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν µετρά τα εισοδήµατα που δηµιουργήθηκαν από την παραγωγή των αγαθών που παράγονται µέσα στην επικράτεια της χώρας. Υπάρχουν όµως και εισοδήµατα που εισρέουν στην οικονοµία από το εξωτερικό, όπως είναι για παράδειγµα τα ενοίκια που εισπράτουν κάτοικοι της χώρας από ακίνητη περιουσία που κατέχουν στο εξωτερικό ή τα κέρδη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα υπάρχει
και εκροή εισοδηµάτων προς το εξωτερικό.
Αν από τα εισοδηµάτα που εισρέουν από το εξωτερικό αφαιρεθούν τα εισοδήµατα που εκρέουν προς το εξωτερικό προκύπτει το καθαρό εισόδηµα από το εξωτερικό.
Όταν η εκροή εισοδηµάτων είναι µεγαλύτερη από την εισροή, το καθαρό εισόδηµα από το
εξωτερικό είναι αρνητικό, οπότε οι κάτοικοι της χώρας θα πρέπει να καταναλώσουν ή να επενδύσουν λιγότερα από αυτά που παράγουν.
Εάν στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν προστεθεί το καθαρό εισόδηµα από το εξωτερικό
προκύπτει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν που εκφράζει τα εισοδήµατα που δηµιουργούνται
από την απασχόληση παραγωγικών συντελεστών, ανεξάρτητα από το αν αυτοί βρίσκονται
στην επικράτεια της χώρας ή στο εξωτερικό.
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν + καθαρό εισόδηµα από το
εξωτερικό.
Εάν από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αφαιρεθούν οι απόσβέσεις προκύπτει το Καθαρό
Εθνικό Προϊόν που εκφράζει το προϊόν (ή το εισόδηµα) που µπορεί να καταναλωθεί χωρίς να
µειωθεί η παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας αφού έχει αντικαταστήσει το υλικό κεφάλαιο που αναλώθηκε κατά τη συµµετοχή του στη παραγωγική διαδικασία.
Καθαρό Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Απόσβέσεις
Εάν από το Καθαρό Εθνικό Προϊόν αφαιρεθούν οι καθαροί έµµεσοι φόροι προκύπτει το
Εθνικό εισόδηµα που εκφράζει το εισόδηµα που δηµιούργησαν τα µέλη της κοινωνίας.
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Εθνικό Εισόδηµα = Καθαρό Εθνικό Προϊόν – Καθαροί Έµµεσοι φόροι
Ο λόγος που πρέπει να αφαιρεθούν οι έµµεσοι φόροι είναι ότι δεν απότελούν αµοιβή παραγωγικών συντελεστών για τη συµµετοχή τους στην παραγωγή του προϊόντος της οικονοµίας.
Άσκηση 2
∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν µια υποθετική οικονοµία (σε εκατοµµύρια €):
Μισθοί
Τόκοι δηµοσίου χρέους
Εισαγωγές
Επιδοτήσεις
∆ηµόσιες ∆απάνες
Ενοίκια
Εισόδηµα προς το εξωτερικό
∆απάνες επενδύσεων του
ιδιωτικού τοµέα

8100
930
1210
1250
3450
1570
1200
3350

Κέρδη
Εισόδηµα από το εξωτερικό
Ιδιωτική Κατανάλωση
Έµµεσοι φόροι
Απόσβέσεις
∆απάνες για κατασκευή κατοικιών
Εξαγωγές
Τόκοι
Αύξηση απόθεµάτων

5790
1900
6780
2180
1660
2000
2760
880
870

α) Yπολογίστε το A.E.Π. της οικονοµίας µε τη µέθοδο της δαπάνης και µε τη µέθοδο του
εισοδήµατος.
β) Yπολογίστε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, το Καθαρό Εθνικό Προϊόν και το Εθνικό Εισόδηµα.

7.5 Oνοµαστικό και Πραγµατικό A.E.Π.
Το A.E.Π. χρησιµοποιείται σαν µέτρο σύγκρισης του επιπέδου οικονοµικής δραστηριότητας
και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας διαχρονικά. Για τον υπολογισµό του χρησιµοποιούνται οι χρηµατικές αξίες των αγαθών που παράγονται. Eάν όµως µεταξύ των ετών
αυξηθούν οι τιµές των αγαθών, το A.E.Π. θα εµφανίζεται αυξηµένο ενώ οι παραγόµενες ποσότητες των αγαθών µπορεί να έχουν παραµείνει σταθερές ή ακόµα και να έχουν µειωθεί. ∆ε
µπορούµε εποµένως να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε την µεταβολή
του επιπέδου οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας.
Aς υποθέσουµε για παράδειγµα ότι σε µια οικονοµία παράγεται µόνο ένα αγαθό. O πίνακας 7.1 παρουσιάζει τις παραγόµενες ποσότητες του αγαθού, την τιµή του και το A.E.Π. της
οικονοµίας για τρία έτη.
Πίνακας 7.1
Έτος Ποσότητα Τιµή Α.Ε.Π.
450
5
90
1
1000
10
100
2
1230
15
82
3
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Tο A.E.Π. του πίνακα 7.1 ονοµάζεται A.E.Π. σε τρέχουσες τιµές (T.T.) ή ονοµαστικό
A.E.Π.
Το ονοµαστικό A.E.Π. µετράει την αξία της παραγωγής κάθε έτους, υπολογισµένη µε τις
τιµές που ίσχυαν στο αντίστοιχο έτος.
Eάν συγκρίνουµε τα στοιχεία του πίνακα από έτος σε έτος θα διαπιστώσουµε αναντιστοιχεία µεταξύ του ποσοστού µεταβολής της παραγωγής και του ποσοστού µεταβολής του
A.E.Π. Παρατηρούµε δηλαδή ότι µεταξύ 1ου και 2ου έτους ενώ η παραγόµενη ποσότητα του
αγαθού αυξήθηκε κατά 11%, η αξία της παραγωγής δηλαδή το A.E.Π. της οικονοµίας εµφανίζεται αυξηµένο κατά 122%. Aκόµα και µεταξύ 2ου και 3ου έτους όπου η παραγωγή µειώθηκε
κατά 18% το A.E.Π. εµφανίζεται αυξηµένο κατά 23%.
Αυτή η αναντιστοιχεία οφείλεται στο ότι το A.E.Π. επηρεάστηκε από τις µεταβολές της
τιµής του αγαθού. Συµπεραίνουµε εποµένως ότι το A.E.Π. σε τρέχουσες τιµές δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για συγκρίσεις µεταξύ των ετών γιατί επηρεάζεται από τις µεταβολές των τιµών των αγαθών.
Για να αφαιρεθεί από τον υπολογισµό του Α.Ε.Π. η επίδραση της µεταβολής των τιµών
χρησιµοποιείται ένας ∆είκτης Tιµών ή απόπληθωριστής του A.E.Π. Με τη χρήση του ∆είκτη
Τιµών υπολογίζεται η αξία της παραγωγής κάθε έτους µε τις τιµές όµως των αγαθών που ίσχυαν σε ένα τυχαία επιλεγµένο έτος που ονοµάζεται έτος βάσης.
O ∆είκτης Tιµών (∆.T.) ενός έτους δείχνει το γενικό επίπεδο τιµών αυτού του έτους σε
σχέση µε το γενικό επίπεδο τιµών του έτους βάσης.
Eάν στο παράδειγµά µας ορίσουµε σαν έτος βάσης το 1ο έτος, ο ∆.T. κάθε έτους είναι:
5
∆.Τ.1 = • 100 = 100 %. O ∆.T. του έτους βάσης θα είναι φυσικά 100.
5
10
∆.Τ.2 =
• 100 = 200 %. Αυτό σηµαίνει ότι η τιµή του αγαθού το 2ο έτος είναι το 200 % της
5
τιµής στο έτος βάσης, αυξήθηκε δηλαδή κατά 100 %.
15
• 100 = 300 %.
∆.Τ.3 =
5
Στη συνέχεια υπολογίζεται το A.E.Π. σε σταθερές τιµές (Σ.T.) ή πραγµατικό A.E.Π. µε τη
χρήση του τύπου:
Ονοµαστικό Α.Ε.Π
Πραγµατικό Α.Ε.Π. =
• 100
∆.Τ.
Tο πραγµατικό Α.Ε.Π. µετρά την αξία της παραγωγής κάθε έτους σε τιµές έτους βάσης.
Είναι δηλαδή σαν να θεωρούµε ότι δεν άλλαξαν οι τιµές των αγαθών από το έτος βάσης, γι’
αυτό ονοµάζεται Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές.
Στο παράδειγµά µας το A.E.Π.Σ.T. για κάθε έτος είναι:
450
1000
Α.Ε.Π.1 σε Σ.Τ. =
• 100 = 450, Α.Ε.Π.2 σε Σ.Τ. =
• 100 = 500 και
100
200
1230
• 100 = 410.
Α.Ε.Π.3 σε Σ.Τ. =
300
Το ποσοστό µεταβολής του πραγµατικού Α.Ε.Π. µεταξύ 1ου και 2ου έτους είναι
500 − 450
410 − 500
• 100 = 11 % και µεταξύ 2ου και 3ου έτους είναι
• 100 = -18 %.
450
500
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Παρατηρούµε ότι οι ποσοστιαίες µεταβολές του πραγµατικού A.E.Π. είναι ίσες µε τις ποσοστιαίες µεταβολές της παραγωγής. Aυτό συµβαίνει γιατί το A.E.Π. Σ.T. δεν επηρεάζεται
από τις µεταβολές των τιµών αφού δείχνει την αξία της παραγωγής κάθε έτους αν το επίπεδο
τιµών παρέµενε σταθερό. Στο παράδειγµά µας είναι σαν να θεωρούµε ότι η τιµή του αγαθού
παρέµεινε και για τα τρία έτη σταθερή στα 5 €.
Άσκηση 3
Tο ονοµαστικό A.E.Π. ενός έτους σε µια υποθετική οικονοµία ήταν 800 εκατοµµύρια ευρώ.
Tο επόµενο έτος αυξήθηκε κατά 10% ενώ το γενικό επίπεδο τιµών σηµείωσε άνοδο 7%. Αν
θεωρηθεί σαν έτος βάσης το πρώτο έτος:
α) Υπολογίστε το ποσοστό µεταβολής του πραγµατικού A.E.Π. µεταξύ των δύο ετών.
(Το παραπάνω οικονοµικό µέγεθος ονοµάζεται ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης).
β) Πόση από την µεταβολή του Α.Ε.Π. οφείλεται στη µεταβολή της παραγωγής και πόση
στη µεταβολή των τιµών;

7.6 Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν υπολογίζεται από το λόγο του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος προς τον πληθυσµό και εκφράζει το εισόδηµα που θα αντιστοιχούσε σε
κάθε κάτοικο της χώρας αν η κατανοµή του ήταν ίση.
Α.Εθν .Π.
Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν =
Πληθυσµός
Παρ’ όλες τις σοβαρές αδυναµίες του είναι ένας δείκτης του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων µιας χώρας και χρησιµοποιείται για διεθνής συγκρίσεις.

7.7 Το Α.Ε.Π. ως δείκτης ευηµερίας
Tο A.E.Π. – συνήθως το κατά κεφαλήν – είναι ο σηµαντικότερος δείκτης ευηµερίας των κατοίκων µιας χώρας. Παρ’ όλα αυτά πρόκειται για έναν σχετικά ατελή δείκτη αφού:
α) Είναι αδύνατος ο ακριβής υπολογισµός του. ∆ε µπορεί για παράδειγµα να υπολογιστεί η
αξία των αγαθών που προορίζονται για ιδιοκατανάλωση, δηλαδή των αγαθών που δε γίνονται αντικείµενο αγοραπωλησίας αλλά καταναλώνονται από τον παραγωγό τους. Επίσης δε µπορεί να υπολογιστεί η αξία των αγαθών που παράγονται και διακινούνται παράνοµα (παραοικονοµία).
β) ∆ε µπορεί να εκφράσει παράγοντες που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα
ζωής των κατοίκων µιας χώρας. Τέτοιοι παράγοντες είναι:
• Η κατανοµή του εισοδήµατος που προήλθε από την παραγωγή των αγαθών µεταξύ
των µελών της οικονοµίας. Όταν υπάρχει µεγάλη ανισοκατανοµή του πλούτου, ακόµα
και µια αύξηση που πραγµατικού Α.Ε.Π. δεν εκφράζει οπωσδήποτε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των κατοίκων της χώρας.
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•
•
•
•

Το κοινωνικό κόστος από την συνεχή αύξηση της παραγωγής των αγαθών, όπως είναι
η µόλυνση του περιβάλλοντος, η αστικοποίηση και άλλα.
Ο ελεύθερος χρόνος που θυσιάζουν τα µέλη της κοινωνίας για να πετύχουν ένα συγκεκριµένο όγκο παραγωγής.
Το είδος των αγαθών που παράγονται.
Η βελτίωση της ποιότητας των παραγώµενων αγαθών.

Άσκηση 4
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, συµπληρώστε τα κενά και διαγράψτε τις λάθος
φράσεις ή λέξεις στις παρενθέσεις.
1) Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών δεν πρέπει να συµπεριληφθεί στον υπολογισµό του Α.Ε.Π.;
α. Οι δαπάνες για αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων και κατοικιών
β. Οι δαπάνες για αγορά γης
γ. Οι δαπάνες για αγορά αντικών
δ. Όλα τα παραπάνω
ε. Τα α. και γ.
2) Όταν ο ∆.T. ενός έτους είναι µικρότερος από 100, οι τιµές των αγαθών αυτό το έτος έχουν
(µειωθεί/αυξηθεί) σε σχέση µε τις τιµές των αγαθών στο έτος βάσης.
3) Το πραγµατικό Α.Ε.Π. µεταβάλλεται:
α. Μόνο όταν µεταβάλλεται ο όγκος παραγωγής.
β. Μόνο όταν µεταβάλλεται το γενικό επίπεδο τιµών.
γ. Όταν µεταβάλλεται ο όγκος παραγωγής ή το γενικό επίπεδο τιµών ή και τα δυο.
δ. Όταν βελτιώνεται η ποιότητα των παραγώµενων αγαθών.
4) Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το
............... .. ...................................................
5) Σε µια οικονοµία τα απόθέµατα προϊόντων την 1η Ιανουαρίου ήταν 100 εκατοµµύρια €
και στις 31 ∆εκεµβρίου ήταν 80 εκατοµµύρια €. Αυτό σηµαίνει ότι το Α.Ε.Π. της οικονοµίας θα πρέπει να (µειωθεί/αυξηθεί) κατά ........ εκατοµµύρια €.
6) Η καθαρή επένδυση µπορεί να είναι αρνητική. Αυτό συµβαίνει όταν η ακαθάριστη επένδυση είναι (µεγαλύτερη/µικρότερη) από τις απόσβέσεις και τότε (αυξάνονται/µειώνονται)
οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας αφού (αυξάνεται/µειώνεται) το υλικό της κεφάλαιο.
7) Η αξία του γάλατος που αγόρασε ένα νοικοκυριό για να το χρησιµοποιήσει στην παρασκευή ριζόγαλου:
α. Υπολογίζεται στο Α.Ε.Π. ως ενδιάµεσο αγαθό.
β. Υπολογίζεται στο Α.Ε.Π. ως τελικό αγαθό.
γ. ∆εν υπολογίζεται στο Α.Ε.Π. διότι προορίζεται για ιδιοκατανάλωση.
δ. ∆εν υπολογίζεται στο Α.Ε.Π. διότι απότελεί ενδιάµεσο αγαθό.
8) Αυτό που θεωρείται επένδυση για ένα άτοµο ή µια επιχείρηση (δεν είναι/είναι) οπωσδήποτε επένδυση και για την οικονοµία.
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9) Τα επιδόµατα ανεργίας (πρέπει/δεν πρέπει) να συνυπολογιστούν κατά τον υπολογισµό
του Α.Ε.Π. µε την εισοδηµατική µέθοδο, αφού (απότελούν/δεν απότελούν) αµοιβές των
ατόµων για τη συµµετοχή τους στην παραγωγή του προϊόντος της οικονοµίας.

ΣΥΝΟΨΗ
1. Η οικονοµική επιστήµη διακρίνεται στη Μικροοικονοµική και τη Μακροοικονοµική
ανάλυση. H Mικροοικονοµική ανάλυση µελετά τη συµπεριφορά των επιµέρους µονάδων
µιας οικονοµίας ενώ η Mακροοικονοµική ανάλυση µελετά τη λειτουργία της οικονοµίας ως
σύνολο.
2. Κάθε χώρα έχει αναπτύξει ένα σύστηµα Εθνικών Λογαριασµών για να καταγράφονται
και εκτιµούνται τα συνολικά οικονοµικά της µεγέθη και να παρακολουθείται διαχρονικά η
εξέλιξή τους.
3. Tο Aκαθάριστο Eγχώριο Προϊόν είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών
που παράγονται σε µια οικονοµία κατά τη διάρκεια ενός έτους.
4. Η αξία της παραγωγής, δηλαδή το Α.Ε.Π. µπορεί να υπολογιστεί µε τον υπολογισµό της
δαπάνης για την αγορά του τελικού προϊόντος καθώς και µε τον υπολογισµό των εισοδηµάτων που δηµιουργούνται από την παραγωγή και πώληση του τελικού προϊόντος, αφού ισχύει η σχέση: ∆απάνη = Εισόδηµα = Αξία Παραγωγής (Προϊόν).
5. Το Α.Ε.Π. µπορεί να εκφραστεί σε τρέχουσες τιµές (ονοµάστικό Α.Ε.Π.) και σε σταθερές τιµές (πραγµατικό Α.Ε.Π.) µε τη χρήση ενός δείκτη τιµών. Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. µεταβάλλεται όταν µεταβάλλεται ο όγκος παραγωγής ή το γενικό επίπεδο τιµών ή και τα δυο,
ενώ το πραγµατικό Α.Ε.Π. µεταβάλλεται µόνο όταν µεταβληθεί ο όγκος παραγωγής.
6. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν υπολογίζεται από το λόγο του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος προς τον πληθυσµό και εκφράζει το εισόδηµα που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο της χώρας αν η κατανοµή του ήταν ίση.
7. Παρ’ όλο που το πραγµατικό A.E.Π. είναι ο σηµαντικότερος δείκτης ευηµερίας των κατοίκων µιας χώρας έχει σοβαρές αδυναµίες καθώς είναι αδύνατος ο ακριβής υπολογισµός
του και δε µπορεί να εκφράσει διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων µιας χώρας.

Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1. «Σύγχρονη Μακροοικονοµική Θεωρία και Πολιτική»: Α. Πετράκη-Κώττη.
Εκδόσεις Το Οικονοµικό.
Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται µια σύντοµη ανασκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της µακροοικονοµικής.
Επίσης, στο κεφάλαιο 2 αναλύονται οι βασικές ταυτότητες των εθνικών λογαριασµών.
2. «Οδηγός µελέτης Πολιτικής Οικονοµίας» Γ. Κώττης και Α. Πετράκη-Κώττη Εκδόσεις
Το Οικονοµικό.
Στα κεφάλαιο II του δευτερου µέρους υπάρχουν ασκήσεις και ερωτήσεις µε τις απαντήσεις
τους που αναφέρονται στην έννοια και τον υπολογισµό των εθνικών λογαριασµών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1
Για να µπορέσουµε να υπολογίσουµε το A.E.Π. της οικονοµίας θα πρέπει να προσδιορίσουµε
ποια είναι τα τελικά αγαθά. Στη συγκεκριµένη οικονοµία τα τελικά αγαθά είναι τα παντελόνια, το κρασί και το 40% της παραγωγής των σταφυλιών (αφού το υπόλοιπο 60% χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγή του κρασιού).
α) Mέθοδος προστιθέµενης αξίας
Θα πρέπει να υπολογίσουµε την προστιθέµενη αξία κάθε σταδίου παραγωγής των αγαθών.
Tο άθροισµα των προστιθέµενων αξιών όλων των αγαθών που παρείχθησαν µας δίνει το
A.E.Π. της οικονοµίας.
Στάδια παραγωγής
1ο Βαµβάκι
2ο Νήµα
3ο Ύφασµα
4ο Παντελόνια

ο

1 Σταφύλια
2ο Κρασί

ο

1 Σταφύλια

Παντελόνια
Αξία πώλησης (€)
1000 • 1,5 = 1500
600 • 4 = 2400
400 • 20 = 8000
2500 • 40 = 100000
Κρασί
60% • 20000 • 2 = 24000
8000 • 4 = 32000

Προστιθέµενη αξία (€)
1500
2400 – 1500 = 900
8000 – 2400 = 5600
100000 - 8000 = 92000
100000
24000
32000 – 24000 = 8000
32000

Σταφύλια
40 %• 20000 • 2 = 16000

16000

A.E.Π. = 100000 + 32000 + 16000 = 148000 €.
β) Θα υπολογίσουµε τις αξίες των τελικών αγαθών.
Αγαθά
Παντελόνια
Κρασί
Σταφύλια

Ποσότητα
2500 τεµάχια
8000 λίτρα
40 % • 20000 = 8000 κιλά
A.E.Π.

Tιµή
40
4
2

Aξία (€)
100000
32000
16000
148000
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Άσκηση 2
Μέθοδος ∆απάνης
Ιδιωτική Κατανάλωση
∆απάνες επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα
∆απάνες για κατασκευή κατοικιών
Αύξηση απόθεµάτων
∆ηµόσιες ∆απάνες
Εξαγωγές
(µείον) Εισαγωγές
A.E.Π.
Μέθοδος Εισοδήµατος
Μισθοί
Ενοίκια
Τόκοι
Κέρδη
Απόσβέσεις
Έµµεσοι φόροι
(µείον) Τόκοι δηµοσίου χρέους
(µείον) Επιδοτήσεις
A.E.Π.

(εκατ. €)
6780
3350
2000
870
3450
2760
-1210
18000
(εκατ. €)
8100
1570
880
5790
1660
2180
-930
-1250
18000

β) Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν = A.E.Π.+ εισόδηµα από το εξωτερικό - εισόδηµα προς το
εξωτερικό = 18000 + 1900 – 1200 = 18700 εκατ. €.
Καθαρό Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Απόσβέσεις = 18700 – 1660 =
17040 εκατ. €.
Εθνικό Εισόδηµα = Καθαρό Εθνικό Προϊόν – Έµµεσοι φόροι + Επιδοτήσεις = 17040 –
2180 +1250 = 16110 εκατ. €.
Άσκηση 3
α) A.E.Π. έτους 2 σε Τ.Τ. = 800 + 10% • 800 = 880 εκατ.€.
Aφού έτος βάσης είναι το 1ο έτος ο ∆.T. έτους 1 = 100. H αύξηση του γενικού επιπέδου τιµών το 2ο έτος εκφράζει την µεταβολή του ∆.T. δηλαδή:
∆.T. έτους 2 = 100 + 7% • 100 = 107
A.E.Π. έτους 1 σε Σ.Τ. = A.E.Π. έτους 1 σε Τ.Τ. = 800 εκατ.€ αφού ∆.T. έτους 1 = 100
880
A.E.Π. έτους 2 σε Σ.Τ. =
• 100 = 828,4 εκατ.€.
107
822,4 − 800
• 100 = 2,8 %
Ποσοστιαία µεταβολή του πραγµατικού A.E.Π. =
800
Εποµένως, ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης ήταν 2,8 %.
β) Tο ερώτηµα αναφέρεται στο A.E.Π. τ.τ. αφού αυτό επηρεάζεται και από την µεταβολή
της παραγωγής και από την µεταβολή των τιµών. H µεταβολή του A.E.Π. τ.τ. ήταν 880 –
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800 = 80 εκατ.€. H µεταβολή του A.E.Π. Σ.T. δείχνει την µεταβολή της παραγωγής (αφού
δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές των τιµών) και ήταν 822,4 – 800 = 22,4 εκατ. €. Tα
υπόλοιπα 80 – 22,4 = 57,6 εκατ. € οφείλονται στην αύξηση των τιµών.
Άσκηση 4
1) δ.
2) µειωθεί
3) α.
4) καθαρό εισόδηµα από το εξωτερικό
5) µειωθεί, 20
6) µικρότερη, µειώνονται, µειώνεται
7) β.
8) δεν είναι
9) δεν πρέπει, δεν απότελούν
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Σκοπός
Στην ενότητα αυτή βασική επιδίωξη είναι η κατανόηση από τον ενήλικο βασικών εννοιών
που αφορούν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος µιας χώρας καθώς και του τρόπου
λειτουργίας των εµπορικών τραπεζών και της κεντρικής τράπεζας. Επίσης σκοπός είναι η κατανόηση βασικών εννοιών που σχετίζονται µε την άσκηση νοµισµατικής πολιτικής από το
Κράτος.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης ενότητας, ο κάθε εκπαιδευόµενος θα είναι σε θέση
να:
• κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των εµπορικών τραπεζών
• αντιληφθεί τι είναι το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων
• γνωρίζει µε ποιό τρόπο οι εµπορικές τράπεζες δηµιουργούν χρήµα
• κατανοήσει τι είναι η κεντρική τράπεζα µιας χώρας
• κατανοήσει τις λειτουργίες της κεντρικής τράπεζες
• αντιληφθεί µε ποιό τρόπο η κεντρική τράπεζα ασκεί έλεγχο στις εµπορικές τράπεζες
• γνωρίζει τι είναι η νοµοσµατική πολιτική και µε ποιούς τρόπους ασκείται
• γνωρίζει ποιοί χρηµατοδοτικοί οργανισµοί υπάρχουν

Έννοιες κλειδιά
• Οικονοµική πίστη
• Τραπεζικό σύστηµα
• Χρηµαταγορά και κεφαλαιαγορά
• Εµπορικές τράπεζες
• Καταθέσεις
• Πιστώσεις – δάνεια
• Ποσοστό ρευστών διαθεσίµων
• «Πλασµατικό» - τραπεζικό χρήµα
• Κεντρική τράπεζα
• Νοµισµατική και πιστωτική πολιτική
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η καλή λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος σε µια χώρα µπορεί να βοηθήσει σε σηµαντικό βαθµό στην οικονοµική ανάπτυξη αυτής της χώρας. Το τραπεζικό σύστηµα απότελείται
από το σύνολο των εµπορικών τραπεζών και της κεντρικής τράπεζας. η λειτουργία του τρπεζικού συστήµατος βασίζεται στη διευκόλυνση των επενδυτών µε κεφάλαια. Η λειτουργία του
τραπεζικού συστήµατος είναι ζωτική και άµεσα συνδεδεµένη µε την οικονοµική κατάσταση
µιας χώρας αφού η καλή λειτουργία του εξασφαλίζει τη γρήγορη και χωρίς προβλήµατα απόρρόφηση των απόταµιεύσεων µέσα στο οικονοµικό σύστηµα.

8.1 Πίστη και πιστωτική αγορά
Όταν αναφερόµαστε στην οικονοµική πίστη εννοούµε :
τη διαδικασία του δανεισµού του χρηµατικού κεφαλαίου απο άτοµα και ιδρύµατα πρός άλλα
άτοµα, επιχειρήσεις και ιδρύµατα
Η οικονοµική πίστη είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται από την αρχαιότητα, πριν το
χρήµα πάρει τη σηµερινή του µορφή. Σε πρωτόγονες οικονοµίες η πίστη είχε τη µορφή δανεισµού αγαθών από µια οικογένεια που είχε στην κατοχή της τα αγαθά πρός µια άλλη άλλη
οικογένεια η οποία δεν τα είχε και η οποία αναλάµβανε την υποχρέωση να τα επιστρέψει µετά από ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Με την ανάπτυξη των κοινωνιών και φυσικά µε την
‘’εφεύρεση’’ αλλά και την εξέλιξη του χρήµατος διαφοροποιήθηκε και η πίστη που έλαβε
διάφορες µορφές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σήµερα η πίστη είναι οργανωµένη σε αυτό που ονοµάζουµε πιστωτική αγορά.
Η πιστωτική αγορά διακρίνεται κυρίως στη χρηµαταγορά και στην κεφαλαιαγορά.
• Η χρηµαταγορά: Περιλαµβάνει τη ζήτηση και την προσφορά βραχυπρόθεσµων χρηµατικών µέσων και τίτλων. Τη πιστωτική αυτή λειτουργία βραχυχρόνια, την ασκούν διάφορα
πιστωτικά ιδρύµατα όπως π.χ οι εµπορικές τράπεζες.
• Η κεφαλαιαγορά: Αντίθετα µε τη χρηµαταγορά περιλαµβάνει τη ζήτηση και την προσφορά µακροπρόθεσµων χρηµατικών κεφαλαίων, τα οποία χρηµατοδοτούν τη διενέργεια επενδύσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας.
Η σηµαντικότερη όµως οργάνωση στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών σχέσεων της
οικονοµίας είναι το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο εκτός από το γεγονός ότι εµπορεύεται
το χρήµα, συγκεντρώνει τις καταθέσεις του κοινού αλλά δηµιουργεί και πιστωτικό χρήµα.
Στο τραπεζικό σύστηµα µιας χώρας υπάρχουν δυο κατηγορίες τραπεζών:
• Οι εµπορικές τράπεζες
• Οι κεντρικές τράπεζες
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8.2 Οι εµπορικές τράπεζες και οι λειτουργίες τους
Οι εµπορικές τράπεζες είναι επιχειρήσεις µε κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που έχουν ως κύρια
δραστηριότητά τη µεσολάβησή τους στην αγορά χρήµατος. Το κέρδος των εµπορικών τραπεζών ( τόκοι, προµήθειες κ.λ.π ) απότελεί και την αµοιβή τους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην οικονοµία. Οι εµπορικές τράπεζες δέχονται καταθέσεις χρηµατικών ποσών και
ταυτόχρονα χορηγούν δάνεια ( διαθέτουν χρηµατικά ποσά ).
Οι εµπορικές τράπεζες δηλαδή δέχονται τις απόταµιεύσεις των ατόµων υπο µορφή καταθέσεων καταβάλοντας σε αυτούς µικρό τόκο, ενώ ταυτόχρονα διοχετεύουν τις απόταµιεύσεις
στους διάφορους επενδυτές έναντι µεγαλύτερου τόκου. Αυτή η επανεισροή των απόταµιεύσεων στο οικονοµικό κύκλωµα µε τη µορφή των δανείων στους επενδυτές απότελεί και την
πιό σηµαντική λειτουργία του εµπορικού τραπεζικού συστήµατος.
Οι εµπορικές τράπεζες είναι πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία επιτελούν τις παρακάτω λειτουργίες:
α) Συγκεντρώνουν και διασφαλίζουν τις απόταµιεύσεις του κοινού δίνοντας κάποιο τόκο
ανάλογα µε τη µορφή των καταθέσεων. Τα είδη των καταθέσεων είναι:
• Καταθέσεις όψεως των επιχειρηµατιών (µε επιταγές). Ο τρόπος λειτουργίας των καταθέσεων όψεως µε επιταγές είναι ο εξής: Αν ένα άτοµο καταθέσει σε µια εµπορική
τράπεζα ένα χρηµατικό ποσό σε λογαριασµό όψεως, µπορεί να αναλάβει σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή το κατατεθηµένο ποσό από την τράπεζα. Η τράπεζα χορηγεί στον
καταθέτη ένα βιβλιάριο επιταγών δίνοντάς του το δικαίωµα αλλά και την ευχέρια να
χρησιµοποιεί στις συναλλαγές του επιταγές αντί µετρητά. Πρέπει να τονίσουµε ότι η
αξία όλων των επιταγών του καταθέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει το αρχικό ποσό της
κατάθεσής του.
• Καταθέσεις σε τρεχούµενο λογαριασµό ιδιωτών
• Καταθέσεις ταµιευτηρίου
• Καταθέσεις προθεσµίας. Στην περίπτωση των καταθέσεων προθεσµίας ο καταθέτης
έχει δικαίωµα να απόσύρει το χρηµατικό ποσό της κατάθεσής του, αφού περάσει το
χρονικό διάστηµα για το οποίο τα κατέθεσε. Αν για παράδειγµα η κατάθεση είναι
προθεσµίας ενός έτους, η ανάληψη µπορεί να γίνει µετά την πάροδο του έτους. Αν ο
καταθέτης θέλει να απόσύρει το ποσό της κατάθεσής του νωρίτερα του έτους υφίσταται από την εµπορική τράπεζα κάποιο προκαθορισµένο πρόστιµο.
Πρέπει να τονίσουµε ότι οι εµπορικές τράπεζες πληρώνουν στους καταθέτες τόκους
µε βάση κάποιο επιτόκιο. Το επιτόκιο που καταβάλλουν οι εµπορικές τράπεζες δεν είναι το ίδιο για όλες τις καταθέσεις. Συνήθως όσο µεγαλύτερη είναι η προθεσµία κατάθεσης τόσο µεγαλύτερο είναι είναι το επιτόκιο.
β) ∆ανείζουν τις απόταµιεύσεις σε επιχειρήσεις και άτοµα που έχουν ανάγκη χρηµατικών
κεφαλαίων. Οι εµπορικές τράπεζες είναι κερδοσκοπικοί οργανισµοί και όπως όλες οι επιχειρήσεις επιδιώκουν τη µεγιστοποίηση των κερδών τους. Εποµένως οι εµπορικές τράπεζες προκειµένου να καλύψουν αφενός το κόστος λειτουργίας τους και αφεταίρου να εξασφαλίσουν κέρδη, προχωρούν στην περοχή δανείων από τα χρηµατικά ποσά που έχουν
κατατεθεί σε αυτές. Μέσω των δανείων που χορηγούν οι εµπορικές τράπεζες εισπράττουν
τόκους ανάλογα µε το επιτόκιο µε το οποίο χρεώνεται ο δανειζόµενος. Είναι βέβαια ευ-
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νόητο ότι το επιτόκιο το οποίο καταβάλλει η εµπορική τράπεζα στους καταθέτες είναι µικρότερο από το επιτόκιο µε το οποίο χρεώνει τους δανειζόµενους.
γ) Παρέχουν διάφορες υπηρεσίες και συµβουλές στους πελάτες τους.
δ) ∆ηµιουργούν το ονοµαζόµενο τραπεζικό (πλασµατικό ) χρήµα.
Άσκηση 1
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, και να συµπληρώστε τα κενά :
1) Η --------------------------- περιλαµβάνει τη ζήτηση και την προσφορά βραχυπρόθεσµων
χρηµατικών µέσων και τίτλων ενώ αντίθετα η ------------------------------- περιλαµβάνει τη
ζήτηση και την προσφορά µακροπρόθεσµων χρηµατικών κεφαλαίων.
2) Στο τραπεζικό σύστηµα µιας χώρας υπάρχουν δυο κατηγορίες τραπεζών οι ----------------τράπεζες και οι -------------------- τράπεζες.
3) Οι --------------------- τράπεζες είναι επιχειρήσεις µε ---------------------- χαρακτήρα, που
έχουν ως κύρια δραστηριότητά τη µεσολάβησή τους στην ------------------- χρήµατος.
4) Η πίστη είναι οργανωµένη σε αυτό που ονοµάζουµε ------------------- --------------------.
5) Το επιτόκιο το οποίο καταβάλλει η εµπορική τράπεζα στους καταθέτες είναι µικρότερο
από το επιτόκιο µε το οποίο χρεώνει τους δανειζόµενους. (Σ) (Λ)
6) Μια λειτουργία των εµπορικών τραπεζών είναι να δανείζουν τις απόταµιεύσεις σε επιχειρήσεις και άτοµα που έχουν ανάγκη χρηµατικών κεφαλαίων. (Σ) (Λ)
7) Όταν πραµατοποιείται µια κατάθεση ταµιευτηρίου η εµπορική τράπεζα χορηγεί στον καταθέτη ένα βιβλιάριο επιταγών δίνοντάς του το δικαίωµα αλλά και την ευχέρια να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές του επιταγές αντί µετρητά (Σ) (Λ)
8) Το επιτόκιο που καταβάλλουν οι εµπορικές τράπεζες είναι το ίδιο για όλες τις καταθέσεις.
(Σ) (Λ)
9) Η αξία όλων των επιταγών του καταθέτη σε µια κατάθεση όψεως, δεν πρέπει να υπερβαίνει το αρχικό ποσό της κατάθεσής του. (Σ) (Λ)
8.2.1 Το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων
Τα άτοµα καταθέτουν τα χρήµατά τους στις εµπορικές τράπεζες για διάφορους λόγους όπως
είναι:
i) Η ασφάλεια που παρέχουν οι τράπεζες στα χρήµατά τους από απώλεια, κλοπή κ.λ.π
ii) η διευκόλυνση στις συναλλαγές
iii) η είσπραξη τόκων κ.λ.π
Τα διάφορα άτοµα µπορούν επίσης να απόσύρουν τα χρήµατά τους ανάλογα µε τις ανάγκες τους, σε διάφορες χρονικές στιγµές και σε διάφορες ποσότητες. Σε καθηµερινή βάση
άλλοι καταθέτουν χρηµατικά ποσά στις εµπορικές τράπεζες και άλλοι απόσύρουν.
Από την τραπεζική πείρα προκύπτει οτι σε κανονικές συνθήκες ένα µικρό ποσοστό των
καταθέσεων (10%-20%) ζητούνται σε µετρητά. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι εµπορικές τράπεζες µπορούν να δανείζουν σε τρίτους ενα µεγάλο µέρος των καταθέσεων χωρίς να κινδυνεύουν να βρεθούν σε δύσκολη θέση να µην έχουν να δώσουν χρήµατα όταν τους ζητηθεί. Η
τραπεζική πείρα έχει δείξει ότι αν µια τράπεζα έχει για παράδειγµα καταθέσεις 100€ µπορεί
να δανείζει χωρίς κινδυνο π.χ τα 85€ και να κρατά ένα ποσοστό ρευστών διαθεσίµων όπως

140
λέγεται αξίας 15€. Με το απόθεµα των 15€ και µε τις πρόσθετες κιαθηµερινές καταθέσεις οι
εµπορικές τράπεζες µπορούν να καλύψουν τις καθηµερινές αναλήψεις.
8.2.2 Η δηµιουργία τραπεζικού (πλασµατικού) χρήµατος από τις εµπορικές τράπεζες
Ας υποθέσουµε ότι ένα άτοµο Α κάνει µια κατάθεση όψεως 1.000€ στην τράπεζα Χ. Η τράπεζα δίνει στον καταθέτη, έναντι αυτής της κατάθεσης ένα βιβλιάριο επιταγών στον καταθέτη, ο οποίος έχει το δικαίωµα αλλά και την ευχέρια να χρησιµοποιεί στις συναλλαγές τουεπιταγές αντί για µετρητά. Βέβαια η αξία όλων των επιταγών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό
των 1.000 €. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε επιταγή που εκδίδει ο Α πρέπει να έχει αντίκρυσµα στην
τράπεζα Χ. Άρα η αγοραστική δύναµη του Α ανέρχεται στα 1.000 €.
Κάθε εµπορική τράπεζα όπως γνωρίζουµε έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και απόβλέπει
στη µεγιστοποίηση του κέρδους της µέσω της χορήγησης δανείων.
Όπως γνωρίζουµε οι εµπορικές τράπεζες δεν µπορούν να χορηγήσουν το σύνολο των καταθέσεών τους σε δάνεια, διατηρώντας ένα µέρος των καταθέσεων µε τη µορφή ρευστών
διαθεσίµων, όπως επιβάλλεται από την κεντρική τράπεζα στα πλαίσια άσκησης της νοµισµατικής πολιτικής του κράτους.
Αν υποθέσουµε ότι το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων είναι 10%, η τράπεζα Χ θα διατηρήσει µετρητά 1.000 • 10% = 100 € και τα υπόλοιπα 900 € θα τα δανείσει σε ένα άτοµο Β.
Έστω ότι ο Β καταθέτει ολόκληρο το ποσό των 900 € σε µια άλλη τράπεζα Υ, η οποία του
χορηγεί επίσης ένα βιβλιάριο επιταγών για να τις χρησιµοποιεί στις συναλλαγές του.
Ότι ισχύει για τον Α ισχύει και για τον Β, δηλαδή δεν µπορεί να εκδόσει αξία επιταγών
µεγαλύτερη από 900€. άρα και τα δυο άτοµα µαζί ο Α και ο Β έχουν αγοραστική δύναµη µέσω των επιταγών που τους έχουν χορηγηθεί 1.900 €.
Παρατηρούµε ότι οι δυο εµπορικές τράπεζες Χ και Υµε βάση τα 1.000€ µπόρεσαν να δηµιουργήσουν αγοραστική δύναµη σχεδόν διπλάσια, µε το σύστηµα των επιταγών δηλαδή
1.900€.
Ας εξετάσουµε πόσο µπορεί να αυξηθεί η ποσότητα του πλασµατικού χρήµατος στην οικονοµία. Η τράπεζα Υ η οποία είναι και αυτή κερδοσκοπικός οργανισµός θα ακολουθήσει
ακριβώς την ίδια πολιτική µε την τράπεζα Χ σχετικά µε τις καταθέσεις όψεως.
∆ιατηρώντας ένα ποσοστό ρευστών διαθεσίµων 10%, από τα 900 € ως µετρητά, θα χορηγήσει το υπόλοιπο ως δάνειο π.χ σε ένα άτοµο Γ. Η οικονοµική κατάσταση της τράπεζας Υ
έχει ως εξής: Χορηγεί ως δάνειο στον Γ ποσό 810 € και διατηρεί ως ρευστά διαθέσιµα τα
90€.
Ο Γ ενεργώντας όπως και ο Β καταθέτει το δάνειο των 810 € σε µια νέα τράπεζα σε λογαριασµό όψεως και παίρνει και αυτός µε τη σειρά του ένα βιβλιάριο επιταγών, για να εκδίδει
επιταγές συνολικού ύψους 810 €. Άρα και ο Γ εµφανίζεται µε ενεργή αγοραστική ζήτηση 810
€.
Έτσι παρατηρούµε ότι ολόκληρη η διαδικασία επαναλαµβάνεται και νέα δάνεια χορηγούνται, µε απότέλεσµα να δηµιουργούνται νέες καταθέσεις όψεως και να χορηγούνται νέα βιβλιάρια επιταγών στους καταθέτες.
Αν προσθέσουµε τις καταθέσεις όψεως των εµπορικών τραπεζών θα έχουµε:
1.000 + 900 +810 = 2.710 €
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Παρατηρούµε ότι από µια αρχική κατάθεση 1.000 € το εµπορικό τραπεζικό σύστηµα κατόρθωσε να δηµιουργήσει «πλασµατικό» χρήµα µέσω των καταθέσεων όψεως συνολικού ύψους
2.710€.
Άσκηση 2
Στα παρακάτω να συµπληρώσετε τα κενά, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να απαντήσετε στις ερωτήσεις:
1) Κάθε εµπορική τράπεζα για να µην αντιµετωπίζει προβλήµατα θα πρέπει να διατηρεί από
τις καταθέσεις που γίνονται σε αυτή ένα µερος µε τη µορφή ----------- -----------------.
2) Ένας λόγος για τον οποίο τα διάφορα άτοµα διατηρούν καταθέσεις στις εµπορικές τράπεζες είναι η διευκόλυνση στις συναλλαγές τους. (Σ) (Λ)
3) Έστω ότι ένα άτοµο Α καταθέτει σε µια εµπορική τράπεζα το ποσό των 75.000 €. Η εµπορική τράπεζα από το σύνολο της κατάθεσης δανείζει τις 60.000 €. Το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων είναι:
α) 5%
γ) 20%
β) 15%
δ) 18%
4) Αν το ύψος µιας κατάθεσης σε µια εµπορική τράπεζα είναι 12.000 € και το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων είναι 15%, το ποσό που η τράπεζα θα χορηγήσει ως δάνειο είναι:
α) 7.000 €
γ) 9.000 €
β) 8.500 €
δ) 10.200 €
5) Έστω ότι ένα άτοµο Α κάνει µια κατάθεση όψεως σε µια εµπορική τράπεζα Χ, ύψους
5.000 € και το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων είναι 10%. Η συνιλική ποσότητα χρήµατος
που θα δηµιουργηθεί από την κατάθεση των 5.000 € είναι:
α) 20.000 €
γ) 30.000 €
β) 50.000 €
δ) 25.000 €

8.3 Οι Κεντρικές (εκδοτικές) Τράπεζες
Οι κεντρικές τράπεζες είναι οι εκδοτικές τράπεζες, εκείνες δηλαδή που έχουν το απόκλειστικό προνόµιο να εκδίδουν τα χαρτονοµίσµατα (τραπεζογραµµάτια) και τα κέρµατα της νόµιµης κυκλοφορίας. Ο βασικός ρόλος των τραπεζών αυτών είναι η ρύθµιση και ο έλεγχος της
προσφοράς χρήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η νοµισµατική σταθερότητα και
να προάγεται η οικονοµική πρόοδος µιας χώρας.
Η κεντρική ή εκδοτική τράπεζα µιας χώρας δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και εποµένως δεν δέχεται καταθέσεις, ούτε βέβαια χορηγεί δάνεια. Απότελεί ουσιαστικά το µέσο µε το
οποίο το Κράτος ασκεί τη νοµισµατική του πολιτική.
Η κεντρικές τράπεζες εµφανίζονται µε δυο µορφές:
• Τη µορφή των κρατικών τραπεζών, όπου όλο το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Κράτος
και
• Τη µορφή εκείνη όπου το κεφάλαιο ανήκει τόσο σε ιδιώτες όσο και στο Κράτος ή σε οργανισµούς που ελέγχονται από το Κράτος.
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Οι κεντρικές τράπεζες στο παρελθόν είχαν κάποιας µορφής ανεξαρτησία και πολλές φορές
είχαν εναντιωθεί, διαµαρτυρόµενες σε κακές παρεµβάσεις του Κράτους, όπως και σε κακούς
νοµισµατικούς χειρισµούς. Σήµερα πολύ σπάνια συναντάµε αυτήν την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών δεδοµένου ότι οι διοικητές τους διορίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις
των διαφόρων χωρών.
8.3.1 Οι λειτουργίες των Κεντρικών Τραπεζών
Οι κεντρικές τράπεζες ασκούν κάποιες λειτουργίες. Αυτές είναι:
α) Το Κράτος δίνει στην κεντρική τράπεζα το απόκλειστικό προνόµιο της έκδοσης τραπεζογραµµατίων.
β) H κεντρική τράπεζα είναι εκείνη που διαφυλάσσει και διαχειρίζεται το χρυσό και τα συναλλαγµατικά απόθέµατα της χώρας.
γ) Η κεντρική τράπεζα συµβουλεύει την εκάστοτε κυβέρνηση, όταν αυτή σχεδιάζει την οικονοµική και κυρίως τη νοµισµατική και πιστωτική της πολιτική.
δ) Η κεντρική τράπεζα είναι η τράπεζα του δηµοσίου που συγκεντρώνει τις εισπράξεις και
πληρωµές του δηµοσίου.Με άλλα λόγια η κεντρική τράπεζα είναι αυτή δηλαδή µέσω της
οποίας ο δηµόσιος τοµέας διεκπαιρεώνει τις συναλλαγές του. Η κεντρική τράπεζα δανείζει το δηµόσιο από το ποσό των δεσµευµένων καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών και
χορηγεί στο Κράτος προκαταβολές για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισµού.
ε) Η κεντρική τράπεζα ελέγχει και παρακολουθεί την πίστη και γενικά ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα για την εφαρµογή των πιστωτικών και συναλλαγµατικών κανόνων που ισχύουν. Με άλλα λόγια η κεντρική τράπεζα είναι η τράπεζα που ασκεί έλεγχο στη λειτουργία των εµπορικών τραπεζών.
Από τις παραπάνω λειτουργίες κρίνουµε σκόπιµο να εξηγήσουµε και να αναλύσουµε κάποιες που θεωρούµε ως τις πιό σηµαντικές.
Έλεγχος της κεντρικής τράπεζας στις εµπορικές τράπεζες και µέτρα νοµισµατικής
πολιτικής
Ο έλεγχος που ασκείται από την κεντρική τράπεζα πάνω στις εµπορικές τράπεζες έχει ως
σκοπό αφενός να προστατεύσει το κοινό το οποίο καταθέτει τα χρήµατά του στις εµπορικές
τράπεζες και εφεταίρου να κατευθύνει τα δάνεια που χορηγούν οι εµπορικές τράπεζες σε επενδύσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας, επηρρεάζοντας τον όγκο των
δανείων που χορηγούν οι εµπορικές τράπεζες.
Ως νοµισµατική και πιστωτική πολιτική είναι το σύνολο των µέτρων που παίρνει η κεντρική τράπεζα σε συνεργασία µε την εκάστοτε κυβέρνηση και έχουν ως σκοπό να µεταβάλλουν
την ποσότητα του χρήµατος.
Η κεντρική τράπεζα είναι το µέσο, µε το οποίο το κράτος ασκεί τη νοµισµατική του πολιτική και έχει τη δυνατότητα να επηρρεάσει το σύνολο των πιστώσεων που χορηγούνται από
τις εµπορικές τράπεζες µε την επιβολή ορισµενων µέτρων. Τα µέτρα αυτά θα µπορούσαµε να
τα διακρίνουµε σε δυο κατηγορίες:
Α) Γενικά µέτρα που εφαρµόζονται σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστηµα και
Β) Ειδικά µέτρα που η εφαρµογή τους έχει σκοπό να περιορίσει τις πιστώσεις που χορηγούν
οι εµπορικές τράπεζες σε ορισµένους δανειστές.

8.3.2
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Α) Στα γενικά µέτρα περιλαµβάνονται:
1) Η πολιτική της µεταβολής του ποσοστού ρευστών διαθεσίµων στις καταθέσεις των
εµπορικών τραπεζών,
2) η πολιτική της ανοικτής αγοράς και
3) η πολιτική του προεξοφλητικού επιτοκίου
• Μεταβολή του ποσοστού ρευστών διαθεσίµων: Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι εµπορικές τράπεζες είναι υποχρεωµένες να διατηρούν ένα µέρος από τις καταθέσεις που γίνονται σε αυτές υπο µορφή ρευστών διαθεσίµων που καθορίζεται από την κεντρική τράπεζα. ‘Ετσι, κάθε φορά που η κεντρική τράπεζα απόφασίζει τον περιορισµό της ποσότητας
του χρήµατος που κυκλοφορεί, αυξάνει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούν οι εµπορικές τράπεζες.
Αυτή η υποχρεωτική αύξηση που επιβάλλεται στις εµπορικές τράπεζες τις αναγκάζει
να περιορίσουν το µέγεθος των πιστώσεών τους, αφού το µέγεθος αυτό βρίσκεται σε αναλογία µε το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων των καταθέσεών τους.
Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι για κάθε κατάθεση 100 € η εµπορική τράπεζα είναι υποχρεωµένη από τους περιορισµούς που επιβάλλει η κεντρική τράπεζα, να διατηρεί π.χ 15 €
ως ρευστά διαθέσιµα. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να διαθέσει σε διάφορα δάνεια 85 €.
Μια αλλαγή της πολιτικής της κεντρικής τράπεζας µπορεί να ορίσει ότι το ποσοστό των
ρευστών διαθεσίµων είναι 25%. Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση των πιστώσεων των
εµπορικών τραπεζών σε 75 € και φυσικά µειώνεται και ο όγκος του χρήµατος που κυκλοφορεί. Το αντίθετο βέβαια µπορεί να συµβεί αν το ποσοστό µειωθεί στο 10%.
• Η πολιτική της ανοικτής αγοράς: Στις ανεπτυγµένες χώρες ένας σηµαντικός τρόπος µε
τον οποίο η κεντρική τράπεζα επηρρεάζει τη ρευστότητα των εµπορικών τραπεζών και
συνεπώς τον όγκο των πιστώσεων που χορηγούν οι εµπορικές τράπεζες είναι η πολιτική
της ανοικτής αγοράς δηλαδή η αγορά και πώληση κρατικών χρεωγράφων από την κεντρική τράπεζα. Όταν η κεντρική τράπεζα διαθέτει κρατικά χρεώγραφα στο κοινό(µέσω του
χρηµατιστηρίου αξιών) τότε µειώνονται οι καταθέσεις του κοινού στις εµπορικές τράπεζες και συνεπώς η δυνατότητα των εµπορικών τραπεζών να χορηγούν πιστώσεις. Αντίθετα όταν η κεντρική τράπεζα αγοράζει κρατικά χρεώγραφα από το κοινό, αυξάνεται ο όγκος των καταθέσεων του κοινού στις εµπορικές τράπεζες και συνεπώς αυξάνεται η δυνατότητα των εµπορικών τραπεζών να χορηγούν πιστώσεις καθώς και ο όγκος του χρήµατος που κυκλοφορεί στην οικονοµία.
• Η πολιτική του προεξοφλητικού επιτοκίου: Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο
µε το οποίο η κεντρική τράπεζα µπορεί να δανείζει χρήµατα στις εµπορικές τράπεζες.
Ονοµάζεται προεξοφλητικό επειδή οι εµπορικές τράπεζες δανείζονται χρήµατα από την
κεντρική τράπεζα προεξοφλώντας απαιτήσεις τους.
Όταν η κεντρική τράπεζα επιθυµεί να περιορίσει την προσφορά χρηµατος, µπορεί να αυξήσει το προεξοφλητικό επιτόκιο οπότε οι εµπορικές τράπεζες είναι λιγότερο πρόθυµες
να απευθυνθούν σε αυτή για δανεισµό και επιπλέον αναγκάζονται να αυξήσουν το επιτόκιο µε το οποίο οι ίδιες χορηγούν δάνεια. Αυτό έχει ως απότέλεσµα τη µείωση της ποσότητας του χρήµατος που ζητείται από το κοινό για δανεισµό και µε αυτό τον τρόπο µειώνεται ο όγκος του χρήµατος που διοχετεύεται στην οικονοµία.
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Αντίθετα όταν η κεντρική τράπεζα επιθυµεί την αύξηση της προσφοράς του χρήµατος,
µειώνει το προεξοφλητικό επιτόκιο µε απότέλεσµα την αύξηση της ποσότητας του χρήµατος που ζητείται για δανεισµό και κατά συνέπεια τη διοχέτευση περισσότερου χρήµατος στην οικονοµία.
Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι ένας έµπορος Α αγοράζει προϊόντα από έναν άλλο χονδρέµπορο Β µε σκοπό να τα διαθεσει στο κατάστηµά του και αντί για µετρητά υπογράφει µια
συναλλαγµατική µέσω της οποίας «υπόσχεται» να καταβάλει το οφειλόµενο ποσό σε ένα
ορισµένο χρονικό διάστηµα π.χ σε τρείς µήνες. Ο χονδρέµπορος Β µπορεί να προεξοφλήσει τη συναλλαγµατική στην εµπορική τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται, να εισπράξει
το οφειλόµενο ποσό το οποίο βέβαια είναι µειωµένο κατά τον τόκο τριών µηνών. Με αυτόν τον τρόπο ο χονδρέµπορος Β εισπράττει το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων που πούλησε και η εµπορική τράπεζα έναντι των χρηµάτων που έδωσε
στον χονδρέµπορο παίρνει τη συναλλαγµατική. Τώρα η εµπορική τράπεζα έχει δυο δυνατότητες:
i) να κρατήσει τη συναλλαγµατική και να εισπράξει το χρηµατικό ποσό όταν λήξει η περίοδος των τριών µηνών και
ii) να να ζητήσει από την κεντρική τράπεζα προεξόφληση της συναλλαγµατικής. Στην
περίπτωση αυτή, ανάλογα µε το προεξοφλητικό επιτόκιο που έχει επιβάλλει η κεντρική τράπεζα στις εµπορικές, η εµπορική τράπεζα θα εισπράξει το χρηµατικό ποσό µε
µειωµένο τόκο.
Μπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε ότι όσο µεγαλύτερο είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο τόσο πιό ασύµφορο είναι για τις εµπορικές τράπεζες να ζητούν προεξόφληση των
χρεωγράφων που ήδη έχουν από την κεντρική τράπεζα και συνεπώς µειώνεται ο όγκος
των χρεωγράφων που οι ίδιες δέχονται για προεξόφληση. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η ποσότητα του χρήµατος που κυκλοφορεί.
Β) Στα ειδικά µέτρα που µπορεί να πάρει η εκδοτική τράπεζα για τον πιστωτικό περιορισµό
των εµπορικών τραπεζών ανήκουν:
1) ο καθορισµός διαφορετικών ποσοστών χρηµατοδότησης ορισµένων κλάδων της
οικονοµίας και ]
2) η απαγόρευση της χορήγησης πιστώσεων για καταναλωτικούς σκοπούς.
Η ανάλυση των παραπάνω µέτρων δεν θα γίνει επειδή ξεφεύγει από το σκοπό του παρόντος
βιβλίου.
Άσκηση 3
Στα παρακάτω να συµπληρώσετε τα κενά, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1) Η κεντρική τράπεζα απότελεί ουσιαστικά το µέσο µε το οποίο το Κράτος ασκεί τη ----------------------- του ------------------------2) Ένας τρόπος µε τον οποίο η κεντρική τράπεζα επηρρεάζει τη ρευστότητα των εµπορικών
τραπεζών είναι η πολιτική της --------------------------- ----------------------.
3) Όταν η κεντρική τράπεζα επιθυµεί να περιορίσει την προσφορά χρηµατος, µπορεί να αυξήσει το ------------------------ ----------------------.

145
4) Βασικός ρόλος της κεντρικής τραπεζας είναι η ρύθµιση και ο έλεγχος της προσφοράς
χρήµατος µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η νοµισµατική σταθερότητα και να
προάγεται η οικονοµική πρόοδος µιας χώρας. (Σ) (Λ)
5) Όταν η κεντρική τράπεζα διαθέτει κρατικά χρεώγραφα στο κοινό αυξάνεται η δυνατότητα
των εµπορικών τραπεζών να χορηγούν πιστώσεις. (Σ) (Λ)
6) Κάθε φορά που η κεντρική τράπεζα απόφασίζει την αύξηση της ποσότητας του χρήµατος
που κυκλοφορεί, µειώνει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων των καταθέσεων που πρέπει να διατηρούν οι εµπορικές τράπεζες. (Σ) (Λ)
7) Η κεντρική τράπεζα είναι η τράπεζα που ασκεί έλεγχο στη λειτουργία των εµπορικών
τραπεζών. (Σ) (Λ)
8) Η κεντρική τράπεζα είναι η τράπεζα η οποία:
α) Μέσω των δανείων που χορηγεί οι εισπράττει τόκους ανάλογα µε το επιτόκιο µε το
οποίο χρεώνεται ο δανειζόµενος
β) ∆έχεται καταθέσεις ταµιευτηρίου από το κοινό
γ) Είναι αυτή µέσω της οποίας ο δηµόσιος τοµέας διεκπαιρεώνει τις συναλλαγές του.
δ) ∆ηµιουργεί «πλασµατικό» χρήµα.

8.4 Οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί
Εκτός από τις εµπορικές τράπεζες, υπάρχουν και διάφοροι άλλοι τύποι χρηµατοδοτικών οργανισµών που ασκούν παρόµοιες οικονοµικές δραστηριότητες µε τις εµπορικές τράπεζες. Οι
χρηµατοδοτικοί αυτοί οργανισµοί εµφανίστηκαν αρχικά σε οικονοµικά αναπτυγµένες χώρες
όπως στις Η.Π.Α, Μ. Βρεταννία, Γαλλία κ.λ.π
Οι κυριότεροι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι οι εξείς:
• Τράπεζες αµοιβαίων κεφαλαίων : Η οικονοµική τους λειτουργία συνίσταται στην τοποθέτηση των καταθέσεων των διαφόρων ατόµων στην αγορά κρατικών οµολόγων, τίτλων
(οµολόγων) ανωνύµων εταιριών που παρουσιάζουν µικρό οικονοµικό κύνδυνο και µεγάλη σχετικά ασφάλεια καθώς και στη δανειοδότηση διαφόρων κλάδων της οικονοµίας κυρίως του οικοδοµικού. Από τις καταθέσεις που έχουν, διατηρούν ένα ποσοστό που δεν το
επενδύουν. Με αυτό το τρόπο παρέχουν στους καταθέτες τους ένα εισόδηµα από τις τοποθετήσεις που πργµατοποιούν ενώ ταυτόχρονα διατηρούν και ρευστότητα. Οι καταθέτες
κάθε φορά που επιθυµούν να απόσύρουν µέρος ή και όλες τις καταθέσεις τους θα πρέπει
να γνωστοποιήσουν την επιθυµία τους στην τράπεζα κάποιο χρονικό διάστηµα νωρίτερα (
ένα ή δυο µήνες), ανάλογα µε τους περιορισµούς που έχουν θέσει οι τράπεζες αµοιβαίων
κεφαλαίων.

•

Ασφαλιστικές εταιρίες: Οι ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες πωλούν διαφόρων ειδών ασφαλιστικά προγράµµατα απότελούν επίσης χρηµατοδοτικούς οργανισµούς. Η δική τους
οικονοµική λειτουργία είναι η συγκέντρωση των απόταµιεύσεων των ασφαλισµένων, µέσω της καταβολής ασφαλίστρων και η τοποθέτηση αυτών των απόταµιεύσεων σε διάφορες επενδύσεις όπως είναι η αγορά οµολόγων και µετοχών διαφόρων ανωνύµων εταιριών.

146

•

•

Επίσης οι εταιρίες αυτές δεν έχουν ανάγκη για διατήρηση χρηµατικών κεφαλαίων µε τη
µορφή ρευστών διαθεσίµων επειδή η ρευστοποίηση µιας ασφάλειας από τον αγοραστή
της παρουσιάζει µικρή πιθανότητα. Το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας τους δίνει µεγαλύτερη δυνατότητα επένδυσης των
χρηµατικών τους κεφαλαίων σε χρηµατιστηριακούς τίτλους.
Πιστωτικές ενώσεις: Αυτοί οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί οι οποίοι πρωτοεµφανίστηκαν
στις Η.Π.Α στις αρχές τις δεκαετίας του 1930, έχουν ως βασική οικονοµική λειτουργία να
συγκεντρώνουν τις απόταµιεύσεις των µελών τους έναντι βέβαια κάποιου τόκου, και χορηγούν δάνεια στα µέλη τους για καταναλωτικούς σκοπούς. Η χορήγηση καταναλωτικών
δανείων στα µέλη των πιστωτικών ενώσεων γίνεται έναντι κάποιου τόκου, που η επιβάρυνσή του είναι χαµηλότερη από εκείνη των εµπορικών τραπεζών.Τέτοιους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς µπορούν να δηµιουργήσουν διάφορες οµάδες ατόµων όπως π.χ οι υπάλληλοι µιας επιχείρησης.
Εταιρίες επένδυσεων κεφαλαίων: Αυτοί οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί προσπαθούν να
προσελκύσουν και να συγκεντρώσουν τις απόταµιεύσεις του κοινού, δίνοντας στα διάφορα άτοµα που εµπιστεύονται τις απόταµιεύσεις τους σε αυτές τις εταιρίες µετοχές τους
και µε τα χρηµατικά κεφάλαια που συγκεντρώνονται αγοράζουν µεγάλη ποικιλία χρηµατιστηριακών τίτλων. Το γεγονός ότι οι εταιρίες επενδύσεων κεφαλαίων, επενδύουν τα κεφάλαιά τους σε µεγάλη ποικιλία µετοχών και οµολόγων σηµαίνει ότι έχουν µεγάλη χρηµατιστηριακή εµπειρία και γνώση της κεφαλαιαγοράς, µε απότέλεσµα από τη µια να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο των επενδύσεών τους και από την άλλη να επιτυγχάνουν µεγάλες χρηµατικές απόδόσεις.
Οι εταιρίες επενδύσεων κεφαλαίων διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
α) Αυτές που εκδίδουν ενα ορισµένο αριθµό µετοχών και
β) αυτές που εκδίδουν οποιοδήποτε αριθµό µετοχών, κάθε φορά που εµφανίζονται νέοι
µέτοχοι που επιθυµούν να αγοράσουν νέες µετοχές. Οι εταιρίες αυτές παρέχουν στους
µετόχους τους µέρισµα, αλλά και την πιθανότητα κέρδους που προέρχεται από την
άνοδο των τιµών των µετοχών στο χρηµατιστήριο αξιών.
Πρέπει να αναφέρουµε ότι εκτός από τους πιο πάνω χρηµατοδοτικούς οργανισµούς
υπάρχουν και άλλα είδη τέτοιων οργανισµών όπως π.χ οι συνεταιρισµοί απόταµιεύσεων
και δανείων, οι τράπεζες επενδύσεων, οι εταιρίες χρηµατοδότησης καταναλωτών κ.λ.π.
Όλοι αυτοί οι χρηµατοδοτικόι οργανισµοί, έχουν όπως ήδη έχουµε αναπτύξει, την ίδια
βασική οικονοµική λειτουργία, δηλαδή την τροφοδότηση της οικονοµίας µε χρηµατικά
κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών σε δαπάνες επενδύσης.

Άσκηση 4
Στα παρακάτω να συµπληρώσετε τα κενά, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1) Οι ------------------------ -------------------------- πωλούν διαφόρων ειδών ασφαλιστικά προγράµµατα απότελούν επίσης ------------------------------ --------------------------.
2) Οι εταιρίες επενδύσεων κεφαλαίων παρέχουν στους ---------------------- τους ---------------.
3) Η χορήγηση καταναλωτικών δανείων στα µέλη των --------------------- -------------------γίνεται έναντι κάποιου τόκου.

147
4) Οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν µεγάλη ανάγκη για διατήρηση χρηµατικών κεφαλαίων µε
τη µορφή ρευστών διαθεσίµων. (Σ) (Λ)
5) Οι καταθέτες των τραπεζών αµοιβαίων κεφαλαίων κάθε φορά που επιθυµούν να απόσύρουν µέρος ή και όλες τις καταθέσεις τους θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την επιθυµία
τους στην τράπεζα κάποιο χρονικό διάστηµα νωρίτερα. (Σ) (Λ)
6) Όλοι οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, έχουν την ίδια βασική οικονοµική λειτουργία, δηλαδή την τροφοδότηση της οικονοµίας µε χρηµατικά κεφάλαια για την κάλυψη των αναγκών σε δαπάνες επενδύσης. (Σ) (Λ)

`

ΣΥΝΟΨΗ
1) Μέσα στο τραπεζικό σύστηµα µιας χώρας δραστηριοποιούνται οι εµπορικές τράπεζες και η κεντρική τράπεζα.
2) Οι εµπορικές τράπεζες είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις µε αντικείµενο τη διαµεσολάβησή τους στην αγορά χρήµατος. ∆έχονται τις αποταµιεύσεις του κοινού µε τη µορφή
καταθέσεων και χορηγούν δάνεια.
3) Επίσης µέσω των καταθέσεων όψεως δηµιουργούν «πλασµατικό» (τραπεζικό) χρήµα.
4) Η κεντρική τράπεζα δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, είναι η τράπεζα µέσω της
οποίας η εκάστοτε κυβέρνηση ασκεί τη νοµισµατική και πιστωτική της πολιτική και
ασκεί καποιες λειτουργίες.
5) Επίσης η κεντρική τράπεζα ασκεί έλεγχο στο τρόπο λειτουργίας των εµπορικών τραπεζών.
6) Εκτός απο την κεντρική τράπεζα και τις εµπορικές τράπεζες µέσα στα πλαίσια λειτουρ
γίας του τραπεζικού συστήµατος δραστηριοποιούνται και διάφοροι άλλοι χρηµατοδοτικο
οργανισµοί.
7) Οι κυριότεροι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι οι εξείς:
α) τράπεζες αµοιβαίων κεφαλαίων β) ασφαλιστικές εταιρίες, γ) πιστωτικές ενώσεις κα
δ) εταιρίες επένδυσεων κεφαλαίων
Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1) «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. ΜπένοςΓ. Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου Εκδόσεις Μπένου Αθήνα 2002.
Kεφάλαιο 18 Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να εµβαθύνει στη σύγχρονη εγχρήµατη οικονοµία, να πάρει πληροφορίες για τα είδη χρήµατος που κυκλοφορούν σε µια σύγχρονη οικονοµία καθώς και να µελετήσει τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος
2) «Εισαγωγή στη σύγχρονη Μακροοικονοµική»: Α. Κώττη – Γ. Κώττη Αθήνα 1998
Κεφάλαιο VIII. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται χρήµα µέσω των εµπορικών τραπεζών, τη ζήτηση , την προσφορά χρήµατος και
την έννοια του επιτοκίου. Επίσης στο Παράρτηµα ‘Α του κεφαλαίου VIII. δίνονται χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε το τραπεζικό σύστηµα και την νοµισµατική πολιτική στην
Ελλάδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1
1) χρηµαταγορά, κεφαλαιαγορά
2) εµπορικές, κεντρικές
3) εµπορικές, κερδοσκοπικό, αγορά
4) πιστωτική αγορά
5) (Σ)
6) (Σ)
7) (Λ)
8) (Λ)
9) (Σ)
Άσκηση 2
1) ρευστών διαθεσίµων
2) (Σ)
3) γ (20%)
4) δ (10.200 €)
5) β (50.000 €)
Άσκηση 3
1) νοµισµατική πολιτική
2) ανοικτής αγοράς
3) προεξοφλητικό επιτόκιο
4) (Σ)
5) (Λ)
6) (Σ)
7) (Σ)
8) γ
Άσκηση 4
1) ασφαλιστικές εταιρίες
2) µετόχους, µέρισµα
3) πιστωτικών ενώσεων
4) (Λ)
5) (Σ)
6) (Σ)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
Σκοπός
Στην ενότητα αυτή βασική επιδίωξη είναι να γίνουν κατανοητές από τον ενήλικο τα φαινόµενα του πληθωρισµού και τις ανεργίας, των λόγων που τα δηµιουργούν καθώς και ποιά µέτρα
µπορούν να ληθφούν για την καταπόλέµιση αυτών των φαινοµένων.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης ενότητας ο εκπαιδευόµενος θα είναι σε θέση:
• Να κατανοήσει την έννοια του πληθωρισµού
• Να αντιληφθεί τα αίτια του πληθωρισµού
• Να γνωρίζει τα είδη του πληθωρισµού
• Να κατανοήσει τα προβλήµατα που δηµιουργεί ο πληθωρισµός
• Να κατανοήσει την έννοια της ανεργίας και τα αίτια που την προκαλούν
• Να γνωρίζει τα είδη της ανεργίας
• Να γνωρίζει ποιά µέτρα ακολουθούνται για την καταπόλέµιση της ανεργίας

Έννοιες κλειδιά
• Πληθωρισµός
• Ρυθµός πληθωρισµού
• Έρπων – Καλπάζων πληθωρισµός
• Πληθωρισµός ζήτησης
• Πληθωρισµός κόστους
• Στασιµοπληθωρισµός
• Χρηµατικό – πραγµατικό εισόδηµα
• Ανεργία
• Οικονοµικός ενεργά πληθυσµός – εργατικό δυναµικό
• Άνεργοι – απασχολούµενοι
• Ποσοστό ανεργίας

Εισαγωγικές παρατηρήσεις
∆υο από τις βασικές επιδιώξεις ενος σύγχρονου Κράτους είναι από τη µια πλευρά η επίτευξη
της πλήρους απασχόλησης και από την άλλη η σταθερότητα των τιµών των αγαθών.
Στο βαθµό που οι επιδιώξεις αυτές δεν υλοποιούνται δηµιουργούνται δυο σοβαρά προβλήµατα: το πρόβληµα του πληθωρισµού και το πρόβληµα της ανεργίας.
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Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να προσεγγίσουµε τα δυο αυτά οικονοµικά προβλήµατα

9.1 Πληθωρισµός
9.1.1 Έννοια και ορισµός
Ώς πληθωρισµό ορίζουµε το φαινόµενο κατά το οποίο παρατηρείται µια συνεχής αύξηση στο
γενικό επίπεδο των τιµών. Μια και µοναδική αύξηση στο γενικό επίπεδο τιµών δεν συνιστά
πληθωρισµό. Επίσης όταν οι τιµές ορισµένων αγαθών και υπηρεσιώναυξάνονται ενώ όταν οι
τιµές άλλων αγαθών και υπηρεσιών µειώνονται δεν υπάρχει πληθωρισµός. Άρα ο πληθωρισµός είναι µάλλον ένα φαινόµενο το οποίο είναι δυναµικό και όχι στατικό.
Ο πληθωρισµός µετριέται µε το ποσοστό αύξησης του επιπέδου των τιµών κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου ( ρυθµός πληθωρισµού ).
Ο ρυθµός πληθωρισµού δείχνει µε απλά λόγια πόσο τοις εκατό (%) έχει αυξηθεί το γενικό
επίπεδο των τιµών ενός έτους συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος.
Για παράδειγµα αν υποθέσουµε ότι µια χώρα για το 2006 έχει ρυθµό πληθωρισµού 5%,
σηµαίνει ότι το γενικό επίπεδο τιµών αυτής της χώρας έχει αυξηθεί κατά 5% το 2006 συγκριτικά µε το 2005. Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι όταν µειώνεται ο πληθωρισµός δεν µειώνονται οι τιµές αλλά ο ρυθµός αύξησής τους. Αν συµβολίσουµε µε ∆.Τ το δείκτη τιµών καταναλωτή και µε Ρ.Π το ρυθµό πληθωρισµού, ο ρυθµός πληθωρισµού µπορεί να υπολογιστεί ως
εξής:
∆.Τ τρέχ. έτους - ∆.Τ προηγ. έτους
• 100
Ρυθµός Πληθωρισµού =
∆.Τ προηγούµενου έτους
9.1.2 Η ένταση του πληθωρισµού
Ανάλογα µε την έντασή του ο πληθωρισµός µπορεί να χαρακτηριστεί ως: α) έρπων πληθωρισµός και β) καλπάζων πληθωρισµός ή υπερπληθωρισµός.
• Ο έρπων πληθωρισµός είναι πληθωρισµός µικρής έντασης και δεν δηµιουργεί σοβαρά
προβλήµατα. Με άλλα λόγια το επιπέδο των τιµών αυξάνεται κατά ένα µικρό ποσοστό
κάτω του 4-5%. Θεωρείται µάλιστα από ορισµένους οικονοµολόγους ότι επιδρά θετικά
στην παραγωγή γιατί δηµιουργεί προσδοκίες κέρδους για τις επιχειρήσεις. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι ο έρπων πληθωρισµός ενθαρρύνει τις επενδύσεις λόγω των κερδών
που αναµένονται και οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής.
• Ο καλπάζων πληθωρισµός ή υπερπληθωρισµός.αντίθετα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ποσοστό αύξησης των τιµών και είναι µεγάλης έντασης. Καλπάζων µπορεί να θεωρηθεί ο πληθωρισµός όταν είναι διψήφιος ή τριψήφιος π.χ. 30%, 50% ή ακόµα και 150 ή
200%. Ορισµένες χώρες σε διάφορες περιοχές της Γης υποφέρουν κατά περιόδους από
αυτό το είδος πληθωρισµού π.χ. Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία κλπ. Ο υπερπληθωρισµός
αυτής της εκτάσεως δεν είναι συνηθισµένο φαινόµενο και εµφανίζεται κυρίως σε ανώµαλες οικονοµικές καταστάσες π.χ. σε πολεµικές ή σε µεταπόλεµικές περιόδους. Απότέλεσµα του υπερπληθωρισµού είναι η µεγάλη και συνεχής µείωση της αξίας του χρήµατος
και της αγοραστικής δύναµης.
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•

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ένα µικρό ποσοστό αύξησης των τιµών είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει σε κάθε
οικονοµία που αναπτύσσεται. Συµβαίνει πολλές φορές να αυξάνονται οι τιµές των προϊόντων επειδή λόγω τις εξέλιξης της τεχνολογίας να βελτιώνεται η ποιότητά τους. Η αύξηση
όµως αυτή δεν δηµιουργεί πληθωρισµό. Π.χ. τα κινητά τηλέφωνα νέας τεχνολογίας είναι
πολύ καλύτερα από τα κινητά πρώτης γενιάς και η αύξηση των τιµών τους οφείλεται στο
γεγονός αυτό.
Επίσης λόγω της τεχνολογικής προόδου, υπηρεσίες που προσφέρονται από διάφορα επαγγέλµατα βελτιόνονται διαχρονικά και ένα µέρος από την αύξηση των τιµών τους οφείλεται στη βελτίωση αυτή. Π.χ τα συνεργεία αυτοκινήτων έχουν καλύτερο εξοπλισµό και
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες σε σχέση µε το παρελθόν.

Άσκηση 1
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση και συµπληρώστε τα κενά
1) Ώς --------------------- ορίζουµε το φαινόµενο κατά το οποίο παρατηρείται µια συνεχής
αύξηση στο ----------------- -------------------- των τιµών.
2) Ο ---------------- πληθωρισµός ενθαρρύνει τις ---------------------- λόγω των κερδών που
αναµένονται και οδηγεί σε αύξηση της-----------------------.
3) Όταν µειώνεται ο πληθωρισµός µειώνονται οι τιµές των αγαθών (Σ) (Λ)
4) Απότέλεσµα του υπερπληθωρισµού είναι η µεγάλη και συνεχής µείωση της αξίας του
χρήµατος και της αγοραστικής δύναµης (Σ) (Λ)
5) Όταν ο πληθωρισµός είναι µικρής έντασης χωρίς να δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
στην οικονοµία χαρακτηρίζεται ως :
α) Ρυθµός πληθωρισµού
β) Καλπάζων πληθωρισµός
γ) Έρπων πληθωρισµός
δ) Υπερπληθωρισµός
9.1.3 Τα αίτια του πληθωρισµού
Ο πληθωρισµός µπορεί να προέρχεται είτε από την πλευρά της συνολικής ζήτησης είτε από
την πλευρά της συνολικής προσφοράς. Ο πληθωρισµός επµένως διακρίνεται σε α) πληθωρισµό ζήτησης και β) σε πληθωρισµό κόστους.

•

Πληθωρισµός ζήτησης : Όταν το γενικό επίπεδο των τιµών αυξάνεται συνέχεια λόγω
αύξησης της συνολικήςζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, τότε ο πληθωρισµός αυτός χαρακτηρίζεται ως πληθωρισµός ζήτησης. Η αύξηση αυτή των τιµών λόγω υπερβολικής
ζήτησης µπορεί να οδηγήσει διάφορες επιχειρήσεις σε αύξηση της παραγωγής τους αν
βέβαια υπάρχουν υποαπασχολούµενοι συντελεστές παραγωγής.
Όµως αν η οικονοµία βρίσκεται σε στάδιο πλήρους απασχόλησης των συντελεστών παραγωγής η αύξηση των τιµών δεν συνοδεύεται από αύξηση της παραγωγής.
Αύξηση των τιµών είναι δυνατόν να προέλθει και από υπερβολική ζήτηση σε σχέση µε τις
δυνατότητες προσφοράς ορισµένων κλάδων παραγωγής. Αν για παράδειγµα η ζήτηση για
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αµνοερίφια το Πάσχα είναι µεγαλύτερη από την προσφορά τους η τιµή του αρνιού θα αυξηθεί.

•

Πληθωρισµός κόστους : Ο πληθωρισµός ζήτησης µπορεί να εξηγήσει τις συνεχείς αυξήσεις των τιµών των αγαθών σε περιόδους πλήρους απασχόλησης των συντελεστών παραγωγής και της οικονοµίας γενικότερα. ∆εν µας εξηγεί όµως γιατί αυξάνονται συνεχώς οι
τιµές σε περιόδους οικονοµικής στασιµότητας και ανεργίας. Στο φαινόµενο αυτό καλείται
να δώσει εξήγηση ο πληθωρισµός κόστους.
Η θεωρία του πληθωρισµού κόστους στηρίζεται στην ύπαρξη:
i) σχυρών εργατικών σωµατείων και ii) Μονοπωλίων και ολιγοπωλίων στην αγορά
αγαθών και υπηρεσιών
i) σχυρά εργατικά σωµατεία: Σύµφωνα µε τη θεωρία του πληθωρισµού κόστους ορισµένα ισχυρά εργατικά σωµατεία ζητούν και επιτυγχάνουν σηµαντικές αυξήσεις των
µισθών των µελών τους ακόµα και σε περιόδους στασιµότητας και ανεργίας. Κατά
συνέπεια αυξάνεται το κόστος ανά µονάδα προϊόντος στις επιχειρήσεις στις οποίες γίνεται η αύξηση των µισθών.
ii) ονοπωλία και ολιγοπωλία στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών: Ορισµένες επιχειρήσεις η οποίες απασχολούν εργαζοµένους οι οποίοι ανήκουν στα σωµατεία που αναφέραµε και που έχουν ολιγοπωλιακό ή µονοπωλιακό χαρακτήρα έχουν τη δυνατότητα να
να µεταφέρουν την αύξηση του κόστους παραγωγής στους καταναλωτές µέσω της αύξησης των τιµών. Επειδή τα προϊόντα που παράγονται από αυτές τις επιχειρήσεις θεωρούνται συνήθως πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων προϊόντων, η αρχική αύξηση των τιµών «απλώνεται» σε ολόκληρη την οικονοµία και το γενικό επίπεδο των τιµών αυξάνεται παρά το γεγονός ότι στην οικονοµία υπάρχει ανεργία.

Παράδειγµα:
Έστω ότι το σωµατείο των εργαζοµένων της ∆.Ε.Η ζητά αυξήσεις για το τρέχον έτος οι οποίες υπερβαίνουν τις αυξήσεις που έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονοµικών. Αν τις επιτύχει αυξάνεται το κόστος παραγωγής της ∆.Ε.Η η οποία λόγω του µονοπωλιακού της χαρακτήρα µπορεί να το καλύψει µε αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Ως γνωστό το
ηλεκτρικό ρεύµα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων µε απότέλεσµα
να αυξηθεί το κόστος παραγωγής άλλων προϊόντων και κατά συνέπεια και οι τιµές τους στην
αγορά.
9.1.4 Ο στασιµοπληθωρισµός
΄Υστερα από εµπειρική µελέτη ο καθηγητήςA. W. Phillips µε βάση κάποια δεδοµένα από τη
Βρετανία διαπίστωσε ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση µεταξύ του πληθωρισµού και ενός άλλου κοινωνικού και οικονοµικού φαινοµένου, της ανεργίας. Όταν η ανεργία µειωνόταν λόγω
ανόδου της οικονοµικής δραστηριότητας ο ρυθµός πληθωρισµού αυξανόταν και αντίστροφα.
Οι εξελίξεις όµως στη δεκαετία του ’70 ήταν ανορθόδοξες, αφού τα υψηλά ποσοστά αυξήσεων των τιµών συµβίωναν µε την ανεργία. Σε πολλές χώρες κατά περιόδους έχει εποµένως παρατηρηθεί συνύπαρξη πληθωρισµού και ανεργίας. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται
στασιµοπληθωρισµός
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Άσκηση 2
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση και συµπληρώστε τα κενά
1) Όταν το γενικό επίπεδο των τιµών αυξάνεται συνέχεια λόγω αύξησης της συνολικήςζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες, τότε ο πληθωρισµός αυτός χαρακτηρίζεται ως --------------------- -------------------------.
2) Ένας από τους λόγους εµφάνισης ------------------------ --------------------- είναι η ύπαρξη
ισχυρών εργατικών σωµατείων.
3) Η αύξηση των τιµών λόγω υπερβολικής ζήτησης όταν η οικονοµία βρίσκεται σε στάδιο
πλήρους απασχόλησης των συντελεστών παραγωγής δεν συνοδεύεται από αύξηση της
παραγωγής. (Σ) (Λ)
4) Το φαινόµενο του στασιµοπληθωρισµου παρατηρείται όταν η ανεργία µειώνεται λόγω
ανόδου της οικονοµικής δραστηριότητας και ο ρυθµός πληθωρισµού αυξάνεται και αντίστροφα. (Σ) (Λ)
5) Η ύπαρξη µονοπωλίων και ολιγοπωλίων στην αγορά των αγαθών και των υπηρεσιών είναι µια αιτία για την εµφάνιση:
α) Πληθωρισµού ζήτησης
β) Πληθωρισµού κοστους
γ) Στασιµοπληθωρισµού
δ) Έρπωντος πληθωρισµού
9.1.5 Συνέπειες του πληθωρισµού
α) Η αναδιανοµή των εισοδηµάτων και του πλούτου
Το φαινόµενο του πληθωρισµού οδηγεί στην αναδιανοµή των εισοδηµάτων και του πλούτου
ανάµεσα στις διαφορετικές οµάδες ατόµων. Για να γίνει κατανοητό αυτό είναι χρήσιµο να
γίνει µια διάκριση ανάµεσα στο χρηµατικό και στο πραγµατικό εισόδηµα.
• Χρηµατικό εισόδηµα είναι το σύνολο των χρηµάτων πού παίρνει ένα άτοµο ως εισόδηµα
σε µια ορισµένη χρονική περίοδο ( π.χ µηνιαίος µισθός, ετήσιο εισόδηµα κ.λ.π)
• Πραγµατικό εισόδηµα είναι το σύνολο των αγαθών πού µπορεί το άτοµο να αγοράσει µε
το χρηµατικό του εισόδηµα.
Το πραγµατικό εισόδηµα επηρρεάζεται από το γενικό επίπεδο των τιµών, αν βέβαια θεωρήσουµε το χρηµατικό εισόδηµα σταθερό. Αυτό σηµαίνει ότι όσο µεγαλύτερο είναι το επίπεδο
των τιµών τόσο λιγότερα αγαθά µπορεί να αγοράζει το άτοµο µε το χρηµατικό του εισόδηµα
και εποµένως τόσο µικρότερο είναι το πραγµατικό του εισόδηµα. Η σχέση ανάµεσα στο
πραγµατικό εισόδηµα, το χρηµατικό εισόδηµα και το επίπεδο των τιµών δίνεται από την ακόλουθη σχέση:
Πραγµατικό Εισόδηµα =

Χρηµατικό Εισόδηµα
• 100
Επίπεδο Τιµων

Από την παραπάνω σχέση γίνεται κατανοητό ότι για να διατηρηθεί το πραγµατικό εισόδηµα
σταθερό, θα πρέπει να αυξάνεται µε τον ίδιο ρυθµό όπως το γενικό επίπεδο τιµών. Ας εξετάσουµε λοιπόν ποιές εισοδηµατικές οµάδες πλήτονται από τον πληθωρισµό και ποιές ευνοούνται:
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i) Σταθερά χρηµατικά εισοδήµατα και εισοδήµατα που προέρχονται από κέρδη
• Πλήττονται από τον πληθωρισµό:Σε περιόδους ανόδου των τιµών τα άτοµα που έχουν σταθερό χρηµατικό εισόδηµα ή το εισόδηµά τους αυξάνεται µε ρυθµούς µικρότερους του πληθωρισµού, υφίστανται µια µείωση του πραγµατικού τους εισοδήµατος.
Κατά συνέπεια ο πληθωρισµός πλήττει κυρίως εισοδηµατικές οµάδες όπως είναι οι
συνταξιούχοι, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, και εργάτες. Αυτό συµβαίνει επειδή οι συµβάσεις εργασίας τους δεν ανανεώνονται συχνά και προφανώς το χρηµατικό
τους εισόδηµα δεν αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το ρυθµό αύξησης των τιµών.
Παράδειγµα: Αν δωθούν αυξήσεις στους µισθούς π.χ 3% ενώ ο ρυθµός πληθωρισµού
είναι 4% υπάρχει απώλεια αγοραστικής δύναµης (πραγµατικού εισοδήµατος) για τους
µισθωτούς, επειδή οι αυξήσεις που δίνονται δεν καλύπτουν τον πληθωρισµό,
• Ευνοούνται από τον πληθωρισµό: Αντίθετα, άτοµα που το εισόδηµά τους πραγµατοποιεί ταχύτερη αύξηση από αυτή του πληθωρισµού ευνοούνται επειδή το πραγµατικό
τους εισοδήµα αυξάνεται. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο πληθωρισµός ευνοεί τους
επιχειρηµατίες, αυξάνοντας το πραγµατικό τους εισόδηµα. Αυτό συµβαίνει επειδή σε
περιόδους πληθωρισµού οι τιµές των διαφόρων αγαθών αυξάνονται πιό γρήγορα από
τις αµοιβές των συντελεστών παραγωγής και εποµένως τα έσοδα των επιχειρήσεων
αυξάνονται πιό γρήγορα από τις δαπάνες τους.
• Συµπέρασµα: Ο πληθωρισµός ευνοεί τα άτοµα, που το εισόδηµά τους µεταβάλλεται
εύκολα, σε βάρος των ατόµων µε σταθερό χρηµατικό εισόδηµα.
ii) Οι απόταµιεύσεις
• Πλήττονται από τον πληθωρισµό: Ο πληθωρισµός, όπως µπορούµε εύκολα να κατανοήσουµε µειώνει την αγοραστική δύναµη όχι µόνο των σταθερών εισοδηµάτων αλλά
και κάθε σταθερού χρηµατικού ποσού. Σε περιόδους πληθωρισµού µεγάλη σηµασία
έχει η µείωση της πραγµατικής αξίας των απόταµιεύσεων, επειδή απότελεί αντικίνητρο για απόταµίευση και στρέφει το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατος στην κατανάλωση. Όπως καταλαβαίνουµε το βάρος του πληθωρισµού το αντιµετωπίζουν οι µικροί απόταµιευτές οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη πληροφόριση για έγκαιρη επένδυση των απόταµιεύσεων τους.
Παράδειγµα: Έστω ότι ένας υπάλληλος έχει απόταµιεύσει 3.000€ σε µια εµπορική
τράπεζα. Το επιτόκιο καταθέσεων που δίνει η τράπεζα έστω ότι είναι 2,5% («καθαρό», µετά την παρακράτηση των φόρων). Ανακοινώνεται επίσηµα ότι ο ρυθµός
πληθωρισµού είναι 3,25%. Σε µια τέτοια περίπτωση ο καταθέτης χάνει µέρος της
αγοραστικής δύναµης των χρηµάτων του. Ας εξετάσουµε ποιά είναι η απώλεια για
τον καταθέτη:
Τόκοι καταθέσεων = 3.000 • 2,5% = 75
Καταθέσεις µετά τους τόκους = 3.000 + 75 = 3.075
Πραγµατική αξία καταθέσεων =

3.075
• 100 = 2.978
103,25
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Αρχικά υπολογίσαµε την ονοµαστική (χρηµατική) αξία των καταθέσεων µετά τους
τόκους. Στη συνέχεια διαιρόντας τις ονοµαστικές καταθέσεις µε το δείκτη τιµών
υπολογίσαµε την πραγµατική αξία των καταθέσεων. Άρα ο καταθέτης έχει µια
πραγµατική απώλεια 22€ στο αρχικό ποσό καταθέσης.
iii) Οι δανειστές και οι δανειζόµενοι
Σε περιόδους πληθωρισµού, ευνοούνται όσοι δανείζονται χρηµατικά ποσά (δανειζόµενοι),
έναντι αυτών που δανείζουν (δανειστές) και οι οποίοι πλήττονται από τον πληθωρισµό.
Αυτό συµβαίνει επειδή η πραγµατική αξία του χρηµατικού ποσού που δανείζεται είναι
µειωµένη το χρόνο εξόφλησης.
Βέβαια θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι δανειστές δανείζουν χρηµατικά ποσά έχοντας υπόψην τους την πραγµατική απώλεια που θα έχουν από τον πληθωρισµό και γιαυτό το λόγο
δανείζουν µε κάποιο επιτόκιο. Αν το επιτόκιο είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το ρυθµό πληθωρισµού δεν πλήττονται από αυτόν. Αντίθετα πλήττονται αν το επιτόκιο είναι µικρότερο
από το ρυθµό πληθωρισµού.
Παράδειγµα: Έστω ένα άτοµο Α δανείζει ένα άλλο άτοµο Β το ποσό των 10.000€ για ένα
χρόνο. Στη διάρκεια του χρόνου ο ρυθµός πληθωρισµού είναι 3%. Άρα ο δείκτης τιµών
γίνεται 103. Εξετάζουµε τις παρακάτω περιπτώσεις:
• Το χρηµατικό ποσό των 10.000€ δανείζεται χωρίς επιτόκιο:
10.000
Πραγµατική αξία του δανειζόµενου ποσού=
• 100 9708 €
103
Άρα υπάρχει µια πραγµατική απώλεια για τον δανειστή 292€
• Το χρηµατικό ποσό των 10.000€ δανείζεται µε επιτόκιο π.χ 2%
Τόκος= 10.000 • 2%=200 €
Ονοµαστική αξία του δανειζόµενου ποσού (µετά τους τόκους)= 10.200 €
10.200
Πραγµατική αξία του δανειζόµενου ποσού =
• 100 = 9.903 €
103
Άρα υπάρχει µια πραγµατική απώλεια για τον δανειστή 97€
• Το χρηµατικό ποσό των 10.000€ δανείζεται µε επιτόκιο π.χ 5%
Τόκος= 10.000 • 5%=500 €
Ονοµαστική αξία του δανειζόµενου ποσού (µετά τους τόκους)=10.500 €
10.500
Πραγµατική αξία του δανειζόµενου ποσού =
• 100 = 10.194 €
103
Εφόσον το επιτόκιο είναι µεγαλύτερο του ρυθµού πληθωρισµού ευνοείται ο δανειστής
επειδή η πραγµατική αγοραστική του δύναµη αυξάνεται κατά 194 €.
β) Το ισοζύγιο πληρωµών
Αναπόφευκτα επηρρεάζεται αρνητικά ο εξωτερικός τοµέας της οικονοµίας από τον πληθωρισµό. Εφόσον οι τιµές των αγαθών αυξάνονται στο εσωτερικό της χώρας σε σχέση µε τις τιµές
των αγαθών στο εξωτερικό, είναι λογικό να παρατηρηθεί µια αύξηση στις εισαγωγές σε σχέση µε τις εξαγωγές οι οποίες µειώνονται. Αυτό προκαλεί µια επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωµών µε άµεσο συνακόλουθο τη µείωση των συναλλαγµατικών απόθεµάτων της χώρας.

157
γ) Η κατανοµή των συντελεστών παραγωγής
Ο πληθωρισµός επηρεάζει την (άριστη) κατανοµή των παραγωγικών συντελεστών στους διάφορους τοµείς της οικονοµίας. Σε περιόδους πληθωρισµού αναλαµβάνονται επενδύσεις που
κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαν αναληφθεί και αυτό επειδή η αύξηση του επιπέδου
των τιµών αυξάνει την προσδοκώµενη απόδοση κάποιων επενδύσεων. Έτσι οι παραγωγικοί
πόροι της οικονοµίας κατανέµονται όχι µε τον καλύτερο τρόπο, πράγµα που εκτός των άλλων
µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει, επιβραδύνει την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Άσκηση 3
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση και συµπληρώστε τα κενά
1) Το ---------------------------- εισόδηµα επηρρεάζεται από το γενικό επίπεδο των τιµών, αν
βέβαια θεωρήσουµε το ------------------------- εισόδηµα σταθερό.
2) Σε περιόδους πληθωρισµού µεγάλη σηµασία έχει η µείωση της ---------------------- αξίας
των -------------------, επειδή απότελεί αντικίνητρο για απόταµίευση και στρέφει το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατος στην ------------------------.
3) Αν το ------------------- είναι µικρότερο από το --------------- πλhθωρισµού οι δανειστές
πλήττονται από τον πληθωρισµό.
4) Σε περιόδους ανόδου των τιµών τα άτοµα που έχουν σταθερό χρηµατικό εισόδηµα ή το
εισόδηµά τους αυξάνεται µε ρυθµούς µικρότερους του πληθωρισµού, υφίστανται µια µείωση του πραγµατικού τους εισοδήµατος. (Σ) (Λ)
5) Σε περιόδους πληθωρισµού οι παραγωγικοί πόροι της οικονοµίας κατανέµονται µε τον
καλύτερο τρόπο, πράγµα που επιταγχύνει την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. (Σ) (Λ)
6) Ο πληθωρισµός ευνοεί τους µισθωτούς, αυξάνοντας το πραγµατικό τους εισόδηµα.(Σ) (Λ)
7) Ο πληθωρισµός πλήττει κυρίως εισοδηµατικές οµάδες που έχουν σταθερό χρηµατικό εισόδηµα επειδή:
α) Οι συµβάσεις εργασίας τους δεν ανανεώνονται συχνά
β) Επηρρεάζεται αρνητικά ο εξωτερικός τοµέας της οικονοµίας
γ) Η αύξηση του επιπέδου των τιµών αυξάνει την προσδοκώµενη απόδοση κάποιων επενδύσεων.
δ) Μείώνονται τα συναλλαγµατικά απόθέµατα της χώρας
8) Έστω ένα άτοµο Α (δανειστής) δάνεισε ένα άλλο άτοµο Β (δανειζόµενος)το ποσό των
10.000€ για ένα χρόνο µε επιτόκιο 5% ενώ ο ρυθµός πληθωρισµού είναι 8%.
Στο τέλος του χρόνου :
α) Ο δανειζόµενος Β ζηµιώθηκε κατά 500 €
β) Ο δανειστής Α ωφελήθηκε κατά 250 €
γ) Ο δανειζόµενος Β ωφελήθηκε κατά 278 €
δ) Κανένας από τους δυο δεν ωφελήθηκε ούτε ζηµιώθηκε.
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9.2 Η ανεργία
9.2.1 Βασικές έννοιες
Ο πληθυσµός µιας χώρας από οικονοµική άποψη διακρίνεται σε δυο κατηγορίες: στον οικονοµικά ενεργό πληθυσµό και στον µη οικονοµικά ενεργό πληθυσµό.
• Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ή το εργατικό δυναµικό όπως αλλιώς ονοµάζεται περιλαµβάνει όλα εκείνα τα άτοµα που είναι ικανά για εργασία και επιθυµούν να εργαστούν. ∆ηλαδή περιλαµβάνονται τα άτοµα που θέλουν και µπορούν να εργαστούν. Το εργατικό δυναµικό απότελέι τον συντελεστή παραγωγής εργασία και περιλαµβάνει τους
απασχολούµενους και τους άνεργους.
- Απασχολούµενοι θεωρούνται όσοι εργάζονται, έχουν δηλαδή επαγγελµατική απασχόληση.
- Άνεργοι όσοι θέλουν και µπορούν να εργαστούν αλλά για διάφορους λόγους που θα
εξετάσουµε στη συνέχεια δεν βρίσκουν εργασία.
• Ο µη οικονοµικά ενεργός πληθυσµός είναι εκείνη η κατηγορία του πληθυσµού που απότελείται από άτοµα τα οποία είτε δεν θέλουν είτε δεν µπορούν να εργαστούν όπως π.χ οι
συνταξιούχοι, οι µαθητές, οι νοικοκυρές, οι στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους, οι
σωµατικά ή πνευµατικά ανίκανοι για εργασία, οι άεργοι κ.λ.π Με άλλα λόγια ο µη οικονοµικά ενεργός πληθυσµός περιλαµβάνει όσους δεν απασχολούνται και δεν αναζητούν
εργασία.
9.2.2 Η έννοια και η µέτρηση της ανεργίας
Ανεργία υπάρχει όταν ο συντελεστής παραγωγής εργασία υποαπασχολείται, δηλαδή όταν το
εργατικό δυναµικό δεν απασχολείται πλήρως.
Η ανεργία µπορεί να µετρηθεί είτε ως απόλυτο µέγεθος π.χ 200.000 άνεργοι, είτε ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού.
Ποσοστό ανεργίας=

Αριθµός ανέργων
• 100
Εργατικό δυναµικό

Παρατήρηση:
Θα πρέπει να τονίσουµε ότι η ανεργία υπολογίζεται επι του εργατικού δυναµικού µιας χώρας
και όχι επι του συνόλου του πληθυσµού.
9.2.3 Μορφές ανεργίας
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουµε τέσσερα είδη ανεργίας, την ανεργία τριβής, την εποχική
ανεργία,την ανεργία από ανεπαρκή ζήτηση ή κυκλική ανεργία και τέλος τη διαρθρωτική ανεργία.
• Ανεργία τριβής: Σε όλες τις οικονοµίες ακόµα και µε τις καλύτερες συνθήκες, υπάρχει
πάντα ένα ορισµένο ποσοστό ανεργίας, επειδή διάφορα άτοµα µετακινούνται από µια εργασία σε µια άλλη. Κατά τη µετακίνηση αυτή είναι δυνατόν να µεσολαβήσει µια περίοδος
ανεργίας. Η ανεργία αυτή ονοµάζεται ανεργία τριβής και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο πρόβληµα εφόσον τα άτοµα που µετακινούνται βρούν εργασία σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
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Η ανεργία τριβής είναι πιό έντονη στους νέους που βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδροµίας τους και οι οποίοι απόφασίζουν ευκολότερα να εγκαταλείψουν την εργασία που ήδη
έχουν και να ψάξουν για κάποια άλλη που τους ικανοποιεί καλύτερα. Επίσης αυτό το είδος ανεργίας παρουσιάζεται περισσότερο σε οικονοµίες που µεταβάλλονται γρήγορα, όπου πολλές νέες επιχειρήσεις δηµιουργούνται ενώ πολλές παλιές επιχειρήσεις διακόπτουν
την λειτουργία τους µη µπορώντας να ακολουθήσουν τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Η
ύπαρξη τις ανεργίας τριβής επιτρέπει στις νέες επιχειρήσεις να βρούν προσωπικό από τις
επιχειρήσεις που κλείνουν.

•

Εποχική ανεργία: Ένα συνηθισµένο φαινόµενο που παρουσιάζεται σε όλες τις οικονοµίες
είναι αυτό η εποχική ανεργία. Οφείλεται στον εποχιακό χαρακτήρα ορισµένων επαγγελµάτων όπως είναι π.χ οι γεωργικές εργασίες, εργασίες σχετικές µε τον τουρισµό και άλλες
εργασίες εποχιακού χαρακτήρα όπως η πώληση Χριστουγεννιάτικων ή απόκριάτικων ειδών. Αυτό το είδος ανεργίας µπορεί να επηρρεάσει όλες τις ηλικίες και δεν απότελεί σοβαρό πρόβληµα στην οικονοµία.

•

Ανεργία από ανεπαρκή ζήτηση ή κυκλική ανεργία: Όταν σε µια οικονοµία η συνολική
ζήτηση δεν είναι ικανή να απόρροφήσει το προϊόν που παράγεται µέσα στην οικονοµία,
µειώνεται η παραγωγή µε απότέλεσµα τη µείωση της απασχόλησης των συντελεστών παραγωγής και κατά συνέπεια µείωση της απασχόλησης του συντελεστή εργασία και αύξηση της ανεργίας. Η ανεργία αυτή ονοµάζεται ανεργία από ανεπαρκή ζήτηση ή κυκλική
ανεργία. Όταν εµφανίζεται αυτό το είδος ανεργίας οι επιχειρήσεις προτιµούν να απόλύουν
τους νεότερους υπαλλήλους και εργάτες επειδή θα πληρώσουν µικρότερες απόζηµιώσεις
στους απόλυµένους συγκριτικά µε αυτές που θα πλήρωναν αν απέλυαν παλαιότερους εργαζόµενους.

•

∆ιαρθρωτική ανεργία: Σύµφωνα µε αυτό το είδος ανεργίας µπορεί να υπάρξει ανεργία σε
µια οικονοµία ακόµα και όταν υπάρχει συνολική ζήτηση η οποία είναι ικανή να εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών. Στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται η διαρθρωτική ανεργία. Όταν δηλαδή η προσφορά εργασίας δεν ανταπόκρίνεται
στη ζήτηση εργασίας, είναι δυνατόν να υπάρξει µια έλλειψη ευκαιριών για ορισµένα άτοµα που θέλουν να εργαστούν ενώ για ορισµένες ειδικεύσεις µπορεί να µην υπάρχει επαρκής προσφορά εργατικού δυναµικού. Για παράδειγµα µπορεί να παρατηρείται ανεργία
στους οικοδόµους ενώ ταυτόχρονα να υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε άλλες ειδικεύσεις όπως π.χ στους υδραυλικούς.
Το πρόβληµα της διαρθρωτικής ανεργίας µπορεί να εµφανιστεί και για έναν άλλο λόγο.
Είναι δυνατόν να πλεονάζει η προσφορά εργασίας σε ορισµένες περιοχές της χώρας και η
ζήτηση εργασίας να µην καλύπτεται σε άλλες. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν άνεργοι σε
µια γεωγραφική περιοχή και θέσεις εργασίας µε τις ειδικότητες των ανέργων σε µια άλλη,
οι άνεργοι όµως δεν θέλουν να µετακινηθούν από την περιοχή τους.
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9.2.3 Οι οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της ανεργίας
Το φαινόµενο της ανεργίας δηµιουργεί δυο κυρίως σοβαρές συνέπειες για την κοινωνία µιας
χώρας. Από οικονοµικής άποψης επειδή ο συντελεστής παραγωγής εργασία υποαπασχολείται
υπάρχει µια απώλεια παραγωγής που σηµαίνει ότι η οικονοµία παράγει µικρότερη ποσότητα
προϊόντος από εκείνη που µπορεί σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης. Επισης υπάρχει απώλεια
εισοδήµατος για τους ανέργους και τις οικογένειές τους και τέλος υπάρχει και ένα οικονοµικό
κόστος για την κοινωνία ( π.χ επιδόµατα ανεργίας που καλείται να καταβάλει το Κράτος για
την ενισχυση των ανέργων).
Εκτός από τις οικονοµικές συνέπειες υπάρχει και κοινωνικό κόστος εξαιτίας της ανθρώπινης δυστυχίας, των απόγοητεύσεων και της έλλειψης εισοδήµατος για τους άνεργους. Υψηλά
ποσοστά ανεργίας σε µια κοινωνία µπορούν να προκαλέσουν κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές όπως επίσης και διάφορα νοσηρά κοινωνικά φαινόµενα όπως εγκληµατικότητα, διαζύγια κ.λ.π
9.2.4 Μέτρα καταπόλέµισης της ανεργίας
Όταν υπάρχει ανεργία από ανεπαρκή συνολική ζήτηση το Κράτος για την καταπόλέµισή της
µπορεί να λάβει µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής δηλαδή να αυξήσει τις δηµόσιες δαπάνες ή
να µειώσει τη φορολογία και µε τον τρόπο αυτό να αυξηθούν τα εισοδήµατα, η συνολική ζήτηση και κατά συνέπεια η παραγωγή στην οικονοµία. Τα µέτρα αυτά έχουν σαν απότέλεσµα
τηναύξηση της συνολικής ζήτησης για εργασία και τη µείωση της ανεργίας.
Το Κράτος επίσης µπορεί να ακολουθήσει και µέτρα νοµισµατικής πολιτικης. Μέσω των
νοµισµατικών αρχών (Κεντρική Τράπεζα) το Κράτος, µειώνοντας τα επιτόκια αυξάνει την
προσφορά χρήµατος µε απότέλεσµα την αύξηση των επενδύσεων και της συνολικής ζήτησης.
Με την αύξηση της συνολικής ζήτησης θα αυξηθεί η παραγωγή και κατά συνέπεια θα αυξηθεί και η απασχόληση.
Όταν αντίθετα υπάρχει διαρθρωτική ανεργία το Κράτος έχει περιορισµένες δυνατότητες
να ασκήσει απότελεσµατική πολιτική. Για την καταπόλέµιση της διαρθρωτικής ανεργίας το
Κράτος µπορεί να εφαρµόσει προγράµµατα τεχνικής εκπαίδευσης των ανειδίκευτων εργατών
ή µετεκπαίδευσης των ειδικευµένων εργατών που για τις ειδικότητές τους δεν υπάρχει ζήτηση εργασίας.
Επίσης µπορούν να δωθούν κίνητρα για την εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων σε περιοχές που υπάρχει ανεργία ή τέλος ακολουθούνται ειδικά προγράµµµατα µετανάστευσης
των ανέργων από περιοχές που υπάρχει πλεόνασµα προσφοράς εργασίας σε άλλες περιοχές
της χώρας όπου είναι αυξηµένη η ζήτηση εργασίας.
Άσκηση 4
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση και συµπληρώστε τα κενά
1) Το εργατικό δυναµικό απότελεί τον συντελεστή παραγωγής ------------------------ και περιλαµβάνει τους ------------------------ και τους ----------------------.
2) Με άλλα λόγια ο ------------------------ ------------------------ πληθυσµός περιλαµβάνει όσους δεν απασχολούνται και δεν αναζητούν εργασία.
3) Η ------------------------ ------------------------ επιτρέπει στις νέες επιχειρήσεις να βρούν
προσωπικό από τις επιχειρήσεις που κλείνουν.
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4) Οι άνεργοι είναι µέρος του µη οικονοµικά ενεργού πληθυσµού (Σ) (Λ)
5) Η διαρθρωτική ανεργία εµφανίζεται όταν δηλαδή η προσφορά εργασίας δεν ανταπόκρίνεται στη ζήτηση εργασίας. (Σ) (Λ)
6) Το Κράτος µπορεί να ακολουθήσει και µέτρα νοµισµατικής πολιτικης για την καταπόλέµιση της διαρθρωτικής ανεργίας (Σ) (Λ)
7) Όταν είναι δυνατόν να πλεονάζει η προσφορά εργασίας σε ορισµένες περιοχές της χώρας
και η ζήτηση εργασίας να µην καλύπτεται σε άλλες τότε έχουµε:
α) Ανεργία τριβής
β) Εποχική ανεργία
γ) Ανεργία από ανεπαρκή ζήτηση
δ) ∆ιαρθρωτική ανεργία
8) Η ανεργία από ανεπαρκή ζήτηση εµφανίζεται όταν:
α) Υπάρχουν άνεργοι σε µια γεωγραφική περιοχή και θέσεις εργασίας µε τις ειδικότητες
των ανέργων σε µια άλλη
β) Σε µια οικονοµία η συνολική ζήτηση δεν είναι ικανή να απόρροφήσει το προϊόν που
παράγεται µέσα στην οικονοµία.
γ) Έχει εποχιακό χαρακτήρα
δ) ∆εν υπάρχει επαρκής προσφορά εργατικού δυναµικού
9) Σε µια οικονοµία υπάρχουν 10.000 απασχολούµενοι, 5.000 άνεργοι, 1.000 στρατιώτες,
4.500 συνταξιούχοι, 10.000 µαθητές και 7.500 άεργοι. Ποιό είναι το ποσοστό ανεργίας;
10) Σε µια οικονοµία το ποσοστό ανεργίας είναι 20%. Αν ο αριθµός των ανέργων είναι
700.000, να υπολογίσετε τον αριθµό των ατόµων πού είναι απασχολούµενοι.

ΣΥΝΟΨΗ
1 Ένα απο τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλες οι σύγχρονες οικονοµίες είναι το πρόβληµα του πλήθωρισµού δηλαδή της συνεχούς αύξησης του γενικού
επιπέδου των τιµών .
2) Ο πληθωρισµός ανάλογα µε την έντασή του διακρίνεται σε έρπωντα και σε καλπάζοντα.
3) Μπορεί να προέρχεται είτε απο την πλευρά της ζήτησης (πληθωρισµός ζήτησης) είτε
απο την πλευρά της προσφοράς (πληθωρισµός κόστους).
4) Ο πληθωρισµός επιδρά αρνητικά σε οικονοµικά µεγέθη όπως είναι το πραγµατικό εισόδηµα, οι αποταµιεύσεις κ.λ.π.
5) Άλλο σηµαντικό οικονοµικό αλλά και κοινωνικό φαινόµενο που εµφανίζεται στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η ανεργία δηµιουργώντας οικονοµικά προβλήµατα καθώς και κοινωνικά.
6) Η ανεργία µπορεί να µετρηθεί είτε ως απόλυτο µέγεθος, είτε ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού.
7) Yπάρχουν τέσσερα είδη ανεργίας: α) εποχική ανεργία,β) ανεργία τριβής, γ) διαρθρωτική ανεργία, και δ) ανεργία απο ανεπαρκή ζήτηση.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1) «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. ΜπένοςΓ. Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου, Εκδόσεις Μπένου Αθήνα 2002. Στο κεφάλαιο 21 ο ενδιαφερόµενος µπορεί να µελετήσει τηνέννοια του πληθωρισµού, να πάρει πληροφορίες για τις συνέπειες του πληθωρισµού σε µια σύγχρονη οικονοµία καθώς και να µελετήσει τα µέτρα που ακολουθούνται συνήθως για την καταπολέµιση του πληθωρισµού.
2) «Εισαγωγή στη σύγχρονη Μακροοικονοµική»: Α. Κώττη – Γ. Κώττη Αθήνα 1998 α) Στο
κεφάλαιο ΙΧ ο ενδιαφερόµενος µπορεί να εµβαθύνει στην έννοια της ανεργίας καθώς και στα
αίτια που την προκαλούν, µελετώντας τα είδη ανεργίαςκαθώς και τις οικονοµικές και κοινωνικές της συνέπειες.Επίσης παρουσιάζεται η κρατική πολιτική για την καταπολέµιση της ανεργίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Παράρτηµα ‘Α του κεφαλαίου ΙΧ όπου εξετάζεται η µέτρηση
της αναργίας στην Ελλάδα. β) Στο κεφάλαιο Χ ο ενδιαφερόµενος µπορεί να µελετήσει την ένταση του πληθωρισµού, καθώς και τα αίτια που τον προκαλούν. Στο παράρτηµα ‘Α του κεφαλαίου Χ παρουσιάζεται η εξέλιξη του επιπέδου των τιµών στην Ελλάδα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. Μπένος- Γ.
Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου Αθήνα 2002
«Εισαγωγή στη σύγχρονη Μακροοικονοµική»: Α. Κώττη – Γ. Κώττη Αθήνα 1998
«Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης» Τεύχος Α’: Θ. Μπένος – Στ. Σαραντίδης 1990
«Μακροοικονοµία θεωρία και πολιτική»: Ε. Πουρναράκης, Αθήνα 1997
«Μακροοικονοµική Θεωρία»: Παυλόπουλου Π., Αθήνα 1979

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
www.elwikipedia.org
www investopedia com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1
1) πληθωρισµός, γενικό επίπεδο
2) έρπων, επενδύσεις, παραγωγής
3) (Λ)
4) (Σ)
5) (γ)
Άσκηση 2
1) πληθωρισµός ζήτησης
2) πληθωρισµός κόστους
3) (Σ)
4) (Λ)
5) (β)
Άσκηση 3
1) πραγµατικό, χρηµατικό
2) πραγµατικής, απόταµιεύσεων, κατανάλωσης
3) επιτόκιο, ρυθµό
4) (Σ)
5) (Λ)
6) (Λ)
7) (α)
8) (γ)
Άσκηση 4
1) εργασία, απασχολούµενους, άνεργους
2) µη οικονοµικά ενεργός
3) ανεργία τριβής
4) (Λ)
5) (Σ)
6) (Λ)
7) (δ)
8) (β)

164

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο
ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Σκοπός
Στην ενότητα αυτή βασικός σκοπός είναι να κατανοήσει ο ενήλικος βασικές έννοιες σχετικά
µε τα δηµόσια οικονοµικά όπως είναι οι δηµόσιες δαπάνες και οι κατηγορίες τους, η φορολογία και τα είδη φόρων που επιβάλλονται από το Κράτος καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του
Κρατικού προϋπολογισµού.

Προσδοκόµενα Απότελέσµατα
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης ενότητας, ο κάθε εκπαιδευόµενος θα είναι σε θέση
να:
• κατανοήσει την έννοια των δηµοσίων δαπανών
• γνωρίζει τις κατηγορίες των δηµοσίων δαπανών
• αντιληφθεί την έννοια των δηµοσίων εσόδων
• κατανοήσει την έννοια της φορολογίας
• γνωρίζει τιςδιάφορες κατηγορίες φόρων
• αντιληφθεί τους λόγους για τους οποίους επιβάλλονται οι φόροι
• γνωρίζει τα είδη δηµόσιου δανεισµού
• κατανοήσει την έννοια του κρατικού προϋπολογισµού

Έννοιες κλειδιά
• ∆ηµόσιες δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες
• Μεταβιβαστικές πληρωµές
• Λειτουργική ταξινόµιση των δηµοσίων δαπανών
• Φορολογική βάση
• Φορολογούµενη µονάδα
• Φορολογικός συντελεστής
• Φόροι εισοδήµατος
• Φόροι περιουσίας
• Φόροι δαπάνης
• Εξωτερικός δανεισµός
• Εσωτερικός δανεισµός
• Τακτικός προϋπολογισµός
• Προϋπολογισµός δηµοσίων επενδύσεων
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Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Για την αντιµετώπιση των αναγκών του ο δηµόσιος τοµέας διενεργεί διάφορες δαπάνες π.χ
µισθοί δηµοσίων υπαλλήλων, ενοίκια για στέγαση διαφόρων υπηρεσιών κ.λ.π. Οι δηµόσιες
δαπάνες είναι ένα από τα πιό σηµαντικά µέσα δράσης του Κράτους και χρησιµοποιούνται σε
µεγάλη κλίµακα για την πραγµατοποίηση των στόχων του δηµοσίου. Για την κάλυψη των
δαπανών του το δηµόσιο χρειάζεται έσοδα.Οι βασικές κατηγορίες δηµοσίων εσόδων είναι οι
φόροι, ο δανεισµός και η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Τα δηµόσια έσοδα και
έξοδα συντονίζονται µε τον προϋπολογισµό που συντάσουν διάφοροι δηµόσιοι φορείς. Ο
προϋπολογισµός ενός δηµόσιοιυ φορέα περιλαµβάνει ένα σύνολο λογαριασµών που περιλαµβάνουν τις δαπάνες που προγραµµατίζει να πραγµατοποιήσει και τα έσοδα που προβλέπει να
εισπράξει το Κράτος σε µια ορισµένη χρονική περίοδο,συνήθως στο επόµενο έτος.

10.1 Οι δηµόσιες δαπάνες
Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουµε τις διάφορες κατηγορίες δηµοσίων δαπανών. Η προσέγγιση αυτή έχει µεγάλη σηµασία επειδή κάθε κατηγορία δηµόσιας δαπάνης επηρρεάζει µε
διαφορετικό τρόπο την οικονοµία.
10.1.1 Κατηγορίες δηµοσίων δαπανών
Οι δηµόσιες δαπάνες διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες ανάλογα µε το τρόπο που επηρρεάζουν την παραγωγή και τα εισοδήµατα:
α) ∆ηµόσιες δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες και
β) µεταβιβαστικές πληρωµές.
α) ∆ηµόσιες δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες: Σε αυτή την κατηγορία δηµοσίων δαπανών περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που απότελούν αµοιβές παραγωγικών συντελεστών
για τη συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία.
Παραδείγµατα: Οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων, ενοίκια, δαπάνες του δηµοσίου για
την αγορά εξοπλισµού, δαπάνες για κατασκευή δηµοσίων έργων κ.λ.π.
Οι δηµόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες:
i) Τρέχουσες δαπάνες του δηµοσίου η δαπάνες κατανάλωσης και
ii) ∆απάνες για δηµόσιες επενδύσεις.
• Τρέχουσες δαπάνες του δηµοσίου η δαπάνες κατανάλωσης: Στην κατηγορία αυτή
δηµοσίων δαπανών περιλαµβάνονται δαπάνες του δηµοσίου για αγορά καταναλωτικών αγαθών και που ικανοποιούν ανάγκες στο παρόν. Καταναλωτικές δαπάνες του
δηµοσίου απότελούν οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων, οι δαπάνες για αγορά αναλώσιµων, δαπάνες για την συντήρηση των οχηµάτων που χρησιµοποιούν οι διάφοροι
δηµόσιοι φορείς (π.χ υπουργικά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα της αστυνοµίας κ.λ.π)
• ∆απάνες για δηµόσιες επενδύσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι δαπάνες
του δηµοσίου για την απόκτηση κεφαλαιουχικών αγαθών, δηλαδή αγαθών που ικανοποιούν ανάγκες για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ∆απάνες δηµοσίων επενδύσεων απότε-
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λούν οι δαπάνες για την κατασκευή δρόµων, έργων απόχέτευσης, κατασκευή λιµενικών εγκαταστάσεων, αεροδροµίων κ.λ.π
β) Μεταβιβαστικές πληρωµές: Η κατηγορία αυτή δαπανών δεν απότελούν αµοιβές συντελεστών παραγωγής για τη συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, αλλά οικονοµική ενίσχυση ιδιωτικών φορέων από το δηµόσιο, δηλαδή επιχειρήσεων και νοικοκυριών
από το δηµόσιο. Οι δαπάνες αυτές απότελούν απλά µια µεταβίβαση αγοραστικής δύναµης
από το Κράτος πρός τους διάφορους ιδιωτικούς φορείς και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται και µεταβιβαστικές πληρωµές.
Παραδείγµατα: Σε αυτή την κατηγορία δαπανών περιλαµβάνονται δαπάνες όπως είναι τα
διάφορα επιδόµατα που χορηγεί το δηµόσιο σε διάφορες εισοδηµατικές οµάδες π.χ τα επιδόµατα ανεργίας, τα οικογενειακά επιδόµατα, κ.λ.π, οι συντάξεις που χορηγούν τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία (ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΤΕΒΕ, κ.λ.π) στους ασφαλισµένους τους κ.λ.π
Οι µεταβιβαστικές πληρωνές του δηµοσίου δικρίνονται σε δυο κατηγορίες:
i) Μεταβιβάσεις πρός τα νοικοκυριά και
ii) Μεταβιβάσεις πρός τις επιχειρήσεις
• Μεταβιβάσεις πρός τα νοικοκυριά: Σε αυτή την κατηγορία µεταβιβαστικών πληρωµών περιλαµβάνονται δαπάνες όπως επιδόµατα ανεργίας, διάφορες συντάξεις, οικογενειακά επιδόµατα κ.α
• Μεταβιβάσεις πρός τις επιχειρήσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται διάφορες επιδοτήσεις δηλαδή δαπάνες οι οποίες προορίζονται για την ενισχυση διαφόρων
κλάδων, τους οποίους το δηµόσιο θέλει να αναπτύξει όπως είναι οι επιδοτήσεις που
δίνονται στους παραγωγούς διαφόρων γεωργικών προϊόντων, οι επιδοτήσεις σε διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους κ.λ.π.
Μια άλλη διάκριση των µεταβιβάσεων του δηµοσίου είναι σε µεταβιβάσεις εισοδήµατος
και σε µεταβιβάσεις κεφαλαίου
• Μεταβιβάσεις εισοδήµατος: Εδώ περιλαµβάνονται δαπάνες για την ενίσχυση του εισοδήµατος των νοικοκυριών π.χ επιδόµατα
• Μεταβιβάσεις κεφαλαίου: Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται µεταβιβάσεις εισοδήµατος για την ενισχυση του κεφαλαίου των επιχειρήσεων π.χ η επιδότηση του
κεφαλαιουχικού εξοπλισµού των επιχειρήσεων
Μια τελευταία διάκριση των µεταβιβάσεων του δηµοσίου είναι σε µεταβιβάσεις στο εσωτερικό και µεταβιβάσεις στο εξωτερικό ανάλογα µε το εαν εκείνοι που τις παίρνουν
είναι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
10.1.2 Ταξινόµηση των δηµοσίων δαπανών κατά λειτουργία
Για να είναι σε θέση η εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και το κοινωνικό σύνολο να µελετήσει αλλά και να αξιολογήσει ευκολότερα τις δηµόσιες δαπάνες τις οµαδοποιούµε σε οµοειδείς κατηγορίες. Παράδειγµα: Όλες οι δαπάνες µιας χώρας που σχετίζονται µε την εκπαίδευση τις
ταξινοµούµε σε δαπάνες παιδείας, τις δαπάνες που προορίζονται για την προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου τις οµαδοποιούµε σε δαπάνες υγείας κ.λ.π
Η οµαδοποίηση των διαφόρων δηµοσίων δαπανών ανάλογα µε το σκοπό που εξυπηρετεί η
κάθεµια από αυτές ονοµάζεται λειτουργική ταξινόµιση των δηµοσίων δαπανών.
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Η οµαδοποίηση αυτή των δηµοσων δαπανών ανάλογα µε τη λειτουργία που εκπληρώνουν
έχει µεγάλη σηµασία επειδή διευκολύνει την εκάστοτε κυβέρνηση να αξιολογεί καλύτερα τις
δηµόσιες δαπάνες και να χρησιµοποιεί παραγωγικά τους πόρους του δηµόσιου τοµέα. Επίσης
διευκολύνει το κοινωνικό σύνολο να κρίνει κατά πόσο η κάθε κυβέρνηση αξιοποιεί σωστά
και ορθολογικά αυτούς τους πόρους.
Άσκηση 1
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, και να συµπληρώστε τα κενά :
1) Οι --------------- ----------------- είναι δαπάνες του δηµοσίου για αγορά καταναλωτικών αγαθών.
2) Η οµαδοποίηση των διαφόρων δηµοσίων δαπανών ανάλογα µε το σκοπό που εξυπηρετεί
η κάθεµια από αυτές ονοµάζεται ------------------------ -------------------- των
------------------------- ----------------------------.
3) Μια διάκριση των µεταβιβάσεων του δηµοσίου είναι σε µεταβιβάσεις στο ------------------- και µεταβιβάσεις στο ------------------------.
4) Οι δηµόσιες δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες δεν απότελούν αµοιβές συντελεστών
παραγωγής για τη συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, αλλά οικονοµική ενίσχυση ιδιωτικών φορέων από το δηµόσιο (Σ) (Λ)
5) Στις µεταβιβάσεις πρός τις επιχειρήσεις περιλαµβάνονται διάφορες επιδοτήσεις δηλαδή
δαπάνες οι οποίες προορίζονται για την ενισχυση διαφόρων κλάδων, τους οποίους το
Κράτος θέλει να αναπτύξει. (Σ) (Λ)
6) Στις δαπάνες για δηµόσιες επενδύσεις περιλαµβάνονται οι δαπάνες του δηµοσίου για την
απόκτηση καταναλωτικών αγαθών, δηλαδή αγαθών που ικανοποιούν ανάγκες για ένα µικρό χρονικό διάστηµα. (Σ) (Λ)
7) Η οµαδοποίηση αυτή των δηµοσων δαπανών ανάλογα µε τη λειτουργία που εκπληρώνουν
διευκολύνει το κοινωνικό σύνολο να κρίνει κατά πόσο η κάθε κυβέρνηση αξιοποιεί σωστά και ορθολογικά τους πόρους του δηµόσιου τοµέα. (Σ) (Λ)
8) Οι δαπάνες για την ενίσχυση του εισοδήµατος των νοικοκυριών είναι:
α) Τρέχουσες δαπάνες του δηµοσίου
β) Μεταβιβάσεις κεφαλαίου
γ) Μεταβιβάσεις εισοδήµατος
δ) ∆απάνες για δηµόσιες επενδύσεις
9) Οι δαπάνες του δηµοσίου για την απόκτηση κεφαλαιουχικών αγαθών είναι:
α) Τρέχουσες δαπάνες του δηµοσίου
β) Μεταβιβάσεις στο εξωτερικό
γ) Μεταβιβάσεις πρός τα νοικοκυριά
δ) ∆απάνες για δηµόσιες επενδύσεις

10.2 Τα δηµόσια έσοδα
Για να καλύψει τις δαπάνες του ο δηµόσιος τοµέας χρειάζεται έσοδα. Έτσι καταφεύγει σε
διάφορα µέσα για την εξείρεση των αναγκαίων εσόδων. Οι βασικές πηγές δηµοσίων εσόδων
είναι τρείς:
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1) Οι φόροι
2) Ο δανεισµός και
3) Η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας
10.2.1 Γενικά για τους φόρους
Οι φόροι απότελούν την κυρότερη πηγή εσόδων του δηµοσίου καθώς και τη βασική πηγή
χρηµατοδότισης των δηµοσίων δαπανών.
Οι φόροι είναι η υποχρεωτική καταβολή χρηµατικών ποσών απο τους ιδιώτες πρός το
δηµόσιο χωρίς να είναι υποχρεωµένο το δηµόσιο να καταβάλλει στους ιδιώτες κάποια
ειδική αντιπαροχή.

Για αυτό το λόγο οι φόροι θεωρούνται ότι απότελούν µονοµερή παροχή των ιδιωτών πρός
το δηµόσιο.
Οι φόροι µπορεί να επιβάλλονται µε βάση διάφορα χαρακτηριστικά των φορολογούµενων.
Το αντικείµενο µε βάση το οποίο υπολογίζονται οι φόροι ονοµάζεται φορολογική βάση. Φορολογική βάση σήµερα απότελούν :
1) το εισόδηµα,
2) η περιουσία και
3) η δαπάνη των φορολογούµενων.
Το πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει το φόρο στο δηµόσιο ονοµάζεται φορολογούµενη µονάδα. Ως φορολογούµενες µονάδες µπορεί να είναι τόσο τα φυσικά όσο και τα
νοµικά πρόσωπα ( ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισµοί κ.λ.π). Επίσεις φορολογούµενες µονάδες
σε ορισµένους φόρους απότελούν κάποια µέλη µιας οικογένειας, ενώ σε άλλους φόρους φορολογούµενη µονάδα είναι όλη η οικογένεια.
Το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε µια µονάδα φορολογικής βάσης ονοµάζεται
φορολογικός συντελεστής. Ο φορολογικός συντελεστής εκφράζεται ως ποσοστό επι τοις εκατό.
10.2.2 Βασικοί λόγοι της επιβολής φορολογίας
1) Ο κύριος λόγος για τον οποίο το δηµόσιο επιβάλλει φόρους είναι να απόκτήσει τα απαραίτητα µέσα για να καλύψει τις δαπάνες του ( ταµιευτική λειτουργία).
Εκτός όµως από αυτή τη λειτουργία το δηµόσιο επιβάλλει φόρους και για άλλους λόγους.
2) Πολλές φορές επιβάλλονται φόροι όχι επειδή το δηµόσιο έχει ανάγκη από έσοδα, αλλά
για να απασπάσει αγοραστική δύναµη από τους πολίτες και να µειώσει τη δαπάνη τους.
Αυτό συµβαίνει επειδή µπορεί η συνολική δαπάνη να είναι µεγάλη και να εµφανίζονται
πληθωριστικές τάσεις στην οικονοµία. Οι φόροι λοιπόν επιβάλλονται για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας.
3) Άλλες φορές µπορεί να επιβληθεί ένας φόρος για να απόθαρρύνει τους φορολογούµενους
από µια δραστηριότητα ή για να περιοριστεί η έκταση της δραστηριότητας αυτής. (π.χ η
φορολογία των τσιγάρων και των ποτών)
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4) Σε άλλες περιπτώσεις φορολογία επιβάλλεται προκειµένου να περιοριστούν οι εισοδηµατικές ανισότητες ανάµεσα στους φορολογούµενους. Εδώ επιβάλλονται φόροι στις ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις και τα έσοδα µεταβιβάζονται µε διάφορους τρόπους σε χαµηλότερες εισοδηµατικές οµάδες.
10.2.3 Κατηγορίες φόρων
Το δηµόσιο προκειµένου να επιτύχει τους στόχους του, επιβάλλει συνήθως περισσότερους
από ένα φόρους. Αυτό είναι απαραίτητο επειδή ορισµένοι φόροι είναι κατάλληλοι για την
προώθηση στόχου ενώ άλλοι φόροι είναι κατάλληλοι για την επίτευξη άλλων στόχων
Υπάρχουν λοιπόν διάφορες κατηγορίες φόρων. Οι σπουδαιότερες από αυτές είναι:
α) Ανάλογα µε τη φορολογική βάση πάνω στην οποία επιβάλλονται οι φόροι
Με κριτήριο τη φορολογική βάση οι φόροι διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:
i) φόροι εισοδήµατος
ii) φόροι περιουσίας
iii) φόροι δαπάνης.
• Οι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται µε βάση το εισόδηµα των φορολογούµενων. οι
φόροι αυτοί διακρίνονται σε δυο κατηγορίες:
1) φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π) µέσω του οποίου φορολογούνται τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων (ατόµων) και
2) ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων (Φ.Ε.Ν.Π)
• Οι φόροι περιουσίας υπολογίζονται µε βάση την περιουσία των φορολογούµενων. Οι
φόροι αυτοί άλλες φορές επιβάλλονται στη συνολική αξία της περιουσίας που κατέχει
ένα άτοµο ενώ άλλες φορές επιβάλλονται σε ορισµένα περιουσιακά στοιχείακαι κυρίως στα ακίνητα που κατέχει κάποιο άτοµο. Επίσης επιβάλλονται φόροι περιουσίαςπάνω στην αξία περιουσιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται από ένα φορέα σε εναν
άλλο π.χ φόροι κληρονοµιάς, δωρεάς, γονικής παροχής κ.λ..π
• Οι φόροι δαπάνης υπολογίζονται µε βάση τις δαπάνες των φορολογούµενων και συνήθως τις καταναλωτικές δαπάνες.Οι φόροι αυτοί άλλες φορές επιβάλλονται µόνο
στην καταναλωτική δαπάνη και άλλες φορές σε ολόκληρη τη δαπάνη της οικονοµίας
καλύπτουν δηλαδή και τις επενδύσεις. Επίσης οι φόροι δαπάνης µπορεί να επιβάλλονται σε όλα τα προϊόντα ή σε µια µεγάλη οµάδα προϊόντων και ονοµάζονται γενικοί
φόροι δαπάνης, άλλες φορές επιβάλλονται σε ενα προϊόν οπότε λέγονται ειδικοί φόροι δαπάνης.
Μια άλλη διάκριση των φόρων είναι σε άµεσους και σε έµµεσους φόρους
Οι φόροι εισοδήµατος και περιουσίας είναι άµεσοι φόροι, δηλαδή επιβάλλονται στους
κατόχους εισοδηµάτων ή περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι τους πληρώνουν στο δηµόσιο
ταµείο χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να τους µεταβιβάσουν σε άλλους.
Αντίθετα οι φόροι δαπάνης είναι έµµεσοι φόροι, επειδή επιβαρύνουν έµµεσα στους
καταναλωτές των διαφόρων προϊόντων. Οι φόροι αυτοί δεν επιβάλλονται στους καταναλωτές αλλά στις επιχειρήσεις που παράγουν τα διάφορα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις απόδίδουν τους φόρους στο δηµόσιο και στη συνέχεια αυξάνοντας τις τιµές των προϊόντων
τους µεταβιβάζουν τους φόρους αυτούς στους καταναλωτές (π.χ. Φ.Π.Α ). Με αυτό τον
τρόπο µπορεί οφόρος να καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις στο δηµόσιο ταµείο αλλά ουσιαστικά επιβαρύνει τους καταναλωτές.
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β) Ανάλογα µε τη φύση του φορολογικού συντελεστή
Με βάση το κριτήριο αυτό διακρίνουµε τους φόρους σε τρείς κατηγορίες:
i) αναλογικούς φόρους
ii) προοδευτικούς φόρους και
iii) αντίστροφα προοδευτικούς φόρους
• Αναλογικός ονοµάζεται ενας φόρος όταν ο φορολογικός συντελεστής παραµένει σταθερός ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογικής βάσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
αναλογικού φόρου είναι ο φόρος δαπάνης ως προς τη φορολογική του βάση (τη δαπάνη). Πιό συγκεκριµένα επιβάλλεται στα περισσότερα προϊόντα Φ.Π.Α µε συντελεστή
19% πάνω στο µέγεθος της δαπάνης που γίνεται. ∆ηλαδή αν αγοράσουµε ένα προϊόν
έστω Χ αξίας 20€, µέσα σε αυτήν την αξία περιλαµβάνονται περίπου 3,2 € Φ.Π.Α που
καταβάλλονται στο δηµόσιο.
• Προοδευτικός ονοµάζεται ενας φόρος όταν ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται
όσο αυξάνεται το µέγεθος της φορολογικής βάσης. Προοδευτικός είναι ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων, επειδή ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται όσο αυξάνεται το ύψος του εισοδήµατος του φορολογούµενου φυσικού προσώπου. Ο προοδευτικός φόρος εφαρµόζεται στην πράξη ως εξής: Η φορολογική βάση (π.χ το εισόδηµα του φυσικού προσώπου) διαιρείται σε κλιµάκια και σε κάθε κλιµάκιο αντιστοιχεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:

ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
–0 – 11.000 €
–11.001 – 18.000 €
–18.001 – 23.000 €
–23.001 – άνω

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0%
15%
30%
40%

Παράδειγµα: Έστω ότι ένα άτοµο Α έχει ετήσιο εισόδηµα 16.000 € και ενα άλλο άτοµο Β
έχει εισόδηµα 30.000 €. Ας εξετάσουµε ποιό µέρος του εισοδήµατος θα καταβληθεί ως
φόρος στο Κράτος από κάθε άτοµο.
Για το άτοµο Α έχουµε:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

11.000 €
5.000 €

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

x
x

0%
15%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΥ

=
=

0€
750 €
750 €

+
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Για το άτοµο Β έχουµε:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

11.000 €
7.000 €
5.000 €
7.000 €

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

x
x
x
x

0%
15%
30%
40%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΥ

=
=
=
=

0€
1.050 €
1.500 €
2.800 €

+

5.350 €

Ποσοστό φόρου επι του εισοδήµατος
Για τον Α: 750 / 16.000 • 100 = 4,7%
Για τον Β:5.350 / 30.000 • 100 = 17,8%
Άρα ο Α καταβάλει το 4,7% του εισοδήµατός του ως φόρο στο Κράτος ενώ ο Β καταβάλει το 17,8% του εισοδήµατός του. Παρατηρούµε λοιπόν ότι αυξανοµένου του εισοδήµατος αυξάνεται και τοποσοστό του εισοδήµατος που καταβάλει ο κάθε φορολογούµενος
ως φόρο στο Κράτος. Άρα ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων είναι προοδευτικός.

•

Αντίστροφα προοδευτικός λέγεται ένας φόρος όταν ο φορολογικός συντελεστής µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε το µέγεθος της φορολογικής βάσης. Αυτό σηµαίνει ότι
όταν αυξάνεται η φορολογική βάση µειώνεται ο φορολογικός συντελεστής ενώ αντίθετα
όταν µειώνεται η φορολογική βάση αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής. Παράδειγµα
απότελούν οι φόροι δαπάνης που επιβάλλονται στα διάφορα προϊόντα. Οι φόροι αυτοί
µπορεί να είναι αναλογικοί ως πρός τη δαπάνη, αλλά αν θεωρήσουµε ως φορολογική βάση το εισόδηµα τότε είναι αντίστροφα προοδευτικοί. Αυτό συµβαίνει επειδή οι χαµηλότερες εισοδηµατικές τάξεις δαπανούν το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τουςκαι εποµένως αναλογικά µε το εισόδηµά τους επιβαρύνονται περισσότερο.
Παράδειγµα: Ας υποθέσουµε ότι έχουµε δυο άτοµα µε διαφορετικό εισόδηµα. Ενα άτοµο
Α έχει µηνιαιο εισόδηµα 10.000€ και δαπανά στην αγορά διάφορων προϊόντων 5.000€.
Ενα άλλο άτοµο Β µε εισόδηµα 1.100 € δαπανά 1.000€ στην αγορά προϊόντων. Έστω ότι
επιβάλλεται ενας φόρος δαπάνης µε φορολογικό συντελεστή 10%. Σε αυτή την περίπτωση ο Α θα καταβάλλει 5.000 • 10% = 500€ φόρο, ενω ο Β θα καταβάλλει 1.000 • 10% =
100€. Αν εκφράσουµε τα ποσά αυτά ως ποσοστά επι του εισοδήµατος τότε παίρνουµε τα
ακόλουθα απότελέσµατα: Για τον Α έχουµε 500 / 10.000 •100 = 5%, ενώ αντίστοιχα για
τον Β έχουµε 100 / 1.100 • 100 = 9%. Με βάση τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε
ότι ο Α καταβάλλει ως φόρο το 5% του εισοδήµατός του ενώ ο Β ο οποίος έχει χαµηλότερο εισόδηµα καταβάλλει το 9% του εισοδήµατός του. Παρατηρούµε λοιπόν ότι αυξανοµένου του εισοδήµατος µειώνεται το ποσοστό του φόρου ( φορολογικός συντελεστής).
Άρα ο φόρος δαπάνης ο οποίος είναι αναλογικός ως πρός τη δαπάνη είναι αντίστροφα
προοδευτικός ως πρός το εισόδηµα. Για αυτό το λόγω οι έµµεσοι φόροι ( φόροι δαπάνης )
θεωρούνται κοινωνικά άδικοι.
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Άσκηση 2
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, και να συµπληρώστε τα κενά :
1) Το αντικείµενο µε βάση το οποίο υπολογίζονται οι φόροι ονοµάζεται -------------------- ----------------------.
2) Το πρόσωπο που υποχρεούται να καταβάλλει το φόρο στο δηµόσιο ονοµάζεται ---------------------- -------------------------.
3) Το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε µια µονάδα φορολογικής βάσης ονοµάζεται ---------------------- -------------------------.
4) Όταν ο φορολογικός συντελεστής παραµένει σταθερός ανεξάρτητα από το ύψος της φορολογικής βάσης ο φόρος ονοµάζεται αντίστροφα προοδευτικός. (Σ) (Λ)
5) Οι φόροι δαπάνης µπορεί να επιβάλλονται σε όλα τα προϊόντα ή σε µια µεγάλη οµάδα
προϊόντων και ονοµάζονται γενικοί φόροι δαπάνης. (Σ) (Λ)
6) Οι φόροι δαπάνης είναι άµεσοι φόροι, επειδή επιβαρύνουν άµεσα στους καταναλωτές των
διαφόρων προϊόντων. (Σ) (Λ)
7) Μέσω του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων φορολογούνται τα εισοδήµατα των
ατόµων. (Σ) (Λ)
8) Έστω ότι ένα άτοµο Α έχει ετήσιο εισόδηµα 12.000 € από το οποίο δαπανά για την κάλυψη των αναγκών του 11.000 € το χρόνο. Αντίθετα ένα άλλο άτοµο Β µε ετήσιο εισόδηµα
50.000 € το χρόνο δαπανά 40.000 € το χρόνο για την κάλυψη των αναγκών του. Αν ο Α
καταβάλει ως φόρο δαπάνης 2.090€ και ο Β καταβάλει ως φόρο δαπάνης 7.600€ να αιτιολογήσετε την αναλογικότητα του φόρου δαπάνης ως πρός τη δαπάνη και την αντίστροφη
προοδευτικότητά του ως πρός το εισόδηµα.
9) Έστω ότι ένα άτοµο Α έχει ετήσιο εισόδηµα 12.000€,ένα άτοµο Β έχει ετήσιο εισόδηµα
20.000€, και ένα άτοµο Γ έχει ετήσιο εισόδηµα 36.000€. Αν το εισόδηµα των φυσικών
προσώπων διαιρείται σε κλιµάκια και σε κάθε κλιµάκιο αντιστοιχεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
–0 – 11.000 €
–11.001 – 18.000 €
–18.001 – 23.000 €
–23.001 – άνω

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0%
15%
30%
40%

Ζητείται να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί σε κάθε φορολογούµενο να
καταβάλει στο Κράτος. Να αιτιολογήσετε την προοδευτικότητα του φόρου εισοδήµατος
ως πρός το εισόδηµα.
10) Το κριτήριο για το χαρακτηρισµό ενός φόρου ως προοδευτικού,αναλογικού ή αντίστροφα
προοδευτικού είναι:
α) Η φορολογική βάση πάνω στην οποία επιβάλλεται οι φόρος
β) Η φύση του φορολογικού συντελεστή
γ) Η κάλυψη των δαπανών του δηµοσίου
δ) Η φορολογούµενη µονάδα
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10.2.4 Τα έσοδα από δηµόσιο δανεισµό
10.2.4.1 Βασικοί λόγοι δανεισµού του δηµόσιου
Ο δανεισµός απότελεί µια πολύ σηµαντική πηγή εσόδων για τους δηµόσιους φορείς και κυρίως για το Κράτος. Θα εξηγήσουµε τους λόγους για τους οποίους το δηµόσιο προσφεύγει σε
δανεισµό για τη χρηµατοδότηση των δαπανών του.
1) Πολλές φορές τα έσοδα που εισπράττει το δηµόσιο από τη φορολογία ή από άλλες πηγές
δεν είναι αρκετά για να καλύψει τις συνολικές του δαπάνες. Για αυτό το λόγο προσφεύγει
σε δανεισµό. Αυτό συµβαίνει επειδή το Κράτος δεν µπορεί να αυξήσει υπέρµετρα τους
φόρους προκειµένου να καλύψει τις δαπάνες του επειδή η υπερβολική αύξησήτους προκαλεί τις αντιδράσεις των φορολογουµένων.
2) Ένας άλλος λόγος για τον οποίο το δηµόσιο προσφεύγει σε δενεισµό είναι ότι θεωρείται
πιό σωστό και δίκαιο ορισµένες κατηγορίες δαπανών να χρηµατοδοτούνται µε έσοδα από
δανεισµό και όχι µε έσοδα από φόρους. Αυτό είναι σωστό να γίνεται µε τις επενδύσεις.
Τα οφέλη που προέρχονται από τις επενδύσεις είναι µακροχρόνια και όχι βραχυχρόνια.
Είναι λοιπόν σκόπιµο οι επενδύσεις να χρηµατοδοτούνται µε δανεισµό, επειδή µε το δανεισµό γίνεται µια προσωρινή χρηµατοδότηση των επενδύσεων χωρίς να καλύπτεται οριστικά το κόστος τους. Η οριστική κάλυψη του κόστους των επενδύσεων γίνεται µελλοντικάµε την καταβολή των φόρων για την εξόφληση των δανείων. Με αυτόν τον τρόπο το
κόστος των επενδύσεων κατανέµεται στις επόµενες γενίές που οφελούνται από αυτές. Αν
αντίθετα οι επενδύσεις χρηµατοδοτούνται µέσω της φορολογίας το κόστος τους κατανέµεται στους πολίτες της χώρας στο παρόν, ενώ το όφελος µεταβιβάζεται στις µελλοντικές
γενιές πολιτών.
3) Ένας άλλος λόγος δανεισµού είναι ότι το δηµόσιο, έχει σκοπό να επαναδανίσει τα δάνεια
σε ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι µπορεί να µην είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν δάνεια από την ελεύθερη αγορά. Με τον τρόπο αυτό το δηµόσιο κατευθύνει τις απόταµιεύσεις των ιδιωτών σε τοµείς που κρίνεται σκόπιµο να βοηθηθούν για να αναπτυχθούν.
10.2.4.2 Κατηγορίες δηµόσιου δανεισµού
Ανάλογα µε την πηγή από την οποία προέρχονται τα δάνεια, διακρίνουµε τα δάνεια του δηµοσίου σε δάνεια από το εξωτερικό όταν οι πόροι προέρχονται από άλλη χώρα, και σε δάνεια από το εσωτερικό όταν οι πόροι προέρχονται από απόταµιεύσεις µέσα στην ίδια χώρα.
• Εξωτερικός δανεισµός: Όταν το δηµόσιο δανείζεται από το εξωτερικό αυξάνει τους συνολικούς πόρους της οικονοµίας, και αυτό επειδή το δάνειο προέρχεται από άλλη χώρα,
ενώ από την άλλη οι εσωτερικοί πόροι της οικονοµίας παραµένουν αµετάβλητοι. Βέβαια
ο εξωτερικός δανεισµός έχει ως µειονέκτηµα ότι η οικονοµία επιβαρύνεται µε τόκους για
την εξυπηρέτηση του δανείου. Αν όµως τα δάνεια από το εξωτερικό χρησιµοποιούνται
για παραγωγικούς σκοπούς και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας, τότε
η επιβάρυνση αυτή της οικονοµίας µπορεί να αντισταθµίζεται από τη συµβολή των δανείων στην αύξηση της συνολικής παραγωγής, ώστε να µην έχουµε ουσιαστική επιβάρυνση για την οικονοµία.
• Εσωτερικός δανεισµός: Αντίθετα όταν το δηµόσιο δανείζεται από το εσωτερικό, οι συνολικοί πόροι της οικονοµίας παραµένουν αµετάβλητοι. Απλά µέσω του εσωτερικού δα-
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νεισµού το ∆ηµόσιο αφαιρεί πόρους από διάφορους ιδωτικούς φορείς προκειµένου να
τους χρησιµοποιήσει. Στην περίπτωση των εσωτερικών δανείων το ∆ηµόσιο καταβάλει
τόκους στους ιδιώτες για τα δάνεια που έχει πάρει. Οι τόκοι αυτοί δεν απότελούν επιβάρυνση για την οικονοµία επειδή δίνονται σε ιδιωτικούς φορείς µέσα στη χώρα.
Όταν το ∆ηµόσιο δανείζεται από την εσωτερική αγορά είναι δυνατόν να αντλεί τα δάνεια από τρείς πηγές:
i) από τους ιδιώτες µε την έκδοση π.χ οµολογιών και τη διάθεσή τους στο κοινό,
ii) από τις εµπορικές τράπεζες µε τον ίδιο περίπου τρόπο και
iii) από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, µε την έκδοση νέου χρήµατος.
Άσκηση 3
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, και να συµπληρώστε τα κενά :
1) Τα οφέλη που προέρχονται από τις επενδύσεις είναι --------------------- και όχι -------------------2) Αν τα δάνεια από το ------------------------------- χρησιµοποιούνται για παραγωγικούς σκοπούς και συµβάλλουν στην ανάπτυξη της -------------------------- ----------------------------.
3) Όταν το δηµόσιο δανείζεται από το εσωτερικό, οι συνολικοί πόροι της οικονοµίας παραµένουν σταθεροί. (Σ) (Λ)
4) Αν οι επενδύσεις χρηµατοδοτούνται µέσω της φορολογίας το κόστος µεταβιβάζεται στις
µελλοντικές γενιές πολιτών. (Σ) (Λ)
5) Στην περίπτωση των εσωτερικών δανείων το ∆ηµόσιο καταβάλει τόκους στους ιδιώτες
για τα δάνεια που έχει πάρει οι οποίοι δεν απότελούν επιβάρυνση για την οικονοµία επειδή δίνονται σε ιδιωτικούς φορείς µέσα στη χώρα. (Σ) (Λ)
6) Όταν το ∆ηµόσιο δανείζεται από την εσωτερική αγορά είναι δυνατόν να αντλεί τα δάνεια
από:
α) από τους ιδιώτες
β) από τις εµπορικές τράπεζες
γ) από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας
δ) όλα τα παραπάνω είναι σωστά

10.3 Ο Κρατικός Προϋπολογισµός
Τα έσοδα και τα έξοδα των δηµόσιων φορέων συντονίζονται µε τον προϋπολογισµό που συντάσσουν οι διάφοροι δηµόσιοι φορείς.Ο προϋπολογισµός του δηµόσιου περιλαµβάνει ένα
σύνολο λογαριασµών που αναφέρονται στις δαπάνες τις οποίες σχεδιάζει (το δηµόσιο) να
πραγµατοποιήσει και τα έσοδα τα οποία προβλέπει να εισπράξει σε µια ορισµένη χρονική περίοδο, συνήθως στο επόµενο έτος.
10.3.1 Κατηγορίες Κρατικού Προϋπολογισµού
Ο προϋπολογισµός ανάλογα µε το περιεχόµενό του µπορεί να πάρει διάφορες µορφές. Αν περιλαµβάνονται µόνο τα τακτικά έσοδα και έξοδα του Κράτους, δηλαδή τα συνήθη έσοδα που
εισπράττει το Κράτος και οι δαπάνες που πραγµατοποιεί το Κράτος περιοδικά, λέγεται τα-
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κτικός προϋπολογισµός. Αντίθετα ο προϋπολογισµός που περιλαµβάνει έκτακτα έσοδα και
έξοδα, λέγεται έκτακτος προϋπολογισµός. Τέτοιοι προϋπολογισµοί συντάσσονται σε ανώµαλες περιόδους για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων π.χ πολεµικές και µεταπόλεµικές
περίοδοι κ.λ.π. Επίσης όταν ο προϋπολογισµός του Κράτους περιλαµβάνει τα έσοδα και τις
δαπάνες του Κράτους που δεν επηρρεάζουν την κρατική περιουσία λέγεται προϋπολογισµός
εκµεταλλεύσεως. Αντίθετα ο προϋπολογισµός που προβλέπει έσοδα και έξοδα τα οποία επηρρεάζουν την περιουσία του Κράτους, λέγεται προϋπολογισµός κεφαλαίου.
Στην Ελλάδα συντάσσονται δυο κατηγορίες Κρατικού προϋπολογισµού:
1) ο τακτικός προϋπολογισµός ο οποίος δεν περιλαµβάνει τα τακτικά έσοδα και έξοδα του
Κράτους όπως δηλώνει το όνοµά του, αλλά τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα και απότελεί
ουσιαστικά ένα προϋπολογισµό εκµεταλεύσεως, και
2) ο προϋπολογισµός δηµοσίων επενδύσεων ο οποίος περιλαµβάνει τις δαπάνες επενδύσεων καθώς και τα έσοδα που προγραµµατίζονται για τη χρηµατοδότησή τους. Μεταξύ των
λογαριασµών που περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό ενδιαφέρον παρουσιάζει το
κονδύλι που αφορά το απόθεµατικό. Το κονδύλι αυτό παρουσιάζεται συνήθως σε όλους
τους προϋπολογισµούς και έχει σκοπό να διασφαλίσει το Υπουργείο Οικονοµικών σε δυο
περιπτώσεις:
i) να αντιµετωπίζει έκτακτες καταστάσεις που δεν είχαν προβλεφθεί κατα την κατάρτηση του προϋπολογισµού και
ii) να χρηµατοδοτούνται δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό, όταν εισπράττονται λιγότερα έσοδα από αυτά που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό.
10.3.2 Λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη του Κρατικού προϋπολογισµού
Οι κυριότεροι λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη του προϋπολογισµού από το Κράτος είναι:
1) Με τον προϋπολογισµό το δηµόσιο προγραµµατίζει τις δαπάνες που προβλέπεται να
πραγµατοποιήσει καθώς και τα έσοδα που απαιτούνται για την κάλυψη αυτών των δαπανών στο επόµενο έτος. Ο προγραµµατισµός αυτός των εσόδων και των δαπανών είναι απαραίτητος επειδή υπάρχει ενας µεγάλος αριθµός κρατικών φορέων που διαχειρίζονται το
δηµόσιο χρήµα. Εποµένως είναι απαραίτητο να συντονίζονται οι ενέργειες των φορέων
αυτών ώστε να επιτυγχάνεται ορθολογικότητα στη διαχείρηση των δηµόσιων οικονοµικών.
2) Με τον προϋπολογισµό κατανέµονται οι περιορισµένοι πόροι του Κράτους µεταξύ των
διαφόρων αγαθών που παρέχονται από αυτό στους πολίτες της χώρας, και καθορίζεται
έτσι τι και πόσο θα παραχθεί από τα αγαθά αυτά.
3) Με τον προϋπολογισµό του το Κράτος µπορεί να συντονίζει τα µέσα άσκησης της δηµοσιονοµικής του πολιτικής προκειµένου να επιτύχει τους διάφορους στόχους που έχει θέσει. Με αυτό το τρόπο µπορεί να επιτύχει αναδιανοµή του εισοδήµατος µεταξύ των διαφόρων εισοδηµατικών οµάδων ή ακόµα και µεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών διαµερισµάτων της χώρας.
4) Τέλος µε τον προϋπολογισµό συντονίζονται τα µέσα του Κράτους προκειµένου να επιταχυνθεί ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης.
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10.3.3 Πρέπει ο Κρατικός Προϋπολογισµός να είναι ισοσκελισµένος;
Όταν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού είναι ίσα µε τα έξοδα, θεωρούµε ότι ο προϋπολογισµός είναι ισοσκελισµένος. Αντίθετα, βέβαια όταν τα έσοδα δεν είναι ίσα µε τα προβλεπόµενα έξοδα ο προϋπολογισµός δεν είναι ισοσκελισµένος.
Εδώ εξετάζουµε δυο περιπτώσεις:
1) Αν τα έξοδα είναι µεγαλύτερα από τα έσοδα τότε λέµε ότι ο προϋπολογισµός είναι ελλειµατικός, δηλαδή εµφανίζει έλλειµµα και
2) Αν τα έξοδα είναι µικρότερα από τα έσοδα τότε λέµε ότι ο προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός, δηλαδή εµφανίζει πλεόνασµα.
Από µια άποψη αν εξετάσουµε τον κρατικό προϋπολογισµό, είναι πάντοτε ισοσκελισµένος.
Πραγµατικά αν συγκρίνουµε τα συνολικά έσοδα µε τα συνολικά έξοδα του κράτους, θα διαπιστώσουµε ότι αυτά είναι ίσα. Αυτό θα πρέπει να συµβαίνει πάντα επειδή είναι απόλυτα λογικό
όταν προγραµµατίζονται οι δηµόσιες δαπάνες να προβλέπεται και ο τρόπος που θα χρηµατοδοτηθούν. Το ισοζύγιο όµως που υπάρχει ανάµεσα στις δηµόσιες δαπάνες και τα έσοδα είναι τεχνητό και δεν έχει µεγάλη σηµασία. Απλά η αξία του είναι να µας δείχνει, το πως σχεδιάζει η
εκάστοτε κυβέρνηση να χρηµατοδοτήσει τις δαπάνες της για το επόµενο έτος.
Αυτό που πραγµατικά έχει σηµασία, είναι αν υπάρχει ισότητα (ισοζύγιο) ή όχι ανάµεσα
στα τρέχοντα έσοδα του Κράτους (αυτά που δεν επηρεάζουν την πραγµατική περιουσιακή
κατάστασή του) και σε όλες τις δηµόσιες δαπάνες (εξαιρουµένων των δαπανών για παροχή ή
εξόφληση δανείων). Αν τα τρέχοντα έσοδα είναι ίσα µε τις δαπάνες, τότε λέµε ότι ο προϋπολογισµός είναι πραγµατικά ισοσκελισµένος. ∆ιαφορετικά εµφανίζει ανισοζύγιο.
Η ύπαρξη πραγµατικού ισοζυγίου στον κρατικό προϋπολογισµό έχει µεγάλη σηµασία από
την άποψη των επιδράσεων του προϋπολογισµού πάνω στην ενεργή ζήτηση.
Στην περίπτωση που το Κράτος δαπανά περισσότερα οπό αυτά που εισπράττει από φόρους
και άλλες πηγές, καταρτίζει δηλαδή ελλειµµατικό προϋπολογισµό, επιδρά αυξητικά πάνω
στην ενεργή ζήτηση και στα εισοδήµατα.
Αντίθετα, όταν ο προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός, το Κράτος δαπανά λιγότερα από
όσα εισπράττει, µε απότέλεσµα να µειώνεται η ενεργή ζήτηση στην οικονοµία.
Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι επιδράσεις του κρατικού προϋπολογισµού στην ενεργή ζήτηση και στο εισόδηµα, εξαρτώνται από τη διάρθρωσή του.
Άσκηση 4
Στα παρακάτω, επιλέξτε τη σωστή απάντηση, και να συµπληρώστε τα κενά :
1) Ο προϋπολογισµός που περιλαµβάνει έκτακτα έσοδα και έξοδα, λέγεται ------------------ --------------------------.
2) Αν τα έξοδα είναι µεγαλύτερα από τα έσοδα τότε λέµε ότι ο προϋπολογισµός είναι ------------------------.
3) Όταν ο προϋπολογισµός του Κράτους περιλαµβάνει τα έσοδα και τις δαπάνες του Κράτους που δεν επηρεάζουν την κρατική περιουσία λέγεται -------------------------- ----------------------------.
4) Με τον προϋπολογισµό συντονίζονται τα µέσα του Κράτους προκειµένου να επιταχυνθεί
ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης. (Σ) (Λ)
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5) Όταν ο προϋπολογισµός είναι πλεονασµατικός, το Κράτος δαπανά λιγότερα από όσα εισπράττει, µε απότέλεσµα να αυξάνεται η ενεργή ζήτηση στην οικονοµία. (Σ) (Λ)
6) Ο προϋπολογισµός δηµοσίων επενδύσεων περιλαµβάνει τις δαπάνες επενδύσεων καθώς
και τα έσοδα που προγραµµατίζονται για τη χρηµατοδότησή τους. (Σ) (Λ)
7) Ο τακτικός προϋπολογισµός περιλαµβάνει τα τακτικά έσοδα και έξοδα του Κράτους όπως
δηλώνει το όνοµά του. (Σ) (Λ)
8) Όταν το Κράτος δαπανά λιγότερα από όσα εισπράττει, τότε καταρτίζει προϋπολογισµό ο
οποίος χαρακτηρίζεται ως:
α) Ισοσκελισµένος
β) Ελλειµµατικός
γ) Πλεονασµατικός
δ) Προύπολογισµός κεφαλαίου
9) Ο προϋπολογισµός που προβλέπει έσοδα και έξοδα τα οποία επηρρεάζουν την περιουσία
του Κράτους ονοµάζεται:
α) Τακτικός προϋπολογισµός
β) Προϋπολογισµός επενδύσεων
γ) Προϋπολογισµός εκµεταλεύσεως
δ) Προϋπολογισµός κεφαλαίου

ΣΥΝΟΨΗ
1) Είδαµε ότι οι δηµόσιες δαπάνες είναι διαφόρων κατηγοριών και µέσω αυτών ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει.
2) Βασικές κατηγορίες δηµοσίων δαπανών είναι α)οι δηµόσιες δαπάνες για προϊόντα και
υπηρεσίες ( δαπάνες κατανάλωσης- δαπάνες για δηµόσιες επενδύσεις) και β)οι µεταβιβαστικές πληρωµές ( µεταβιβάσεις πρός τα νοικοκυριά και πρός τις επιχειρήσεις κ.λ.π).
3) Η οµαδοποίηση αυτή των δηµοσων δαπανών ανάλογα µε τη λειτουργία που εκπληρώνουν έχει µεγάλη σηµασία επειδή διευκολύνει την εκάστοτε κυβέρνηση να αξιολογεί καλύτερα όπως είδαµε τις δηµόσιες δαπάνες και να χρησιµοποιεί παραγωγικά τους πόρους
του δηµόσιου τοµέα.
4) Για να καλύψει τις δαπάνες του ο δηµόσιος τοµέας χρειάζεται έσοδα. Έτσι καταφεύγει
σε διάφορα µέσα για την εξεύρεση των αναγκαίων εσόδων.
5) Οι φόροι αποτελούν την κυριότερη πηγή εσόδων του δηµοσίου καθώς και τη βασική
πηγή χρηµατοδότισης των δηµοσίων δαπανών και διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες
ανάλογα µε το κριτήριο που δεχόµαστε κάθε φορά.
6) Ο δανεισµός αποτελεί µια άλλη πολύ σηµαντική πηγή εσόδων για τους δηµόσιους φορείς και κυρίως για το Κράτος και διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό.
7) Τα έσοδα και οι δαπάνες των δηµόσιων φορέων συντονίζονται µε τον προϋπολογισµό
που συντάσσουν οι διάφοροι δηµόσιοι φορείς.
8) Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει τις προβλεπόµενες δαπάνες και τα προβλεπόµενα έσοδα του δηµοσίου για το επόµενο έτος. ∆ιακρίνεται σε τακτικό προϋπολογισµό και σε
προϋπολογισµό επενδύσεων και ανάλογα µε την πολιτική που αναλαµβάνει να εφαρµόσει
η εκάστοτε κυβέρνηση προκειµένου να επηρρεάσει την ενεργή ζήτηση µπορεί να είναι ελλειµµατικός πλεονασµατικός, ή ισοσκελισµένος..
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Ο∆ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
1) «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. Μπένος- Γ. Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου Εκδόσεις Μπένου Αθήνα 2002.
α) Στο κεφάλαιο 23 «Οι δηµόσιες δαπάνες» ο ενδιαφερόµενος µπορεί να µελετήσει την
έννοια των δηµοσίων δαπανών καθώς και τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται. Επίσεις µπορεί να µελετήσει το υς τρόπους αξιολόγησης και επιλογής των δηµοσίων δαπανών
β) Στο κεφάλαιο 24 «Τα έσοδα των δηµοσίων φορέων» ο ενδιαφερόµενος µπορεί να εµβαθύνει στην έννοια των φόρων στα είδη και στις κατηγορίες φόρων καθώς και να µελετήσει τα κρατικά έσοδα που προέρχονται απο δηµόσιο δανεισµό.
γ) Στο κεφάλαιο 25 «Κρατικός προϋπολογισµός» παρουσιάζεται η έννοια του προϋπολογισµού καθώς και οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη προϋπολογισµού. Επίσης Μπορούν να µελετηθούν οι µορφες του κρατικού πατοϋπολογισµού καθώς και οι φάσεις απο
τις οποίες περνά ο κρατικός προϋπολογισµός κατά τη σύνταξή του.
2) «Εισαγωγή στη δηµόσια Οικονοµική» Γ.Ε. ∆ράκου Πειραιάς 1986. Το βιβλίο αυτό
είναι αρκετά εξειδικευµένο και στο πρώτο µέρος του ασχολείται διεξοδικά µε τις δηµόσιες δαπάνες ενώ στο δεύτερο µέρος του αναλύονται τα δηµόσια έσοδα. Και στα δυο µέρη ο ενδιαφερόµενος εισάγεται στο Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο αφού παρουσιάζονται τα
κυριότερα δηµοσιονοµικά µέσα δράσης του Κράτους στην Ελλάδα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. Μπένος- Γ.
Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου Αθήνα 2002
«Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική»: Γ.Ε. ∆ράκος Πειραιάς 1986
« Εισαγωγή στη σύγχρονη Μακροοικονοµική»: Α. Κώττη – Γ. Κώττη Αθήνα 1998
«Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης» Τεύχος Α’: Θ. Μπένος – Στ. Σαραντίδης 1990

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
www.el.wikipedia.org
www. investopedia.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1
1) τρέχουσες δαπάνες
2) λειτουργική ταξινόµιση, δηµοσίων δαπανών
3) εσωτερικό, εξωτερικό
4) (Λ)
5) (Σ)
6) (Λ)
7) (Σ)
8) γ
9) δ.
Άσκηση 2
1) φορολογική βάση
2) φορολογούµενη µονάδα
3) φορολογικός συντελεστής
4) (Λ)
5) (Σ)
6) (Λ)
7) (Σ)
8) Ποσοστό φόρου δαπάνης (Α)= 2090/11000 • 100 =19%
Ποσοστό φόρου δαπάνης (Β) = 7600/ 40000 • 100 = 19%
Επειδή το ποσοστό του φόρου δαπάνης παραµένη σταθερό ο φόρος δαπάνης είναι αναλογικός ως πρός τη φορολογική του βάση (δαπάνη)
Ποσοστό φόρου δαπάνης επι του εισοδήµατος (Α)= 2090/12000 • 100 = 17,4%
Ποσοστό φόρου δαπάνης επι του εισοδήµατος (Β)= 7600/50000 • 100 = 15,2%
Ο Α καταβάλλει το 17,4% του εισοδήµατός του ως φόρο δαπάνης στο Κράτος ενώ ο Β ο
οποίος έχει µεγαλύτερο εισόδηµα καταβάλλει το 15,2% του εισοδήµατός του ως φόρο
δαπάνης στο Κράτος. Εποµένως αυξανοµένου του εισοδήµατος το ποσοστό του φόρου
δαπάνης επι του εισοδήµατος µειώνεται.Άρα ο φόρος δαπάνης είναι αντίστροφα προοδευτικός ως πρός το εισόδηµα.
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9) Για το άτοµο Α έχουµε:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

11.000 €
1.000 €

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

x
x

0%
15%

ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΥ

=
=

0€
150 €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

150 €

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΥ

+

Για το άτοµο Β έχουµε:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

11.000 €
7.000 €
2.000 €

x
x
x

0%
15%
30%

=
=
=

0€
1.050 €
600 €

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

1.650 €

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΠΟΣΟ
ΦΟΡΟΥ

+

Για το άτοµο Γ έχουµε:
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

11.000 €
7.000 €
5.000 €
13.000 €

x
x
x
x

0%
15%
30%
40%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ

=
=
=
=

0€
1.050 €
1.500 €
5.200 €

+
+

7.750 €

Ποσοστό φόρου εισοδήµατος(Α)= 150 / 12.000 • 100= 1,25%
Ποσοστό φόρου εισοδήµατος(Β)=1.650 / 20.000 • 100 = 8,25%
Ποσοστό φόρου εισοδήµατος(Γ)= 7.750/ 36.000 • 100 = 21,5%
Παρατηρούµε ότι αυξανοµένου του εισοδήµατος αυξάνεται και το ποσοστό του φόρου
που καταβάλλει κάθε φορολογούµενος. Άρα ο φόρος είναι προοδευτικός.
10) β.
Άσκηση 3
1) µακροχρόνια, βραχυχρόνια
2) εξωτερικό, εθνικής οικονοµίας
3) (Σ)
4) (Λ)
5) (Σ)
6) δ
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Άσκηση 4
1) έκτακτος προϋπολογισµός
2) ελλειµµατικός
3) προϋπολογισµός εκµεταλλεύσεως
4) (Σ)
5) (Λ)
6) (Σ)
7) (Λ)
8) γ
9) δ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική
«Αρχές Οικονοµικής Επιστήµης» Τεύχος Α’: Θ. Μπένος – Στ. Σαραντίδης 1990
«Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονοµία»: Θ. Γεωργακόπουλος-Θ. Λιανός- Θ. Μπένος- Γ. Τσεκούρας-Μ. Χατζηπροκοπίου-Γ. Χρήστου Αθήνα 1982
«Εισαγωγή στη σύγχρονη Μακροοικονοµική»: Α. Κώττη – Γ. Κώττη Αθήνα 1998
«Οδηγός µελέτης Πολιτικής Οικονοµίας»: Α. Κώττη – Γ. Κώττη Αθήνα 1999
«Μακροοικονοµία θεωρία και πολιτική»: Ε. Πουρναράκης Αθήνα 1997
«Θεωρητική Οικονοµική» Τόµος Α και Β’ ΄: Θ. Γκαµαλέτσος 1985
«Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική»: Γ.Ε. ∆ράκος Πειραιάς 1986
«Μακροοικονοµική Θεωρία»: Παυλόπουλου Π. Αθήνα 1979

Ξένη
«Economics»: Samuelson P. 1975
«The Economics of J.M. Keynes»: Dillard D. 1948
«Introduction to Modern Microeconomics»: Lancaster K. 1969
«Microeconomic Theory»: Ferguson C.E 1969
«Economic Analysis»: Boulding K.E 1966
«Macroeconomics: Analysis and Policy»: Reynolds L.G. 1985

