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Ερωτήσεις επανάληψης

1. Υποθέστε ότι η κοινωνία αποφασίζει να καταργήσει την ανώτατη εκπαίδευση. Οι
φοιτητές πρέπει άμεσα να βρουν εργασία. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ερ-
γασίας, πώς πρέπει να προσαρμοστούν οι μισθοί και οι τιμές ώστε να βρουν δου-
λειά όσοι θέλουν;

2. Η κομμουνιστική Ρωσία χρησιμοποιούσε τις τιμές για να κατανείμει την παραγω-
γή μεταξύ των διαφόρων καταναλωτών. Οι υπεύθυνοι κεντρικού προγραμματι-
σμού έθεταν στόχους παραγωγής, αλλά μετά έφερναν το προϊόν στα καταστήμα-
τα, όριζαν τις τιμές και έδιναν χρήματα στους εργάτες για να δαπανήσουν. Γιατί
δεν προγραμμάτιζαν και την κατανομή συγκεκριμένων αγαθών σε συγκεκριμένα
άτομα;

3. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι θετικές και ποιες είναι κανονιστι-
κές; (α) Ο ετήσιος πληθωρισμός έπεσε κάτω από 2%. (β) Επειδή ο πληθωρισμός
έπεσε, η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει τους φόρους. (γ) Το εισόδημα του ΗΒ εί-
ναι υψηλότερο από το εισόδημα της Πολωνίας. (δ) Ο λαός του ΗΒ είναι πιο ευτυχι-
σμένος από τον λαό της Πολωνίας.

4. Συνήθεις παρερμηνείες Να δείξετε γιατί οι ακόλουθες προτάσεις δεν είναι σω-
στές: (α) Το γεγονός ότι κάποιοι οικονομολόγοι είναι δεξιοί και κάποιοι άλλοι είναι

          
           

          

         

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3.1

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗ

Μπορούμε να περιγράψουμε την ισορροπία σε μια αγορά με έναν απλό μαθ
τρόπο. Ας αρχίσουμε με μια συνάρτηση ζήτησης, που περιγράφει τη σχέση με  
ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού QD και της τιμής του, Ρ με όλους τους άλ  
ράγοντες σταθερούς. Η σχέση αυτή γράφεται:

QD = a – bP,

όπου τα a, b είναι σταθεροί, θετικοί αριθμοί. Χρησιμοποιώντας γράμματα αντί 
γενικεύουμε την ανάλυση. Η σχέση (1) περιγράφει μια αρνητική συσχέτιση του  
Ρ, όπως προβλέπει η θεωρία.

Στη συνέχεια, παίρνουμε μια γραμμική συνάρτηση προσφοράς:

QS = c + dP,

              
              

           
  

            
  

 

       

     

       

     

     

  

             

           
        

 
  

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Οι επαναληπτικές ερωτήσεις ενθαρρύνουν τον φοιτητή να εφαρ-
μόσει τις γνώσεις που αποκτά σε κάθε κεφάλαιο. Οι ερωτήσεις εί-
ναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, επιτρέποντας την επέκταση της
προσπάθειας μετά την κατάκτηση του βασικού επιπέδου κάθε
θέματος. Οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης προσφέρουν ερωτήσεις
για την αξιολόγηση της αποκτηθείσας γνώσης και προτείνουν
περαιτέρω υλικό για μελέτη και πρακτική εξάσκηση.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1

Η ΣΠΑΝΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ2

Το 1945, ο R. A. Radford, ένας βρετανός οικονομολόγος, δημοσίευσε   
στις εμπειρίες του ως αιχμαλώτου πολέμου κατά τη διάρκεια του Β΄ Π  
άρθρο αυτό εξήγησε πώς σε μια κλειστή κοινωνία όπως αυτή ενός σ  
μαλώτων προέκυψαν φυσικά μηχανισμοί παρόμοιοι με τις αγορές γι   
σουν το πρόβλημα της σπανιότητας των αγαθών.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο Oflag, ένα στρατόπεδο για αξιωματικ   
έως 2.500 άνθρωποι ήταν φυλακισμένοι μεταξύ 1943 και 1945. Δεν υπ

            
     

        
           

         
           

            
           

            
              

   
             

               
          

            
            

              
      

           
        

           
          

             

         
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει έναν αριθμό παραδειγμάτων μέσα σε
πλαίσιο. Αυτά στοχεύουν να καταδείξουν πώς ένα συγκεκριμένο πα-
ράδειγμα οικονομικής θεωρίας μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

          

ΕΝΝΟΙΑ 1.2

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Η ορθολογική συμπεριφορά είναι βασική υπόθεση της οικονομικής  
ρούμε να ερμηνεύσουμε ένα μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς των ατό    
αυτής της υπόθεσης. Εντούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις, ο ορθολογισ  
να εξηγήσει με ακρίβεια την παρατηρούμενη ανθρώπινη συμπεριφορ   
δείγματα: έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι απεχθάνονται δύο φορές  
να χάσουν κάτι που έχουν σε σχέση με την ικανοποίηση που αντλούν   
Γιατί μερικές φορές ξοδεύουμε υπερβολικά αγοράζοντας πράγματα   
μαστε πραγματικά; Γιατί σε κάποιες περιόδους οι επενδυτές έχουν τ    

        
          

          
       

         
          
           
       

           
          

         
           

             
          
          

            
           

          
         

         
             

   
            

           
           

             
             

   
          

          

       
   

         
           

            
      

     

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2.1

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ BECKER: ΑΣ ΦΟΡΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ
ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Οι περισσότεροι άνθρωποι αποδέχονται ότι η οικονομική ανάλυση τ   
τάζοντας πώς τα κίνητρα επηρεάζουν την κατανομή των πόρων– μα    
νοήσουμε φαινόμενα όπως τον πληθωρισμό και την ανεργία. Μπορούν   
να χρησιμοποιηθούν και για άλλες κοινωνικές συμπεριφορές; Για το έ   
Τη χρήση ναρκωτικών;

Εφόσον ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάλυσης υποθέτει ότ    
νούνται με βάση ιδιοτελή και όχι αλτρουιστικά κίνητρα, κάποιοι οικο  
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Κάθε κεφάλαιο προσφέρει παιδαγωγικά εργαλεία για την καλύτερη
κατανόηση των θεμάτων που αναλύονται σε αυτό. Αυτά περιλαμβά-
νουν «αποτελέσματα μάθησης», «λέξεις-κλειδιά», περιλήψεις κάθε κε-
φαλαίου και εκτεταμένη χρήση πινάκων και οικονομικών στοιχείων.
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ΗΣ Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα πρέπει να είστε σ   

1. αντιληφθείτε ότι η οικονομική επιστήμη είναι η με     
οποίο οι κοινωνίες λύνουν το πρόβλημα της σπαν   

2. περιγράψετε τους τρόπους με τους οποίους κάθε   
θα παραχθεί, πώς και για ποιον

3. αντιληφθείτε την έννοια του κόστους ευκαιρίας
4. αναγνωρίσετε τη διαφορά μεταξύ θετικής και καν  
5. ορίσετε τη μικροοικονομική και τη μακροοικονομ

  
     

   

  
      

    
   

    

          
             

          
            

        
             
         

    
              

           
          

           
             
         

         

               
            

            
           

          

Σχήμα 1.1 Ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ: τριμηνια  
Πηγή: Federal Reserve Bank of St. Louis.

      

         
           

λεια των εργαζομένων στους χώρους ε
την καμπύλη προσφοράς. Σε μια οικον   
αγοράς όμως, οι κυβερνήσεις δεν επιχ   
τις τιμές άμεσα. Αν οι τιμές είναι επαρκώ    
της υπερβάλλουσας προσφοράς ή της υ  
σης σε μια ελεύθερη αγορά τις οδηγεί   
πίας. Οι αγορές δεν είναι ελεύθερες ότα   
λεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου των τι    
επιβάλλονται με τον προσδιορισμό ελ   
επιτρεπόμενων τιμών.

Η επιβολή ανώτατης τιμής καθιστά π   
τιμής ανώτερης από την καθορισθείσα    

           
            
     

       
    

     
    

    
    

    
     

     
      

      
     
   

    
   

    
 

   
    

     
     

     
  

    

     

Στις ελεύθερες αγορές το
ύψος των τιμών προσδιορίζε-

ται αποκλειστικά από τις δυνά-
μεις της προσφοράς και της

ζήτησης.

Οι έλεγχοι τιμών είναι κυβερ-
νητικοί κανόνες ή νόμοι που

θεσπίζουν ανώτατες ή κατώ-
τατες τιμές και εμποδίζουν την
εκκαθάριση των αγορών μέσω

της προσαρμογής των τιμών.
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Το βιβλίο περιλαμβάνει άφθονο υλικό σε πλαίσια, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη να
καταλάβει πώς μια αρχή της οικονομικής επιστήμης εφαρμόζεται στην πράξη. Υπάρ-
χουν τέσσερα είδη πλαισίων στη νέα έκδοση:

• Μελέτες περίπτωσης: Υλικό από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων ή επι-
μέρους περιοχών δείχνει την εφαρμογή των οικονομικών στην πράξη.

• Έννοιες: Περιλαμβάνουν έννοιες που είναι πιο σύνθετες και προσφέρουν επιπρό-
σθετο, πιο απαιτητικό υλικό για μελέτη.

• Δραστηριότητες: Ανάλογες με εκείνες της προηγούμενης έκδοσης, περιγράφουν
βασικές έννοιες της οικονομικής και στη συνέχεια ζητούν από τον αναγνώστη να τις
εφαρμόσει στον πραγματικό κόσμο. Συνοδεύονται από ερωτήσεις, οι απαντήσεις
των οποίων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

• Μαθηματικές προσεγγίσεις: Τα πλαίσια αυτά περιλαμβάνουν βασικούς μαθημα-
τικούς τύπους, τους οποίους παρουσιάζουν με απλό τρόπο. Μπορούν να παραλει-
φθούν χωρίς να επηρεαστεί η ροή της ανάγνωσης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Κεφ. Τίτλος Είδος Σελίδα

1 Κόστη ευκαιρίας και επιλογές: ένα παράδειγμα ΕΝΝΟΙΑ 42
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