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Οδηγός περιήγησης
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 εργασίας, πώς πρέπει να προσαρμοστούν οι μισθοί και οι τιμές ώστε να βρουν δουλειά όσοι θέλουν;
2. Η κομμουνιστική Ρωσία χρησιμοποιούσε τις τιμές για να κατανείμει την παραγωγή μεταξύ των διαφόρων καταναλωτών. Οι υπεύθυνοι κεντρικού προγραμματισμού έθεταν στόχους παραγωγής, αλλά μετά έφερναν το προϊόν στα καταστήματα, 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 κανονιστικές; (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 είναι υψηλότερο από το εισόδημα της Πολωνίας. (δ) Ο λαός του ΗΒ είναι πιο ευτυχισμένος από τον λαό της Πολωνίας.
4. Συνήθεις παρερμηνείες Να δείξετε γιατί οι ακόλουθες προτάσεις δεν είναι σωστές: (α) Το γεγονός ότι κάποιοι οικονομολόγοι είναι δεξιοί και κάποιοι άλλοι είναι

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Οι επαναληπτικές ερωτήσεις ενθαρρύνουν τον φοιτητή να εφαρμόσει τις γνώσεις που αποκτά σε κάθε κεφάλαιο. Οι ερωτήσεις είναι 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.

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,
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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

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

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει έναν αριθμό παραδειγμάτων μέσα σε
πλαίσιο. Αυτά στοχεύουν να καταδείξουν πώς ένα συγκεκριμένο παράδειγμα οικονομικής θεωρίας μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

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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Στις ελεύθερες αγορές το
ύψος των τιμών προσδιορίζεται αποκλειστικά από τις δυνάμεις της προσφοράς και της
ζήτησης.
Οι έλεγχοι τιμών είναι κυβερνητικοί κανόνες ή νόμοι που
θεσπίζουν ανώτατες ή κατώτατες τιμές και εμποδίζουν την
εκκαθάριση των αγορών μέσω
της προσαρμογής των τιμών.

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

Σχήμα 1.1 Ο ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ: τριμηνια

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πηγή: Federal Reserve Bank of St. Louis.

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

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Κάθε κεφάλαιο προσφέρει παιδαγωγικά εργαλεία για την καλύτερη
κατανόηση των θεμάτων που αναλύονται σε αυτό. Αυτά περιλαμβάνουν «αποτελέσματα μάθησης», «λέξεις-κλειδιά», περιλήψεις κάθε κεφαλαίου και εκτεταμένη χρήση πινάκων και οικονομικών στοιχείων.
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Πλαίσια
Το βιβλίο περιλαμβάνει άφθονο υλικό σε πλαίσια, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη να
καταλάβει πώς μια αρχή της οικονομικής επιστήμης εφαρμόζεται στην πράξη. Υπάρχουν τέσσερα είδη πλαισίων στη νέα έκδοση:
• Μελέτες περίπτωσης: Υλικό από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων ή επιμέρους περιοχών δείχνει την εφαρμογή των οικονομικών στην πράξη.
• Έννοιες: Περιλαμβάνουν έννοιες που είναι πιο σύνθετες και προσφέρουν επιπρόσθετο, 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 μαθηματικούς τύπους, τους οποίους παρουσιάζουν με απλό τρόπο. Μπορούν να παραλειφθούν χωρίς να επηρεαστεί η ροή της ανάγνωσης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Κεφ.
1

2

3

Τίτλος

Είδος

Κόστη ευκαιρίας και επιλογές: ένα παράδειγμα
Το μεγαλύτερο μέρος του προϊόντος είναι οι υπηρεσίες
Οι αναταράξεις που προκαλεί η τιμή του πετρελαίου
Συμπεριφορική οικονομική
Η σπανιότητα στην πράξη: η δημιουργία αγοράς σε
στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου
Ανεπαρκής ο μαρξισμός για τους υπεύθυνους
κεντρικού προγραμματισμού

ΕΝΝΟΙΑ

42

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

44

Υπερπληθωρισμός
Η χρηματική πλάνη
Πετυχαίνοντας την ονειρεμένη θέση εργασίας
Με τη ματιά του Becker: ας φορέσουμε τα γυαλιά
ενός οικονομολόγου
Ισορροπία της αγοράς με γραμμική προσφορά και
ζήτηση
Μπιφτέκι από κρέας αλόγου; Όχι, ευχαριστώ!
Η ζήτηση για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (apps)
Κίνηση κατά μήκος της καμπύλης και μετατόπιση όλης
της καμπύλης

Σελίδα

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

49

ΕΝΝΟΙΑ

53

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

60

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

61

ΕΝΝΟΙΑ

81

ΕΝΝΟΙΑ

84

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

92

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

96

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

113

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

116

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

119

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

122
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ΠΛΑΙΣΙΑ / 29

Διαγραμματικός υπολογισμός των πλεονασμάτων
καταναλωτή και παραγωγού
Έλεγχοι ενοικίων στη Σουηδία
Περισσότερα για τον έλεγχο των τιμών
Ανατομία των μεταβολών της τιμής και της ποσότητας
4

5

6

7

Υπολογισμός της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την
τιμή και της ελαστικότητας ζήτησης τόξου
Ελαστικότητα σημείου της συνάρτησης ζήτησης
Η τιμή του iΡhone και η ελαστικότητα ζήτησης
Εύκολα κέρδη
Η τρέλα των αυτοκινήτων
Η ελαστικότητα προσφοράς σημείου
Οι επιπτώσεις ενός ειδικού φόρου
Άλλοι χάρτες περιγραμμάτων
Ο εισοδηματικός περιορισμός και η γραμμή εισοδήματος
Ακολουθεί στην πραγματικότητα η συμπεριφορά
των καταναλωτών τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας;
Τα αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος
στην πράξη: το αποτέλεσμα των τιμών του πετρελαίου
στις δαπάνες σε σουπερμάρκετ
Είναι τα τσιγάρα κατώτερο αγαθό;
Οριακή χρησιμότητα και το παράδοξο του νερού και
των διαμαντιών
Συνάρτηση χρησιμότητας, οριακή χρησιμότητα και
ο οριακός λόγος υποκατάστασης
Η ανατομία μιας κρίσης: μελετώντας τον ισολογισμό
της Northern Rock
Οικονομικά και λογιστικά κέρδη
Εχθρικές εξαγορές
Τα οριακά κόστη στην πράξη: η περίπτωση των τοπικών
λεωφορείων στο Ηνωμένο Βασίλειο
Συνολικά και οριακά έσοδα με γραμμική συνάρτηση
ζήτησης
Τα μαθηματικά της μεγιστοποίησης του κέρδους
Το παράδοξο της παραγωγικότητας στο ΗΒ
Η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής: το μέσο και
οριακό προϊόν της εργασίας
Βραχυχρόνιες καμπύλες κόστους

ΕΝΝΟΙΑ

126

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

130

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

132

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

133

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

145

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

148

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

155

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

159

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

166

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

169

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

173

ΕΝΝΟΙΑ

190

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

194

ΕΝΝΟΙΑ

199

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

209

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

216

ΕΝΝΟΙΑ

229

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

232

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

243

ΕΝΝΟΙΑ

246

ΕΝΝΟΙΑ

248

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

254

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

259

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

264

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

278

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

279

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

288
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30 / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

8

9

10

11

12

Οριακές συνθήκες και μη ανακτώμενο κόστος
Οι οικονομίες κλίμακας και το διαδίκτυο
Η μακροχρόνια συνάρτηση παραγωγής και οι αποδόσεις
κλίμακας
Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογική πρόοδος και κατανομή
του εισοδήματος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

291

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

299

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

301

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

305

Γιατί μελετάμε τον τέλειο ανταγωνισμό;
Μεγιστοποίηση κέρδους και μονοπωλιακή δύναμη
Μονοπωλιακή δύναμη και πολιτική ανταγωνισμού
Ρύθμιση φυσικών μονοπωλίων

ΕΝΝΟΙΑ

327

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

345

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

352

ΕΝΝΟΙΑ

363

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

375

ΕΝΝΟΙΑ

378

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

393

ΕΝΝΟΙΑ

396

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

399

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

405

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

422

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

427

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

433

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

437

ΕΝΝΟΙΑ

441

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

444

ΕΝΝΟΙΑ

447

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

472

ΕΝΝΟΙΑ

485

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

488

ΕΝΝΟΙΑ

491

ΜΕΛ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

503

ΜΑΘ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

507

Η δομή της αγοράς στον κλάδο προσωπικών
υπολογιστών (PC)
Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται
Υπολογισμός των συναρτήσεων αντίδρασης σε ένα
δυοπώλιο Cournot
Συγχωνεύσεις και πολιτική ανταγωνισμού
Το υπόδειγμα Stackelberg
Εμπόδια στα ταμεία του σουπερμάρκετ
Η ζήτηση για εισροές και η μεγιστοποίηση των κερδών
Η ατομική προσφορά εργασίας και οι καμπύλες
αδιαφορίας
Ο γρίφος της χαμηλής συμμετοχής των γυναικών στο
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στον κίνδυνο
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