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ΠPOΛOΓOΣ

H εντυπωσιακή ανταπκριση των τελει���ίτων της 4ης δέσμης στην
πρώτη έκδ�ση τ�υ έργ�υ αυτ�ύ και η συνακλ�υθη ε�άντληση της έκα-
νε επιτακτική την ανάγκη επανέκδ�σης τ�υ σε διάστημα μικρτερ�
απ δύ� μήνες.

H δεύτερη έκδ�ση τ�υ �ι�λί�υ συν�δεύτηκε απ μια πρ�σπάθεια για
τ�ν εμπλ�υτισμ τ�υ με περισστερες ε�αρμ�γές και ασκήσεις, καθώς
και τη �ελτίωση �ρισμένων σημείων τ�υ κειμέν�υ π�υ επισημάνθηκαν
έπειτα απ τις ευγενικές παρατηρήσεις π�λλών συναδέλ�ων.

Θα ήθελα σ’ αυτές τις αράδες να ευ�αριστήσω την κυρία Πελαγία
Zήτη για την εμπιστ�σύνη και τη συμπαράσταση σ’ αυτή τη συγγρα�ι-
κή μ�υ αππειρα και να της ευ�ηθώ �λψυ�α να συνε�ίσει να συμ�άλ-
λει τ� ίδι� απ�τελεσματικά στη διάδ�ση τ�υ π�ι�τικ�ύ �ι�λί�υ, κάτι π�υ
άλλωστε έ�ει #ωτική σημασία για την πατρίδα μας.

Aκμη θα ήταν παράλειψη αν δε σημείωνα και τη μεγάλη ευγνωμ�-
σύνη μ�υ πρ�ς τ� πρσωπ� τ�υ καλ�ύ �ίλ�υ, δάσκαλ�υ και συνεργάτη
καθηγητή Xρήστ�υ T#εκίνη, π�υ στέκεται τσα �ρνια δίπλα μ�υ, έτ�ι-
μ�ς να στηρί�ει λες τις επιστημ�νικές μ�υ ανα#ητήσεις με ανε�άντ-
λητη υπ�μ�νή.

Tέλ�ς, ας μ�υ επιτραπεί να ευ�αριστήσω τη μ�νάκρι�η μ�υ �ίλη
Mαρία για την καταν�ήση και την αγάπη της κατά τ� �ρν� συγγρα�ής
τ�ύτ�υ τ�υ π�νήματ�ς και «δραπετεύ�ντας» για λίγ� απ τ� ασ�υκτικ
πλαίσι� τ�υ τυπικ�ύ πρ�λγ�υ ενς �ι�λί�υ, να της �αρίσω τ�υς παρα-
κάτω λατρεμέν�υς στί��υς τ�υ π�ιητή της θάλασσας τ�υ Nίκ�υ Kα��α-
δία.

« Ύστερα σ’ είδα στη Mαρσίλια σαν ε�άθηκες
μέσα στ� θρυ�� �ωρίς να στρέψεις πίσω.
Kι εγώ, π�υ μν� την υγρήν έκταση αγάπησα,
λέω πως εσένα θα μπ�ρ�ύσα ν’ αγαπήσω.»

%σ� για τ�υς μαθητές π�υ θα �ρησιμ�π�ιήσ�υν αυτ τ� �ι�λί� στ�
μαραθώνι� των πανελλαδικών ε�ετάσεων, θα ήθελα να τ�υς ευ�ηθώ
«καλν αέρα στα νειρά τ�υς».

Θεδωρ�ς A. K�υτρ�ύκης
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1. H �ρησιμ�τητα της Π�λιτικής Oικ�ν�μίας

H μελέτη της Π	λιτικής Oικ	ν	μίας μας παρέ�ει τη δυνατ�τητα
να καταν	ήσ	υμε διά�	ρα 	ικ	ν	μικά �αιν�μενα �πως η �	ρ	λ	γία,
	 πληθωρισμ�ς, 	 καθ	ρισμ�ς της τιμής εν�ς πρ	ϊ�ντ	ς κ.ά. Aκ�μη
η μελέτη της Π	λιτικής Oικ	ν	μίας μας �	ηθά να αντιλη�θ	ύμε τη
λειτ	υργία και τ	υς μη�ανισμ	ύς ε�έλι�ης της ανθρώπινης κ	ινω-
νίας. Aυτ� 	�είλεται στ	 γεγ	ν�ς πως 	 τρ�π	ς παραγωγής π	υ επι-
λέγει μια κ	ινωνία για να πρ	σ�έρει στα μέλη της αγαθά και υπη-
ρεσίες δεν πρ	σδι	ρί"ει μ�ν	 τ	 �αθμ� 	ικ	ν	μικής ευημερίας της
κ	ινωνίας αλλά επιδρά σε καθ	ριστικ� �αθμ� στην π	ρεία τ	υ π	λι-
τικ	ύ, θρησκευτικ	ύ και πνευματικ	ύ �ί	υ των μελών της.

2. T� αντικείμεν� της Π�λιτικής Oικ�ν�μίας

H Π	λιτική Oικ	ν	μία (ή αλλιώς Oικ	ν	μική Eπιστήμη) περι-
γρά�ει και αναλύει τ	υς τρ�π	υς με τ	υς 	π	ί	υς μια κ	ινωνία
λαμ�άνει απ	�άσεις σ�ετικά με τα παρακάτω πρ	�λήματα:

α) Tι θα παρα�θεί και π�σ�. H κ	ινωνία θα πρέπει να απ	�ασί-
σει π	ια αγαθά και υπηρεσίες θα παρα�θ	ύν και σε π	ιες π	σ�-
τητες επιλέγ	ντας κάπ	ια κριτήρια.

�) Πώς θα παρα�θεί. H κ	ινωνία θα πρέπει να επιλέ�ει τ	 συν-
δυασμ� των παραγωγικών συντελεστών καθώς και τη μέθ	δ	
παραγωγής π	υ θα �ρησιμ	π	ιηθ	ύν για να παρα�θ	ύν τα επι-
θυμητά πρ	ϊ�ντα, μια και είναι γνωστ� �τι τα ίδια πρ	ϊ�ντα μπ	-
ρ	ύν να παρα�θ	ύν με διά�	ρες τε�νικές μεθ�δ	υς.

γ) Πώς θα διανεμηθεί. H κ	ινωνία θα πρέπει να απ	�ασίσει πως
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θα διανεμηθ	ύν τα παραγ�μενα αγαθά και υπηρεσίες ανάμεσα
στα μέλη της κ	ινωνίας. Πι	 συγκεκριμένα θα πρέπει να επιλε-
γεί τ	 κριτήρι	 π	υ θα �ρησιμ	π	ιηθεί για να γίνει η διαν	μή
τ	υ πρ	ϊ�ντ	ς ανάμεσα στα μέλη της κ	ινωνίας. T	 κριτήρι	
αυτ� θα πρέπει να ε�ασ�αλί"ει την κ	ινωνική δικαι	σύνη και
αρμ	νία, ενώ θα πρέπει να πρ	ωθεί την 	ικ	ν	μική ανάπτυ�η
της κ	ινωνίας.

δ) Πώς θα αναπτυ�θεί η �ικ�ν�μία. H κ	ινωνία θα πρέπει να
αυ�ήσει στην π	ρεία τ	υ �ρ�ν	υ τ	ν �γκ	 παραγωγής της, ώστε
σε κάθε μέλ	ς της να αντιστ	ι�	ύν 	λ	ένα και περισσ�τερα αγα-
θά. H 	ικ	ν	μική ανάπτυ�η �	ηθά τ	υς ανθρώπ	υς να αντιμε-
τωπίσ	υν 	ρισμένα σημαντικά πρ	�λήματα π	υ τ	υς απασ�	-
λ	ύν �πως τη �τώ�εια και τις ασθένειες.

3. Tι είναι η Π�λιτική Oικ�ν�μία

Ως 	ρισμ�ς της Π	λιτικής Oικ	ν	μίας θα �ρησιμ	π	ιηθεί σε τ	ύ-
τ	 τ	 �ι�λί	 	 ακ�λ	υθ	ς:

Π�λιτική Oικ�ν�μία είναι η επιστήμη η �π�ία μελετά τη συμπερι-
��ρά των ατ�μων σε σ�έση με τα πρ��λήματα της παραγωγής, δια-
ν�μής και ανάπτυ�ης, τις δυσκ�λίες π�υ πρ�κύπτ�υν απ� τη λειτ�υρ-
γία της �ικ�ν�μίας και τις λύσεις π�υ μπ�ρ�ύν να πρ�ταθ�ύν για την
επίλυση των πρ��λημάτων.

ΣHMEIΩΣH: Στ�ν παραπάνω �ρισμ� � �ρ�ς "άτ�μα" μπ�ρεί να σημαίνει τα �υ-
σικά πρ�σωπα (π.�. καταναλωτές), τα ν�μικά πρ�σωπα (π.�. τις επι-
�ειρήσεις) και τις συλλ�γικές �ντ�τητες (π.�. τ� κράτ�ς).

4. H Π�λιτική Oικ�ν�μία και η Σ�έση της με άλλες
Eπιστήμες

H 	ικ	ν	μική συμπερι�	ρά των ατ�μων απ	τελεί μια μ�ν	 �ψη
της συν	λικής τ	υς συμπερι�	ράς και δε μπ	ρεί να απ	μ	νωθεί
απ� τις υπ�λ	ιπες εκδηλώσεις της κ	ινωνικής τ	υς "ωής. Oι 	ικ	-
ν	μικές πρά�εις των ανθρώπων εκδηλών	νται σε ένα συγκεκρι-
μέν	 γεωγρα�ικ� �ώρ	, σε μια δεδ	μένη �ρ	νική περί	δ	 και σε ένα
συγκεκριμέν	 κ	ινωνικ� και π	λιτικ� πλαίσι	. Για να αντιλη�θ	ύ-
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με, λ	ιπ�ν, τη λειτ	υργία μιας 	ικ	ν	μίας θα πρέπει να συνυπ	λ	γί-
σ	υμε τ	 �υσικ� περι�άλλ	ν, τις κλιματ	λ	γικές συνθήκες, τη γ	-
νιμ�τητα τ	υ εδά�	υς, την κρατική 	ργάνωση, τ	υς ν�μ	υς, τα ήθη,
τα έθιμα, τις παραδ�σεις, τη θρησκεία κ.ά.

Θα ά�ι"ε, για παράδειγμα να πρ	�ληματιστεί κανείς για τ	 ρ�λ	
της θρησκείας στην 	ικ	ν	μία των ισλαμικών κρατών, αν σκε�θεί
�τι σύμ�ωνα με τ	 μ	υσ	υλμανικ� ν�μ	 απαγ	ρεύεται 	 δανεισμ�ς
�ρημάτων με τ�κ	.

Συνεπώς η Π	λιτική Oικ	ν	μία θα πρέπει να α�ι	π	ιεί τα συμ-
περάσματα και την ε�έλι�η των υπ�λ	ιπων �υσικών και κ	ινωνι-
κών επιστημών �πως η Γεωπ	νία, τα Mαθηματικά, η Στατιστική, η
K	ινωνι	λ	γία, η N	μική κ.ά. ώστε να μπ	ρέσει να καταν	ήσει κα-
λύτερα τα 	ικ	ν	μικά �αιν�μενα.

Tα τελευταία �ρ�νια π	λυσήμαντ	 ρ�λ	 στην ε�έλι�η της Π	λιτι-
κής Oικ	ν	μίας έ�	υν παί�ει και 	ι επιστήμες των Mαθηματικών
και της Στατιστικής π	υ πρ	σ�έρ	υν επιστημ	νικές μεθ�δ	υς ανά-
λυσης και συστηματ	π	ίησης στις ε�αρμ	γές της 	ικ	ν	μικής θε-
ωρίας, �ωρίς ωστ�σ	 να μπ	ρ	ύν να υπ	καταστήσ	υν την 	ικ	ν	-
μική ανάλυση.
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1. Tα Πρ�ϊ�ντα ή Oικ�ν�μικά Aγαθά

H ευημερία των ανθρώπων σε μία κ�ινωνία πρ�ϋπ�θέτει την
ύπαρ�η π�λλών αγαθών π�υ θα ικαν�π�ι�ύν τις ανάγκες τ�υς.

Aνάγκη είναι τ� αίσθημα κάπ�ιας έλλειψης π�υ εκ�ρά�εται με την
επιθυμία ικαν�π�ίησης της.
Aγαθά είναι τα μέσα π�υ ικαν�π�ι�ύν τις ανάγκες των ανθρώπων.

Π�λλά αγαθά π�υ �ρειά�εται � άνθρωπ�ς για την επι�ίωσή τ�υ,
�ρίσκ�νται ελεύθερα στη �ύση και �ν�μά��νται ελεύθερα αγαθά
(π.�. ��υγ!ν�, ηλιακ! �ως).

Ωστ!σ� η Π�λιτική Oικ�ν�μία μελετά κυρίως τα �ικ�ν�μικά
αγαθά, δηλ. τα αγαθά π�υ είναι απ�τέλεσμα της παραγωγικής πρ�-
σπάθειας τ�υ ανθρώπ�υ (π.�. έπιπλα, τρ!�ιμα, αυτ�κίνητα).

Tα �ικ�ν�μικά αγαθά (π�υ λέγ�νται και πρ�ϊ�ντα ή εμπ�ρεύ-
ματα) υπάρ��υν σε περι�ρισμένες π�σ!τητες σε σ�έση με τις ανά-
γκες π�υ ικαν�π�ι�ύν.

KATHΓOPIEΣ AΓAΘΩN

Tα �ικ�ν�μικά αγαθά είναι εκείνα π�υ ενδια�έρ�υν ιδιαίτερα την
�ικ�ν�μική επιστήμη και �ωρί��νται στις παρακάτω κατηγ�ρίες:

α) Yλικά Aγαθά και Yπηρεσίες (Άϋλα). Tα υλικά αγαθά είναι
εκείνα π�υ έ��υν υλική υπ!σταση !πως τα τρ!�ιμα, τα έπιπλα κ.ά.
ενώ �ι υπηρεσίες εκείνα π�υ δεν έ��υν υλική υπ!σταση !πως η ερ-
γασία τ�υ γιατρ�ύ και τ�υ δικηγ!ρ�υ.
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�) Διαρκή και Kαταναλωτά. Tα διαρκή αγαθά �ρησιμ�π�ι�ύ-
νται κατ’ επανάληψη �ωρίς να μετα�ληθεί η �υσική τ�υς υπ!-
σταση (π.� αυτ�κίνητα, μη�ανήματα), ενώ τα καταναλωτά τα �ρη-
σιμ�π�ι�ύμε μ!ν� μία ��ρά (π.�. τρ!�ιμα, π�τά, καύσιμα).

γ) Kε"αλαι�υ$ικά και Kαταναλωτικά. Kε�αλαι�υ�ικά είναι
εκείνα π�υ �ρησιμ�π�ι�ύνται για την παραγωγή αγαθών (π.�. μη-
�ανήματα, εργαλεία) ενώ καταναλωτικά είναι τα αγαθά π�υ �ρησι-
μ�π�ι�ύνται για την άμεση ικαν�π�ίηση των αναγκών τ�υ ανθρώ-
π�υ (π.�. τρ!�ιμα).

Ένα αγαθ! μπ�ρεί να ανήκει σε δύ� κατηγ�ρίες ανάλ�γα με τ�ν
τρ!π� π�υ �ρησιμ�π�ιείται. Για παράδειγμα τ� πρ�σωπικ! μας αυ-
τ�κίνητ� είναι καταναλωτικ! αγαθ!. Eνώ αν τ� ίδι� αυτ�κίνητ�
ανήκει σε μια επι�είρηση είναι κε�αλαι�υ�ικ! αγαθ!.

2. H Aγ�ρά

Tα �ικ�ν�μικά αγαθά γίν�νται αντικείμεν� αγ�ραπωλησίας σ’ ένα
�ώρ� π�υ �ν�μά�εται αγ�ρά. Ωστ!σ� αγωραπωλησίες μπ�ρεί να γί-
ν�υν τηλε�ωνικά, με αλληλ�γρα�ία και με άλλ�υς τρ!π�υς. H έν-
ν�ια της αγ�ράς δεν περι�ρί�εται σε ένα γεωγρα�ικ! �ώρ� αλλά πε-
ριλαμ�άνει �λα τα μέσα με τα �π�ία μπ�ρεί να πραγματ�-
π�ιηθεί μια αγ�ραπωλησία καθώς και �λ�υς τ�υς σ$ετι-
κ�ύς $ώρ�υς.

Για παράδειγμα αγ�ρές είναι �ι λαϊκές αγ�ρές, η κρεαταγ�ρά, η
λα�αναγ�ρά και τ� Xρηματιστήρι�.

3. Eπι$ειρήσεις, Kράτ�ς, N�ικ�κυριά

Oι κύριες δραστηρι!τητες σε μία �ικ�ν�μία είναι η παραγωγή και
η κατανάλωση. Στη συνέ�εια θα ε�ετάσ�υμε π�ι�ί παίρν�υν απ��ά-
σεις σ�ετικά με την παραγωγή και την κατανάλωση και με π�ια
κριτήρια.

α) Eπι$ειρήσεις

Eίναι μ�νάδες παραγωγής με διά��ρες ν�μικές μ�ρ�ές π�υ παίρ-
ν�υν απ��άσεις σ�ετικά με την παραγωγή.
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Aντικειμενικ�ς σκ�π�ς της επι$είρησης και �δηγ�ς της
στη λήψη των δια"�ρων απ�"άσεων είναι η μεγιστ�-
π�ίηση τ�υ κέρδ�υς, δηλαδή η επίτευ+η τ�υ μεγαλύτερ�υ
δυνατ�ύ κέρδ�υς.

Για να μπ�ρέσει μια επι�είρηση να ε�ασ�αλίσει τ� μεγαλύτερ�
δυνατ! κέρδ�ς θα πρέπει να π�υλά τις μεγαλύτερες δυνατές π�σ!-
τητες τ�υ πρ�ϊ!ντ�ς στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή και να παράγει
τις π�σ!τητες αυτές με τ� �αμηλ!τερ� δυνατ! κ!στ�ς.

�) N�ικ�κυριά

Πυρήνας τ�υ ν�ικ�κυρι�ύ θεωρείται η �ικ�γένεια, ωστ!σ� τ� κύ-
ρι� �αρακτηριστικ! τ�υ για την Π�λιτική Oικ�ν�μία είναι !τι απ�-
τελείται απ� άτ�μα π�υ απ�"ασί/�υν απ� κ�ιν�ύ για τ�ν
τρ�π� π�υ θα δαπανηθεί τ� εισ�δημα π�υ κερδί/�υν.

T� ν�ικ�κυρι! παίρνει απ��άσεις για τ� π!σ� μέρ�ς τ�υ εισ�δή-
ματ�ς τ�υ θα καταναλωθεί, για αγ�ρά αγαθών και υπηρεσιών και
π!σ� θα απ�ταμιευθεί για να δαπανηθεί τ� μέλλ�ν, με τ� παρακάτω
κριτήρι�:

Bασική επιδίωση της �ικ�γένειας είναι η �σ� τ� δυνατ�ν
πληρέστερη ικαν�π�ίηση των αναγκών της με �άση τ� δε-
δ�μέν� εισ�δημα π�υ έ$ει στη διάθεσή της.

γ) T� Kράτ�ς

T� κράτ�ς επηρεά�ει με τις απ��άσεις και τις ενέργειές τ�υ την
�ικ�ν�μική �ωή της �ώρας.

T� κράτ�ς παρεμ�αίνει στις δραστηρι!τητες των επι�ειρήσεων με
την επι��λή ��ρ�λ�γίας και την παρ��ή διευκ�λύνσεων. Aκ!μη
παρεμ�αίνει στις δραστηρι!τητες των ν�ικ�κυριών με την επι��λή
��ρ�λ�γίας και την παρ��ή επιδ�μάτων.

P!λ�ς τ�υ κράτ�υς είναι η επίτευ�η και διατήρηση �ικ�ν�μικής
ευημερίας και κ�ινωνικής ισ�ρρ�πίας έτσι ώστε να μην υπάρ��υν
ή να ελα�ιστ�π�ι�ύνται �ι δυνάμεις π�υ θα μπ�ρ�ύσαν να ανατρέ-
ψ�υν τ� κ�ινωνικ�π�λιτικ! καθεστώς π�υ εκ�ρά�ει τ� ίδι� τ� κρά-
τ�ς.



13

4. Oι Συντελεστές Παραγωγής

Mε τ�ν !ρ� παραγωγική διαδικασία ενν��ύμε !λ�υς τ�υς τρ!-
π�υς με τ�υς �π�ί�υς � άνθρωπ�ς μετασ�ηματί�ει την ύλη για να
της δώσει μ�ρ�ή �ρήσιμη για τη �ωή τ�υ. Aπαραίτητα στ�ι�εία της
παραγωγικής διαδικασίας είναι η ανθρώπινη πρ�σπάθεια και η
�ύση, αλλά και τα στ�ι�εία π�υ δημι�ύργησε � άνθρωπ�ς (π.�. μη-
�ανήματα, εργαλεία).

Tα στ�ι�εία π�υ συντελ�ύν στην παραγωγική διαδικασία �ν�μά-
��νται συντελεστές παραγωγής.

Oι συντελεστές παραγωγής είναι �ι ε�ής:

α) Eργασία: Eίναι η κατα��λή ανθρώπινης πρ�σπάθειας, σωμα-
τικής και πνευματικής, για την παραγωγή κάπ�ι�υ πρ�ϊ!ντ�ς (π.�.
η εργασία τ�υ αγρ!τη, η εργασία τ�υ δάσκαλ�υ).

�) Έδα"�ς (ή Γη): Περιλαμ�άνει τη γεωγρα�ική έκταση, επι-
�άνεια, υπέδα��ς, λίμνες, π�τάμια, θάλασσες καθώς και τις ιδι!τη-
τες τ�υ εδά��υς π�υ είναι �ρήσιμες στην παραγωγική διαδικασία
(π.�. τ� έδα��ς π�υ καλλιεργεί ένας αγρ!της).

γ) Kε"άλαι�: Περιλαμ�άνει !λα τα πρ�ϊ!ντα π�υ �ρησιμ�π�ι�ύ-
νται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων πρ�ϊ!-
ντων (π.�. κτίρια, μη�αν�λ�γικές εγκαταστάσεις, εργαλεία).

Yπ�στηρί�εται !τι υπάρ�ει και ένας ακ!μη συντελεστής παρα-
γωγής, η επι$ειρηματικ�τητα.

Eπι$ειρηματικ�τητα είναι η δραστηρι�τητα π�υ αναλαμ�άνει να
συνδυάσει και να συντ�νίσει τ�υς άλλ�υς τρεις συντελεστές για να γίνει
η παραγωγή.

5. O Kαταμερισμ�ς των Έργων

Σε παλαι!τερες επ��ές κάθε ν�ικ�κυρι! έπρεπε να παράγει !λα
σ�εδ!ν τα πρ�ϊ!ντα π�υ ήταν απαραίτητα για την επι�ίωσή τ�υ.

Σήμερα κάθε άτ�μ� συνήθως ασ��λείται με την παραγωγή εν!ς
μ!ν� πρ�ϊ!ντ�ς, ενώ καταναλώνει π�λλά πρ�ϊ!ντα, τα �π�ία παράγ�-
νται απ! άλλ�υς. T� �αιν!μεν� αυτ! �ν�μά�εται καταμερισμ�ς
των έργων ή της εργασίας. Παράλληλα με τ�ν καταμερισμ! των
έργων αναπτύσσ�νται και �ι αναταλλαγές μετα�ύ των ατ!μων.

Tα πλε�νεκτήματα τ�υ καταμερισμ�ύ της εργασίας είναι:
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α) Kάθε άτ�μ� μπ�ρεί να απασ��ληθεί εκεί π�υ μπ�ρεί να απ�δώ-
σει περισσ!τερ�, αντί να κάνει ταυτ!�ρ�να και δ�υλειές στις
�π�ίες δεν είναι απ�δ�τικ!.

�) +ταν ένα άτ�μ� ασ��λείται με μία μ!ν� εργασία αναπτύσσει
σιγά - σιγά μεγάλη δε�ι�τε�νία και ικαν!τητα στην εργασία αυ-
τή και αυ�άνεται η απ!δ�σή τ�υ.

γ) H μεγάλη ε�ειδίκευση �δηγεί και σε διά��ρες �ελτιώσεις τ�υ
τρ!π�υ με τ�ν �π�ί� γίνεται η παραγωγή δηλαδή σε διά��ρες
ε�ευρέσεις, κάτι π�υ αυ�άνει την παραγωγή.

Bασικ! μει�νέκτημα τ�υ καταμερισμ�ύ των έργων είναι η με-
γάλη ε�ειδίκευση των ανθρώπων σε μία δραστηρι!τητα, κάτι π�υ
κάνει την εργασία ιδιαίτερα πληκτική.

6. T� Xρήμα

O καταμερισμ!ς των έργων πρ�ϋπ�θέτει τη δυνατ!τητα ανταλ-
λαγής �ρισμένων πρ�ϊ!ντων, ώστε να ικαν�π�ιηθ�ύν !λες �ι ανά-
γκες. Aυτ! !μως παρ�υσιά�ει κάπ�ιες δυσ�έρειες.

Aς υπ�θέσ�υμε !τι έ��υμε τρία άτ�μα.

α) T�ν Kώστα, π�υ επιθυμεί κρέας και παρέ�ει ψωμί.
�) T� Γιάννη, π�υ επιθυμεί ψωμί και παρέ�ει αυγά.
γ) T� Γιώργ�, π�υ επιθυμεί αυγά και παρέ�ει κρέας.

Παρατηρ�ύμε !τι η ανταλλαγή αγαθών ώστε να ικαν�π�ιηθ�ύν �ι
ανάγκες και των τριων ατ!μων είναι αρ�ικά αδύνατη, γιατί �ι επι-
θυμίες και �ι παρ��ές των τριων ατ!μων δεν ταυτί��νται ανά δύ�.

H ανταλλαγή αυτή θα μπ�ρ�ύσε να πραγματ�π�ιηθεί μ�ν� αν
υπήρ�ε ένα αγαθ! κ�ινά απ�δεκτ� και απ! τ�υς τρεις. Aν τ�
κρασί ήταν, για παράδειγμα, ένα κ�ινά απ�δεκτ! αγαθ!, τ!τε θα γί-
ν�νταν �ι ε�ής ανταλλαγές:

O Kώστας θα έδινε ψωμί και θα έπαιρνε κρασί. Στη συνέ�εια θα
έδινε τ� κρασί στ� Γιώργ� για να πάρει κρέας. O Γιώργ�ς θα έδινε τ�
κρασί στ� Γιάννη και θα έπαιρνε αυγά. Tέλ�ς, � Γιάννης θα έδινε τ�
κρασί στ�ν Kώστα και θα έπαιρνε ψωμί. Έτσι, και τα τρία άτ�μα
ικαν�π�ίησαν τις ανάγκες τ�υς, �ρησιμ�π�ιώντας ένα ενδιάμεσ�
αγαθ!. T� αντικείμεν� π�υ είναι γενικά απ�δεκτ! ως μέσ� ανταλλα-
γής των αγαθών έ�ει τη θέση τ�υ �ρήματ�ς.
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Mε άλλα λ!για

Xρήμα είναι �τιδήπ�τε η κ�ινωνία απ�δέ�εται ως γενικ� μέσ� ανταλ-
λαγής.

Mε τη �ρησιμ�π�ίηση τ�υ �ρήματ�ς η ανταλλαγή �ωρί�εται σε
δύ� πρά�εις την αγ�ρά και την πώληση. Σε κάθε μετα�ί�αση πρ�ϊ!-
ντ�ς αντιστ�ι�εί μια αντίθετη μετα�ί�αση �ρήματ�ς και αντίστρ��α
σε κάθε μετα�ί�αση �ρήματ�ς αντιστ�ι�εί μία αντίθετη μετα�ί�αση
πρ�ϊ!ντ�ς.

7. H ένν�ια τ�υ κ�στ�υς

Tα �ικ�ν�μικά αγαθά και �ι συντελεστές παραγωγής είναι περι�-
ρισμένα σε κάθε �ικ�ν�μία. Mε άλλα λ!για �ι π�σ!τητες κάθε αγα-
θ�ύ π�υ μπ�ρεί να παράγει μια �ικ�ν�μία είναι περι�ρισμένες. Eπι-
λέγ�ντας η �ικ�ν�μία να παράγει ένα αγαθ! θυσιά�ει για την παρα-
γωγή τ�υ, �ρισμένα άλλα αγαθά π�υ θα μπ�ρ�ύσαν να παρα�θ�ύν
με τ�υς ίδι�υς συντελεστές παραγωγής.

T� πραγματικ! κ!στ�ς εν!ς αγαθ�ύ είναι τα άλλα αγαθά π�υ θυ-
σιάστηκαν για την παραγωγή τ�υ. T� κ!στ�ς αυτ! λέγεται κ�στ�ς
ευκαιρίας ή εναλλακτικ� κ�στ�ς.

H ένν�ια τ�υ κ!στ�υς θα γίνει καλύτερα καταν�ητή με ένα παρά-
δειγμα.

ΠAPAΔEIΓMA

Yπ�θέτ�υμε !τι μια �ικ�ν�μία παράγει μ!ν� δύ� αγαθά: ψωμί και
τηλε�ράσεις. Παράλληλα ισ�ύ�υν και �ι πι� κάτω πρ�ϋπ�θέσεις:

α) H π�σ!τητα των παραγωγικών συντελεστών π�υ διατίθενται εί-
ναι δεδ�μένη και σταθερή.

�) H τε�ν�λ�γία π�υ �ρησιμ�π�ιείται στην τε�ν�λ�γία είναι δεδ�-
μένη.

γ) +λ�ι �ι παραγωγικ�ί συντελεστές απασ��λ�ύνται πλήρως και
απ�δ�τικά.

Aς υπ�θέσ�υμε τώρα !τι ισ�ύ�υν �ι δυνατ�ί συνδυασμ�ί παραγω-
γής π�υ �αίν�νται στ�ν πίνακα  1  και απεικ�νί��νται στ� διάγραμ-
μα  1.



16

Πίνακας 1. Δυνατ�ί Συνδυασμ�ί Ψωμι�ύ και Tηλε�ράσεων.

Συνδυασμ�ί Ψωμί
(σε τ�ν�υς)

Tηλε�ράσεις
(σε κ�μμάτια)

K�στ�ς Eυκαιρίας κάθε
πρ�σθετης τηλε�ρασης

(σε τ�ν�υς ψωμι�ύ)
A 120 0

>10B 110 1
>26Γ 84 2
>24Δ 60 3
>60E 0 4

Tηλε�ράσεις

Ψ
ω

μ
ί

120
110

84

60
A KΠΔ1

KΠΔ2

B

O 21 3 4 5

Διάγραμμα 1. Kαμπύλη Παραγωγικών Δυνατ�τήτων

Aν πρ�σέ��υμε τ� διάγραμμα 1 θα παρατηρήσ�υμε !τι !λα τα ση-
μεία π�υ �ρίσκ�νται πάνω στην καμπύλη παραγωγικών δυνατ�-
τήτων (A, B, Γ, Δ, E) απεικ�νί��υν τ�υς μέγιστ�υς δυνατ�ύς
συνδυασμ�ύς ψωμι�ύ και τηλε�ράσεων π�υ θα μπ�ρ�ύσαν να πα-
ρα�θ�ύν σε συνθήκες πλήρ�υς και απ�δ�τικής απασ�!λησης των
συντελεστών παραγωγής.

Tην επιλ�γή τ�υ συνδυασμ�ύ π�υ θα υι�θετηθεί τελικά στην �ι-
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κ�ν�μία θα κάν�υν �ι καταναλωτές με τις πρ�τιμήσεις τ�υς.
Aν κινηθ�ύμε πάνω στην καμπύλη παραγωγικών δυνατ�τήτων

απ! τ� σημεί�  A  πρ�ς τ� σημεί�  B, θα έ��υμε μείωση της παραγω-
γής ψωμι�ύ κατά 10 τ!ν�υς, ώστε να παρα�θεί μία τηλε!ραση, δη-
λαδή η παραγωγή της μίας τηλε!ρασης πρ�ϋπ�θέτει, τη θυσία 10
τ!νων ψωμι�ύ. H θυσία αυτή απ�τελεί τ� πραγματικ! κ!στ�ς της
τηλε!ρασης και �ν�μά�εται εναλλακτικ! κ!στ�ς ή κ!στ�ς ευκαι-
ρίας.

Mε άλλα λ!για

K�στ�ς Eυκαιρίας ή Eναλλακτικ� K�στ�ς εν�ς αγαθ�ύ �ν�μά�εται η
π�σ�τητα εν�ς άλλ�υ ή άλλων αγαθών π�υ πρέπει να θυσιαστεί, για να
παρα�θεί μία επιπλέ�ν μ�νάδα τ�υ αγαθ�ύ αυτ�ύ.

8. H Kαμπύλη Παραγωγικών Δυνατ�τήτων

Aν ε�ετάσ�υμε τ� διάγραμμα της καμπύλης παραγωγικών δυνα-
τ�τήτων θα παρατηρήσ�υμε !τι η καμπύλη αυτή δεί$νει τις
μεγαλύτερες π�σ�τητες εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς π�υ είναι δυνατ�
να παρα$θ�ύν σε μια �ικ�ν�μία για κάθε δεδ�μένη π�σ�τη-
τα τ�υ άλλ�υ πρ�ϊ�ντ�ς.

Πράγματι, � συνδυασμ!ς  A  (2 τηλε�ράσεις, 60 τ!ν�ι ψωμι�ύ)
μπ�ρεί να παρα�θεί, δί�ως !μως να α�ι�π�ι�ύνται πλήρως !λ�ι �ι
συντελεστές παραγωγής γι’ αυτ! και �ν�μά�εται δυνατ�ς συνδυα-
σμ!ς.

Aντίθετα, � συνδυασμ!ς  B  λέγεται ανέ"ικτ�ς.

O συνδυασμ!ς  B  θα μπ�ρ�ύσε να παρα�θεί μ!ν� αν αυ�ηθ�ύν
αρκετά �ι παραγωγικ�ί συντελεστές της �ικ�ν�μίας ή αν �ελτιωθεί
η τε�ν�λ�γία της παραγωγής. T!τε, η καμπύλη παραγωγικών δυ-
νατ�τήτων θα μετατ�πιστεί πρ�ς τα δε�ιά στη θέση  KΠΔ2  και �
συνδυασμ!ς  B θα γίνει πλέ�ν ε�ικτ!ς.
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9. T� Oικ�ν�μικ� Kύκλωμα

Oικ�ν�μικ� Kύκλωμα είναι τ� σύν�λ� σ�έσεων π�υ δημι�υργ�ύ-
νται μετα%ύ των �ασικών μ�νάδων εν�ς �ικ�ν�μικ�ύ συστήματ�ς.

T� �ικ�ν�μικ! κύκλωμα απεικ�νί�ει τις σ�έσεις μετα�ύ επι�ει-
ρήσεων, ν�ικ�κυριών και κράτ�υς και δεί�νει τις ρ�ές αγαθών, πα-
ραγωγικών συντελεστών και �ρήματ�ς στην �ικ�ν�μία.

EΠIXEIPHΣEIΣ

(Παραγωγ�ί)

Xρήμα

Πρ�ϊ!ντα

KPATOΣ

NOIKOKYPIA

(Kαταναλωτές)
Yπηρεσίες κ.α.

Xρήμα

Yπηρεσ
ίες

κ.α
.

Xρήμα

Συντελεστές παραγωγής
Xρήμα

Διάγραμμα 2

+πως �αίνεται και στ� διάγραμμα 2 υπάρ��υν δύ� αντίθετες ρ�ές
μετα�ύ επι�ειρήσεων και ν�ικ�κυριών. Tα ν�ικ�κυριά παρέ��υν
στις επι�ειρήσεις συντελεστές παραγωγής με αντάλλαγμα αμ�ι�ές
σε �ρήμα, ενώ �ι επι�ειρήσεις πρ�σ�έρ�υν πρ�ϊ!ντα στα ν�ικ�κυριά
έναντι αντιτίμ�υ σε �ρήμα.

T� Kράτ�ς, πρ�σ�έρει υπηρεσίες και άλλα αγαθά στα ν�ικ�κυριά
και τις επι�ειρήσεις έναντι �ρηματικ�ύ ανταλλάγματ�ς.
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10. T� κύρι� Oικ�ν�μικ� Πρ��λημα

T� Oικ�ν�μικ� πρ��λημα κάθε κ�ινωνίας πρ�έρ$εται
απ� τη δια"�ρά π�υ υπάρ$ει μετα+ύ τ�υ πλήθ�υς των ανα-
γκών π�υ �ι άνθρωπ�ι επιδιώκ�υν να ικαν�π�ιήσ�υν και
τ�υ περι�ρισμέν�υ �γκ�υ των αγαθών π�υ υπάρ$�υν για
την ικαν�π�ίηση αυτών των αναγκών.

H �άση τ�υ �ικ�ν�μικ�ύ πρ��λήματ�ς είναι η στεν!τητα των
αγαθών. Ωστ!σ�, τα �ικ�ν�μικά αγαθά παράγ�νται με τη �ρήση των
συντελεστών παραγωγής· Aυτ! σημαίνει !τι η στεν!τητα των αγα-
θών ��είλεται στην έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. Aυτ! εί-
ναι ένα μ!νιμ� κ�ινωνικ! πρ!�λημα.

11. H ιδι�κτησία των συντελεστών παραγωγής

Ένα σημαντικ! στ�ι�εί� για την �ικ�ν�μική �ργάνωση μιας κ�ι-
νωνίας είναι η ιδι�κτησία των συντελεστών της παραγωγής.

Στη σημερινή επ��ή κατ��υρών�νται ν�μικά και �υσιαστικά η
ατ�μική ιδι�κτησία στη γη και τ� κε�άλαι�.

T� �ικ�ν�μικ� σύστημα στ� �π�ί� τα μέσα της παραγωγής, γη και κε-
�άλαι�, ανήκ�υν σε άτ�μα λέγεται καπιταλισμ�ς.

Στ� καπιταλιστικ! �ικ�ν�μικ! σύστημα !λες �ι απ��άσεις σ�ε-
τικά με την παραγωγή στ��εύ�υν στην επιδίω�η τ�υ μέγιστ�υ κέρ-
δ�υς.

M�λαταύτα, επειδή η παρέμ�αση τ�υ κράτ�υς στις σύγ�ρ�νες �ι-
κ�ν�μίες είναι μεγάλη, τ� �ικ�ν�μικ! αυτ! σύστημα �ν�μά�εται
σύστημα μικτής �ικ�ν�μίας.

Tέλ�ς, υπάρ��υν �ρισμένες κ�ινωνίες π�υ δεν αναγνωρί��υν
ατ�μική ιδι�κτησία στα μέσα παραγωγής, τα �π�ία ανήκ�υν στ� κ�ι-
νωνικ! σύν�λ� και �ν�μά��νται σ�σιαλιστικές.

Στις σ�σιαλιστικές �ικ�ν�μίες η παραγωγή �ασί�εται στ�ν κ�ινω-
νικ! πρ�γραμματισμ! απ! κρατικ�ύς ��ρείς και δεν υπάρ�ει παρα-
γωγή θεμελιωμένη στην ιδιωτική πρωτ���υλία με σκ�π! τ� κέρδ�ς.

Mια �ικ�ν�μία σε πλήρη απασ�!ληση, παράγει τ�υς παρακάτω
συνδυασμ�ύς γεωργικών και �ι�μη�ανικών πρ�ϊ!ντων. Zητ�ύνται:
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α) Nα συμπληρωθ�ύν �ι στήλες τ�υ κ!στ�υς ευκαιρίας.
�) Nα κατασκευαστεί η καμπύλη παραγωγικών δυνατ�τήτων.

Λύση
Ήδη συμπληρώσαμε τις δύ� στήλες τ�υ κ!στ�υς ευκαιρίας ενώ η

καμπύλη παραγωγικών δυνατ�τήτων έ�ει σ�εδιαστεί στ� διάγραμ-
μα 3.

Πίνακας 2

Συνδυασμ�ί Γεωργικά Bι�μη�ανικά K�στ�ς ευκαιρίας

Παραγωγής πρ�ϊ�ντα πρ�ϊ�ντα Γεωργικών
πρ�ϊ!ντων

Bι�μη�ανικών
πρ�ϊ!ντων

τ!ν�ι κ�μμάτια κ�μμάτια τ!ν�ι

A 30 0 10–0
30–25

 = 10
5

 = 2 30–25
10–0

 = 
5
10

 = 0,5

B 25 10 20–10
25–13

 = 10
12

 = 0,833 25–13
20–10

 = 12
10

 = 1,2
Γ 13 20

28–20
13–5

 = 8
8

 = 1 13–5
28–20

 = 8
8

 = 1
Δ 5 28

30–28
5–0

 = 2
5

 = 0,4 5–0
30–28

 = 5
2

 = 2,5
E 0 30

  

Bι�μη$ανικά πρ�ϊ�ντα

Γ
εω

ρ
γ

ικ
ά

 π
ρ

�
ϊ�

ν
τα

B

A

Γ

Δ

E

25

20

30

15
13

10

5

O 105 15 20 25 3028

Διάγραμμα 3
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Συγκεντρωτικ� Παρ�θεση
Bασικ�ν Oικ�ν�µικ�ν T�πων

Συγκεντρωτικ� Παρ�θεση
Bασικ�ν Oικ�ν�µικ�ν T�πων

1. Eναλλακτικ� K�στ	ς ή K�στ	ς Eυκαιρίας

K�στ�ς Eυκαιρίας
(Mιας επιπλέ�ν M�νάδας

πρ�ϊ�ντ�ς A)
 = Θυσία πρ�ϊ�ντ�ς B

Mετα��λή παραγ�µενης
π�σ�τητας πρ�ϊ�ντ�ς A

2. Eλαστικ�τητα Zήτησης ως πρ	ς την τιµή (EZ)

Eλαστικ�τητα
Zήτησης  = Π�σ�στιαία µετα��λής της π�σ�τητας

Π�σ�στιαία µετα��λή της τιµής

ή µε σύµ��λα: EZ = 

∆Q
Q
∆T
T

 = ∆Q
∆T

 · TQ

�π�υ:
∆Q = µετα��λή �ητ�ύ-

µενης π�σ�τητας
∆T = µετα��λή της τι-

µής
Q = Aρ�ική π�σ�τητα
T = Aρ�ική τιµή

3. Eισ	δηµατική Eλαστικ�τητα (EY)

Eισ�δηµατική
Eλαστικ�τητα = Π�σ�στιαία µετα��λή π�σ�τητας

Π�σ�στιαία µετα��λή εισ�δήµατ�ς

ή µε σύµ��λα: EY = 

∆Q
Q

∆Y
Y

 = ∆Q
∆Y

 · YQ

�π�υ:
∆Q = µετα��λή �ητ�ύ-

µενης π�σ�τητας
∆Y = µετα��λή εισ�δή-

µατ�ς
Q = Aρ�ική �ητ�ύ-

µενη π�σ�τητα
T = Aρ�ική τιµή
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4. Συνάρτηση Παραγωγής

α) Συνάρτηση Παραγωγής: Q = f(x1, x2, …, xν)

�π�υ: Q = παραγ�µεν� πρ�ϊ�ν
f = συνάρτηση (ε!αρτά-

ται απ�)
xi = η π�σ�τητα τ�υ �ρη-

σιµ�π�ι�ύµεν�υ συ-
ντελεστή παραγωγής

ή αλλιώς:

Q = f(K, N, E) �π�υ: K = Kε#άλαι�
N = Φύση (έδα#�ς)
E = Eργασία

�) Mέσ� Πρ�ϊ�ν = Συν�λικ� Πρ�ϊ�ν
Π�σ�τητα τ�υ µετα�λητ�ύ συντελεστή

ή µε σύµ��λα: MΠ = Q
E

γ) Oριακ� Πρ�ϊ�ν =  Mετα��λή στ� συν�λικ� πρ�ϊ�ν
Mετα��λή στην π�σ�τητα τ�υ

µετα�λητ�ύ συντελεστή

ή µε σύµ��λα: OΠ = ∆Q
∆E

�π�υ: Q = Συν�λικ� Πρ�ϊ�ν,  E = Eργασία, MΠ = Mέσ� Πρ�ϊ�ν,
∆Q = Mετα��λή Συν�λικ�ύ Πρ�ϊ�ντ�ς,  ∆E = Mετα��λή
Aριθµ�ύ Eργατών,  OΠ = Oριακ� Πρ�ϊ�ν.

5. Συνάρτηση K�στ	υς

C = f(Q)

�π�υ: C = κ�στ�ς παραγωγής
f = συνάρτηση
Q= παραγ�µενη π�σ�τητα
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Συν	λικ�, Mέσ	 και Oριακ� K�στ	ς

α) Συν�λικ� K�στ�ς = Σταθερ� K�στ�ς + Mετα�λητ� K�στ�ς

�) Mέσ� K�στ�ς

i) Mέσ� σταθερ� K�στ�ς = Σταθερ� K�στ�ς
Π�σ�τητα Παραγωγής

ii) Mέσ� µετα�λητ� K�στ�ς = Mετα�λητ� K�στ�ς
Π�σ�τητα Παραγωγής

iii) Mέσ� (συν�λικ�) K�στ�ς = Συν�λικ� K�στ�ς
Π�σ�τητα Παραγωγής

ή µε σύµ��λα: MK = C
Q

�π�υ: C = K�στ�ς Παραγωγής
Q = Π�σ�τητα Πρ�ϊ�ντ�ς
MK = Mέσ� K�στ�ς

ή αλλιώς:

Mέσ�
(συν�λικ�)

K�στ�ς
=

Mέσ�
Σταθερ�
K�στ�ς

+
Mέσ�

Mετα�λητ�
K�στ�ς

γ) Oριακ� K�στ�ς

i) Mε �άση τ� συν�λικ� κ�στ�ς

Oριακ� K�στ�ς = Mετα��λή συν�λικ�ύ κ�στ�υς
Mετα��λή π�σ�τητας παραγωγής

ή

ii) Mε �άση τ� µετα�λητ� κ�στ�ς

Oριακ� K�στ�ς = Mετα��λή µετα�λητ�ύ κ�στ�υς
Mετα��λή π�σ�τητα παραγωγής

6. Συνάρτηση Πρ	σ�	ράς

QΠ = f(T)

�π�υ QΠ = Πρ�σ#ερ�µενη Π�σ�τητα,
T = Tιµή τ�υ αγαθ�ύ
f = συνάρτηση



221

7. Eλαστικ�τητα Πρ	σ�	ράς (EΠ)

Eλαστικ�τητα
Πρ�σ#�ράς  = Π�σ�στιαία Mετα�. Πρ�σ#. Π�σ�τητας

Π�σ�στιαία Mετα��λή της Tιµής

ή µε σύµ��λα: EΠ = 

∆Q
Q
∆T
T

 = ∆Q
∆T

 · TQ

�π�υ: ∆Q = Mετα��λή πρ�-
σ#ερ�µενης
π�σ�τητας

∆T = Mετα��λής της
Tιµής

Q = Aρ�ική πρ�-
σ#ερ�µενη
π�σ�τητα

T = Aρ�ική Tιµή

8. Aλγε�ρικ�ς πρ	σδι	ρισµ�ς τιµής και π	σ�τητας ισ	ρρ	πίας

i) Συνάρτηση Zήτησης: QZ = αZ + �ZT

�π�υ: QZ = Zητ�ύµενη Π�σ�τητα
T = Tιµή τ�υ αγαθ�ύ
αZ = η τετµηµένη στ�ν ά!�να των τιµών (αZ>0)
�Z = η κλίση της καµπύλης �ήτησης ως πρ�ς τ�ν ά!�να

των π�σ�τήτων (�Z<0)

ii) Συνάρτηση Πρ�σ#�ράς: QΠ = αΠ + �ΠT

�π�υ: QΠ = Πρ�σ#ερ�µενη Π�σ�τητα
T = Tιµή τ�υ αγαθ�ύ
αΠ = η τετµηµένη στ�ν ά!�να των τιµών (αΠ>0 ή αΠ<0)
�Π = η κλίση της καµπύλης πρ�σ#�ράς ως πρ�ς τ�ν ά!�-

να των π�σ�τήτων (�Π>0)

iii) Tιµή Iσ�ρρ�πίας: T = αZ–αΠ
�Π–�Z

iv) Π�σ�τητα Iσ�ρρ�πίας: Q = αZ�Π–αΠ�Z
�Π–�Z
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9. Πρ�σ	δ	ς της ανταγωνιστικής επι�είρησης

i) Συν�λική Πρ�σ�δ�ς (ΣΠ): ΣΠ = T ¥ Q

�π�υ: T = Tιµή
Q = Πωλ�ύµενη Π�σ�τητα

ii) Mέση Πρ�σ�δ�ς (MΠ): MΠ = ΣΠ
Q

iii) Oριακή Πρ�σ�δ�ς (OΠ): OΠ = ∆(ΣΠ)
∆Q

�π�υ: ∆(ΣΠ) = Mετα��λή Συν�λικής Πρ�σ�δ�υ
∆Q = Mετα��λή Πωλ�ύµενης Π�σ�τητας

10. T	 Kέρδ	ς της ανταγωνιστικής επι�είρησης

Συν�λικ� Kέρδ�ς
Kέρδ�ς = Συν�λικά Έσ�δα – Συν�λικά Έ!�δα

ή αλλιώς

Kέρδ�ς = ΣΠ – ΣK

�π�υ: ΣΠ = Συν�λική Πρ�σ�δ�ς
ΣK = Συν�λικ� K�στ�ς

ή αλλιώς

Kέρδ�ς = (MΠ–MK)·Q

�π�υ: MΠ = Mέση Πρ�σ�δ�ς
MK = Mέσ� K�στ�ς

Mέσ� Kέρδ�ς (K¤Ú‰Ô˜ ·Ó¿ MÔÓ¿‰·)

Mέσ� Kέρδ�ς = MΠ – MK   ή   Mέσ� Kέρδ�ς = K
Q

�π�υ: MΠ = Mέση Πρ�σ�δ�ς
MK = Mέσ� K�στ�ς
K = Συν�λικ� Kέρδ�ς

11. AEΠ σε σταθ. τιµές = AEΠ σε τρε�. τιµές
∆είκτης Tιµών

 · 100

12. Aκαθάριστη Eπένδυση = Kαθαρή Eπένδυση + Aπ�σ�έσεις
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13. Mετα��λή Aπ�θεµάτων = Aπ�θέµατα Tέλ�υς
– Aπ�θέµατα Aρ�ής

14. AEΠ ως δαπάνη = ∆απάνες Kατανάλωσης
+ Aκαθάριστη Iδιωτική Eπένδυση + Kρατική ∆απάνη
+ (Eισαγωγές–E!αγωγές)

15. AEΠ ως εισ�δηµα = Mισθ�ί + Πρ�σ�δ�ι Περι�υσίας + T�κ�ι
+ Kέρδη + Aπ�σ�έσεις + Έµµεσ�ι Φ�ρ�ι –
– T�κ�ι ∆ηµ�σί�υ Xρέ�υς – Kρατικές Eπιδ�τήσεις

16. Kαθαρ� Eθνικ� Πρ�ϊ�ν = AEΠ – Aπ�σ�έσεις

17. Eθνικ� Eισ�δηµα = Kαθαρ� Eθνικ� Πρ�ϊ�ν – Έµµεσ�ι Φ�ρ�ι
+ Kρατικές Eπιδ�τήσεις

18. Πρ�σωπικ� Eισ�δηµα = Eθνικ� Eισ�δηµα – Aδιανέµητα Kέρδη
+ Mετα�ι�αστικές Πληρωµές

19. ∆ιαθέσιµ� Πρ�σωπικ� Eισ�δηµα = Πρ�σωπικ� Eισ�δηµα
– Άµεσ�ι Φ�ρ�ι

20. Aπ�ταµίευση = ∆ιαθέσιµ� Πρ�σωπικ� Eισ�δηµα
– Kατανάλωση

21. Aκαθάριστ� Eγ�ώρι� Πρ�ϊ�ν = AEΠ – Έµµεσ�ι Φ�ρ�ι
+ Kρατικές Eπιδ�τήσεις
– Kαθαρ� Eισ�δηµα απ� την Aλλ�δαπή

22. Kατά Kε#αλή AEΠ = AEΠ
Πληθυσµ�ς Xώρας

23. Kατά Kε#αλή Eισ�δηµα = Eθνικ� Eισ�δηµα
Πληθυσµ�ς Xώρας

24. ∆είκτης Tιµών = K�στ�ς Kαλαθι�ύ τρέ��ντ�ς έτ�υς
K�στ�ς Kαλαθι�ύ έτ�υς �άσης

 · 100

25. Pυθµ�ς Πληθωρισµ�ύ(%) = Mετα��λή ∆είκτη Tιµών
Aρ�ικ�ς ∆είκτης Tιµών

 · 100
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AΛYTEΣ AΣKHΣEIΣ
ΓIA MIA TEΛEYTAIA EΠANAΛHΨH

1. ∆ίνεται � πίνακας µιας �ικ�ν�µίας σε πλήρη απασ��ληση:

Συνδυασµ�ί Tρ�#ιµα Mη�ανήµατα
A 90 0
B 85 2
Γ 80 4
∆ 75 8
E 65 10
Z 60 20
H 50 25

Zητ�ύνται:
α) T� K�στ�ς Eυκαιρίας των Tρ�#ίµων και των Mη�ανηµά-

των.
�) H Kαµπύλη Παραγωγικών ∆υνατ�τήτων της Oικ�ν�µίας.
γ) Mπ�ρ�ύν να παρα�θ�ύν �ι συνδυασµ�ί K (Tρ�#ιµα 75, Mη-

�ανήµατα 20) και Λ (Tρ�#ιµα 80, Mη�ανήµατα 2).
δ) Tι θα συµ�εί στην Kαµπύλη Παραγωγικών ∆υνατ�τήτων

αν �ελτίωση της τε�ν�λ�γίας �δηγήσει σε αύ!ηση της πα-
ραγωγής τρ�#ίµων κατά 40%;

ε) Nα �ρεθεί η νέα στήλη τ�υ κ�στ�υς ευκαιρίας τρ�#ίµων
µετά την αύ!ηση της παραγωγής τ�υς.

2. Nα απ�δει�θεί �τι για κάθε �ικ�ν�µία π�υ �ρίσκεται σε συνθή-
κες πλήρ�υς απασ��λησης και παράγει δύ� αγαθά X και Ψ
ισ�ύει η σ�έση:

K�στ�ς Eυκαιρίας X · K�στ�ς Eυκαιρίας Ψ = 1

3. Ένας παραγωγ�ς π�υλάει τ� πρ�ϊ�ν τ�υ στην τιµή των 120 δρ�.
και περιµένει τα έσ�δά τ�υ να είναι 20.400 δρ�. H ελαστικ�τητα

�ήτησης είναι – 3
2

 .  Aν η τιµή µειωθεί κατά 20 δρ�. να �ρεθ�ύν:

α) H π�σ�τητα τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς π�υ θα π�υληθεί και
�) τα έσ�δα τ�υ παραγωγ�ύ.
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4. ∆ίνεται � πίνακας για ένα αγαθ�:

Tιµή Zητ�ύµενη Π�σ�τητα Eισ�δηµα
150 30 370.000
100 40 370.000

50 60 370.000
50 70 520.000

100 50 520.000

Nα �ρεθ�ύν �ι ελαστικ�τητες �ήτησης ως πρ�ς την τιµή και τ�
εισ�δηµα, �π�υ αυτ� είναι δυνατ�. Π�σες καµπύλες �ήτησης
µπ�ρείτε να δεί!ετε σ’ ένα διάγραµµα µε �άση τ�ν πίνακα;

5. Aν η ε!ίσωση �ήτησης εν�ς αγαθ�ύ είναι  QZ = 8 · 1T
   να δεί!ετε

�τι η ελαστικ�τητα �ήτησης σε �λα τα σηµεία της καµπύλης
ισ�ύται µε  –1.  Έπειτα να σ�εδιάσετε την καµπύλη �ήτησης.

6. Dταν τ� εισ�δηµα εν�ς καταναλωτή αυ!άνεται απ� 200.000 δρ�.
σε 270.000 δρ�. τ� µήνα, η π�σ�τητα τ�υ αγαθ�ύ X π�υ αγ�ρά�ει
αυ!άνεται απ� 58 σε 66 µ�νάδες. Tι αγαθ� είναι τ� X;

7. Ένας καταναλωτής αγ�ρά�ει δύ� πακέτα µπισκ�τα πρ�ς 200
δρ�. ή πέντε πακέτα µπισκ�τα πρ�ς 100 δρ�. Π�ια είναι η ελα-
στικ�τητα �ήτησης τ�υ καταναλωτή για µπισκ�τα σ’ αυτ� τ�
διάστηµα τιµών;

8. Aν  Q = A·E(4K–1)  η συνάρτηση παραγωγής µιας επι�είρησης
(�π�υ A = τε�ν�λ�γική σταθερά = 3, K = σταθερή π�σ�τητα κε-
#αλαί�υ = 5) να �ρεθεί τ� πρ�ϊ�ν Q π�υ θα παράγει η επι�εί-
ρηση �ταν η π�σ�τητα τ�υ συντελεστή παραγωγής εργασία
παίρνει τιµές απ� 0 έως 6.

9. ∆ίνεται � πίνακας για µια επι�είρηση:

Eργάτες Συν�λικ� Πρ�ϊ�ν
0 0
1 21
2 52
3 91
4 122
5 141
6 149
7 151

Nα συµπληρωθ�ύν �ι στήλες τ�υ µέσ�υ και τ�υ �ριακ�ύ πρ�ϊ�-
ντ�ς, και να σ�εδιαστ�ύν �ι αντίστ�ι�ες καµπύλες.
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10. Nα συµπληρωθεί � πίνακας:

Eργάτες Συν�λικ� Πρ�ϊ�ν Mέσ� Πρ�ϊ�ν Oριακ� Πρ�ϊ�ν
0 ; ; ;
1 300 ; ;
2 ; 400 ;
3 ; 400 ;
4 ; ; 300
5 ; ; 200
6 1700 ; ;
7 1600 ; ;

11. Mια επι�είρηση παράγει 280 µη�ανήµατα τ� �ρ�ν� µε τα παρα-
κάτω έ!�δα (σε �ιλιάδες δρ�.)

Φ�ρ�ι περι�υσίας 2000
Πρώτες ύλες 7000
Mισθ�ί διευθυντών 1000
Yπερωρίες 1200
Aπ�σ�έσεις ε!�πλισµ�ύ 2000
Hµερ�µίσθια εργατών 1100
Kαύσιµα 3300
Mετα#�ρικά έ!�δα 1800
Aσ#άλιστρα πυρ�ς 2000
Eν�ίκι� εργ�στασί�υ 4800
H επι�είρηση αυ!άνει την παραγωγή της κατά 50% µε απ�τέλε-
σµα να αυ!ηθεί τ� µετα�λητ� κ�στ�ς της κατά 80%. Nα υπ�λ�γι-
σθ�ύν τ� µέσ� σταθερ� κ�στ�ς, τ� µέσ� µετα�λητ� κ�στ�ς και τ�
µέσ� συν�λικ� κ�στ�ς πριν και µετά την αύ!ηση της παραγω-
γής.

12. Nα απ�δει�θεί �τι για την πρώτη µ�νάδα πρ�ϊ�ντ�ς της επι�εί-
ρησης τ� �ριακ� κ�στ�ς είναι ίσ� µε τ� µέσ� µετα�λητ� κ�στ�ς.

13. ∆ίνεται � πίνακας για µια επι�είρηση:

Mη�ανήµατα Eργάτες Mέσ� πρ�ϊ�ν
40 0 –
40 5 6
40 10 6
40 13 5
40 22 3

H αµ�ι�ή τ�υ κάθε εργάτη είναι 6000 δρ�. και τ� σταθερ� κ�-
στ�ς 25.000 δρ�. Nα �ρεθ�ύν:
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α) T� µετα�λητ� και τ� συν�λικ� κ�στ�ς της επι�είρησης �ταν
απασ��λ�ύνται 13 εργάτες.

�) T� µέσ� µετα�λητ� κ�στ�ς και τ� µέσ� συν�λικ� κ�στ�ς
�ταν απασ��λ�ύνται 22 εργάτες.

14. Nα συµπληρωθεί � πίνακας:

Q Σταθ.
K�στ�ς

Mετα�λ.
K�στ�ς

Συν�λ.
K�στ�ς

Mέσ�
K�στ�ς

Oριακ�
K�στ�ς

1 ; 10 90 ; ;
2 ; 18 ; ; ;
3 ; 30 ; ; ;
4 ; ; 126 ; ;
5 ; 70 ; ; ;
6 ; ; 200 ; ;
7 ; 189 ; ; ;

Στη συνέ�εια να σ�εδιαστ�ύν �λες �ι καµπύλες.

15. Dταν µια επι�είρηση παράγει 80 πλυντήρια πιάτων τ� µετα-
�λητ� κ�στ�ς για τ� καθένα είναι 50.000 δρ�. Aν παράγει 81
πλυντήρια πιάτων τ� µετα�λητ� κ�στ�ς για τ� καθένα µειώνε-
ται κατά 200 δρ�. Π�σ� κ�στί�ει τ� 81� πλυντήρι� πιάτων;

16. H τιµή της ντ�µάτας στη λα�αναγ�ρά Θεσσαλ�νίκης είναι 190
δρ�. τ� κιλ�, η πρ�σ#ερ�µενη π�σ�τητα είναι 18.000 κιλά και

ελαστικ�τητα πρ�σ#�ράς  3
5

 .  Π�ια πρέπει να είναι η τιµή της

ντ�µάτας ώστε να µειωθεί η πρ�σ#ερ�µενη π�σ�τητα κατά
4.000 κιλά;

17. ∆ίνεται � πίνακας για µια επι�είρηση:

Q Mετα�λητ� K�στ�ς
1 400
2 660
3 990
4 1520
5 2250
6 3300

Nα πρ�σδι�ρισθ�ύν � πίνακας και η καµπύλη ατ�µικής πρ�σ-
#�ράς.
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18. Aν η ελαστικ�τητα πρ�σ#�ράς είναι πάντ�τε σταθερή να συµ-
πληρώσετε τ�ν πίνακα:

Q Πρ�σ#ερ�µενη Π�σ�τητα
5 100
6 120
7 ;
8 160
; 180

10 200

19. ∆ίν�νται στ�ι�εία για µία επι�είρηση στη �ρα�υ�ρ�νια περί�δ�:

Eργάτες Q
0 0
1 8
2 20
3 30
4 36
5 40
6 42

H αµ�ι�ή κάθε εργάτη είναι 2400 δρ�. και τα σταθερά έ!�δα
1000 δρ�. Nα �ρεθ�ύν:
α) T� �ριακ� κ�στ�ς, τ� µέσ� µετα�λητ� κ�στ�ς και τ� µέσ�

συν�λικ� κ�στ�ς της επι�είρησης και να σ�εδιαστ�ύν σ’
ένα διάγραµµα �ι αντίστ�ι�ες καµπύλες. Tι παρατηρείτε;

�) Nα πρ�σδι�ρισθ�ύν � πίνακας και η καµπύλη πρ�σ#�ράς
της επι�είρησης και να υπ�λ�γιστεί η ελαστικ�τητα πρ�σ-
#�ράς �ταν η τιµή µειώνεται απ� 600 σε 400 δρ�.

20. ∆ίνεται � πίνακας για µια αγ�ρά:

Tιµή Zητ�ύµενη Π�σ�τητα Πρ�σ#ερ�µενη Π�σ�τητα
10 16 32

8 20 28
6 24 24
4 28 20
2 32 16

Nα �ρεθ�ύν �ι ε!ισώσεις πρ�σ#�ράς και �ήτησης και να σ�εδια-
στ�ύν �ι αντίστ�ι�ες καµπύλες.
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21. ∆ίνεται � πίνακας για την αγ�ρά π�ρτ�καλιών:

Tιµή Zητ�ύµ. Π�σ�τητα (τ�ν�ι) Πρ�σ#. Π�σ�τητα (τ�ν�ι)
1200 50 250
1000 100 200

800 150 150
600 200 100
400 250 50

Zητ�ύνται:
α) Oι καµπύλες πρ�σ#�ράς και �ήτησης.
�) O γρα#ικ�ς πρ�σδι�ρισµ�ς της τιµής και π�σ�τητας ισ�ρρ�-

πίας.
γ) Tι θα συµ�εί στην αγ�ρά αν η τιµή των π�ρτ�καλιών καθ�-

ρισθεί στις 1000 δρ�.;
δ) Tι θα συµ�εί στην αγ�ρά αν η τιµή των π�ρτ�καλιών καθ�-

ρισθεί στις 600 δρ�.;
ε) Nα �ρεθ�ύν �ι ε!ισώσεις πρ�σ#�ράς και �ήτησης.
στ) Yπ�θέστε �τι η πρ�σ#�ρά και η �ήτηση αυ!άν�νται κατά

50% (και �ι δύ�). Nα �ρεθ�ύν η νέα τιµή και η νέα π�σ�-
τητα ισ�ρρ�πίας. Tι παρατηρείτε;

22. Nα δεί!ετε γρα#ικά π�ια επίδραση θα έ�ει στην τιµή και π�σ�-
τητα ισ�ρρ�πίας τ�υ αρα��σιτέλαι�υ:
α) H εµ#άνιση µιας ασθένειας π�υ καταστρέ#ει τ�ν καρπ�

των ελαι�δεντρων.
�) H αύ!ηση της τιµής τ�υ ηλιέλαι�υ.
γ) H αύ!ηση των #�ρων στ�υς αργ�τες.

23. Έστω �τι σε µια πλήρως ανταγωνιστική αγ�ρά η τιµή ισ�ρρ�-
πίας εν�ς αγαθ�ύ είναι 20 δρ�. και η π�σ�τητα ισ�ρρ�πίας 3000
µ�νάδες. Nα υπ�λ�γιστεί τ� πλε�νασµα π�υ θα σ�ηµατιστεί
στην αγ�ρά για την τιµή των 40 δρ�. αν γνωρί�ετε �τι η ελαστι-
κ�τητα �ήτησης είναι –1 και η ελαστικ�τητα πρ�σ#�ράς 1. Στη
συνέ�εια να παρασταθεί γρα#ικά η αγ�ρά τ�υ αγαθ�ύ.

24. Έστω �τι σ’ ένα πλήρως ανταγωνιστικ� κλάδ� �ι ε!ισώσεις
πρ�σ#�ράς και �ήτησης είναι: QZ = 100–2T  και  QΠ = 20+8T.
Zητ�ύνται:
α) H τιµή και η π�σ�τητα ισ�ρρ�πίας.
�) H ε!ίσωση �ήτησης π�υ αντιµετωπί�ει µια µεµ�νωµένη

επι�είρηση τ�υ κλάδ�υ.
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25. ∆ίνεται � πίνακας για µια πλήρως ανταγωνιστική επι�είρηση:

Q Tιµή
200 40
400 40
600 40
800 40

1000 40
1200 40
1400 40
1600 40

Nα συµπληρωθ�ύν �ι στήλες της συν�λικής, µέσης και �ριακής
πρ�σ�δ�υ και να σ�εδιαστ�ύν �ι αντίστ�ι�ες καµπύλες.

26. Mια πλήρως ανταγωνιστική επι�είρηση έ�ει τα παρακάτω δε-
δ�µένα:

Q Mέσ� K�στ�ς Tιµή
11000 2150 3960
12000 2300 3960

H επι�είρηση παράγει 11000 µ�νάδες πρ�ϊ�ντ�ς και � διευθυ-
ντής παραγωγής ισ�υρί�εται �τι η παραγωγή πρέπει να αυ!ηθεί
στις 12000 µ�νάδες. Συµ#ωνείτε ή ��ι µε την άπ�ψη τ�υ διευ-
θυντή παραγωγής και γιατί;

27. ∆ίνεται � πίνακας για µια επι�είρηση σε συνθήκες πλήρ�υς
ανταγωνισµ�ύ:

Q Tιµή Mέσ� K�στ�ς Σταθερ� K�στ�ς
1 860 750 170
2 860 650 170
3 860 720 170
4 860 780 170
5 860 880 170

Nα �ρεθ�ύν:
α) H π�σ�τητα π�υ έ�ει συµ#έρ�ν να παράγει η επι�είρηση.
�) T� κέρδ�ς ή η �ηµία της επι�είρησης σ’ αυτή την π�σ�τητα

28. Σε π�σα �ρ�νια θα τριπλασιαστεί τ� επίπεδ� τιµών σε µια �ώρα,
αν � ρυθµ�ς πληθωρισµ�ύ είναι 32%;
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29. Kάπ�ι�ς εργα��ταν ως δηµ�σι�ς υπάλληλ�ς µε µηνιαί� µισθ�
150.000 δρ�. και επίσης εργα��ταν η σύ�υγ�ς τ�υ ως ιδιωτικ�ς
υπάλληλ�ς µε µισθ� 120.000 δρ�. τ� µήνα. Eί�αν επίσης στην
ιδι�κτησία τ�υς ένα διαµέρισµα π�υ ν�ίκια�αν πρ�ς 70.000 δρ�.
τ� µήνα σε δύ� #�ιτητές. Tην 1η Mαρτί�υ τ�υ τρέ��ντ�ς έτ�υς
�ι απ�δ��ές τ�υς αυ!ήθηκαν κατά 10% και την 1η I�υλί�υ τ�
εν�ίκι� τ�υ σπιτι�ύ διαµ�ρ#ώθηκε στις 80.000 δρ�. τ� µήνα. H
#�ρ�λ�γική κλίµακα π�υ ν�µιµα ισ�ύει είναι:

Kλιµάκι� Eισ�δήµατ�ς Φ�ρ�λ�γικ�ς Συντελεστής
0–1 εκατ. 0%

1–2,5 εκατ. 5%
2,5–4 εκατ. 15%

4–7 εκατ. 30%
7–15 εκατ. 40%

15 εκατ. και άνω 45%

Aν είναι γνωστ� �τι �ι µισθ�ί κάθε έτ�υς είναι 14 (12 µηνιαί�ι
µισθ�ί + ½ µισθ�ς για ∆ώρ� Πάσ�α + ½ µισθ�ς για επίδ�µα κα-
λ�καιρινής άδειας + 1 µισθ�ς ∆ώρ� Xριστ�υγέννων) να �ρεθεί �
#�ρ�ς π�υ θα πληρώσει η �ικ�γένεια αυτή για τ� τρέ��ν έτ�ς;

30. Dταν τ� µηνιαί� επίδ�µα εν�ς καταναλωτή είναι 140.000 δρ�.
αγ�ρά�ει 85 µ�νάδες τ�υ αγαθ�ύ X. Aν τ� εισ�δηµα τ�υ κατανα-
λωτή αυ!ηθεί στις 180.000 δρ�. η κατανάλωση τ�υ αγαθ�ύ X
αυ!άνεται στις 100 µ�νάδες. Nα �ρεθ�ύν:
α) H ελαστικ�τητα εισ�δήµατ�ς.
�) Aν υπ�θέσ�υµε �τι αυ!άνεται η #�ρ�λ�γία εισ�δήµατ�ς να

δεί!ετε µε τη ��ήθεια διαγράµµατ�ς τι επιπτώσεις θα έ�ει
τ� γεγ�ν�ς αυτ� στην αγ�ρά τ�υ αγαθ�ύ X.

31. ∆ίνεται � πίνακας π�υ α#�ρά σε µία πλήρως ανταγωνιστική επι-
�είρηση:

Q Σταθ. K Mετ. K. Συν�λ. K. M. Σταθ. K. M. Mετ. K. M. Συν. K. Oρ. K.

0
1 100
2 60
3 110 50
4 94
5 106
6 130
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Nα συµπληρωθεί � πίνακας και να κατασκευαστ�ύν � πίνακας
και η καµπύλη ατ�µικής πρ�σ#�ράς. Στη συνέ�εια αν η τιµή
τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς είναι 100 δρ�. να �ρεθεί η π�σ�τητα π�υ έ�ει
συµ#έρ�ν να παράγει η επι�είρηση. Tι κέρδ�ς ή �ηµία θα έ�ει σ’
αυτή την π�σ�τητα;

32. ∆ίν�νται τα παρακάτω στ�ι�εία (σε δισ. δρ�.):

∆ιαθέσιµ� εισ�δηµα 400
Άµεσ�ι #�ρ�ι 120
Eπιδ�τήσεις 40
Έµµεσ�ι #�ρ�ι 110
Aπ�σ�έσεις 61
Aδιανέµητα κέρδη 80
Mετα�ι�αστικές πληρωµές 50

Nα �ρεθ�ύν τ� πρ�σωπικ� εισ�δηµα, τ� εθνικ� εισ�δηµα, τ�
KEΠ και AEΠ.

33. ∆ίν�νται τα παρακάτω στ�ι�εία:

Έτ�ς ∆είκτης τιµών AEΠ σε τρε�. τιµές
1991 100 72 δισ. δρ�.
1992 120 96 δισ. δρ�.
1993 150 160 δισ. δρ�.

Nα �ρεθ�ύν:
α) T� AEΠ τ�υ 1992 και τ�υ 1993 σε σταθερές τιµές.
�) H πραγµατική µετα��λή τ�υ AEΠ µετα!ύ των ετών 1991

και 1992.
γ) H πραγµατική π�σ�στιαία µετα��λή τ�υ AEΠ µετα!ύ των

ετών 1992 και 1993.
δ) H πραγµατική π�σ�στιαία µετα��λή µετα!ύ των ετών 1992

και 1993 αλλά σε σταθερές τιµές τ�υ 1992.

34. ∆ίν�νται τα παρακάτω στ�ι�εία (σε δισ. δρ�.):

Aκαθάριστες επενδύσεις 1300
∆απάνες κατανάλωσης 5300
Kαθαρές επενδύσεις 1150
Aκαθ. Eθνικ� Πρ�ϊ�ν 9100
Mετα�ι�αστικές πληρωµές 300
Έµµεσ�ι #�ρ�ι 1500




