
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Δ. Καινούργιος, Γ. Δότσης, Π. Αλεξάκης 

[Να απαντηθούν όλα τα θέματα. Τα θέματα είναι ισόβαθμα.] 
Εξεταστικήπερίοδος: Ιανουάριος 2016 

1. Ποια η διαφορά ανάμεσα στο λογιστικό και οικονομικό κόστος; ΤΙ συνέπεια έχει η 
διάκρισηαυτή στη λήψη επιχειρηματικώναποφάσεων; 

2. Κάτω από ποιες συνθήκες η τιμή κορυφής είναι κατάλληληγια τη μεγιστοποίησητων 
κερδών της επιχείρησης; 

3. Η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» εξετάζει τις επενδύσεις Α, Β, Γ και Δ οι οποίες έχουν τις 
παρακάτωκαθαρές ταμιακές ροές (ΚΤΡ): 

 
Έτος   ΕπένδυσηΑ   Επένδυση Β Επένδυση Γ Επένδυση Δ 

(σε χιλιάδες (σε χιλιάδες (σε χιλιάδες (σε χιλιάδες 
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Το επιτόκιο προεξόφλησης και για τις τέσσερις παραπάνω επενδύσεις είναι 9%. 

α) Αν οι επενδύσειςΑ, Β, Γ και Δ είναι αμοιβαίωςαποκλειόμενες,ποια επένδυσηθα 
προτείνατε στην επιχείρηση να επιλέξει με βάση το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας 
Αξίας; Γιατί; 

 
β) Αν οι επενδύσεις Α, Β, Γ και Δ είναι ανεξάρτητες και το μέγιστο ποσό των χρημάτων 
που διαθέτει η επιχείρηση είναι μόνο €16.000, ποια επένδυση ή συνδυασμόεπενδύσεων 
θα προτείνατε και γιατί; 

 
4. Μετά από μια προσεκτική στατιστικήανάλυση, η επιχείρηση «ΑΛΦΑ» συμπεραίνειότι η 
συνάρτησηζήτησηςγια το προϊόν της είναι 

Q =500 - 3P + + 0,11 
όπου Q είναι η ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος της, Ρ είναι η τιμή του προϊόντος της, 
ΡΓείναι η τιμή του προϊόντος του ανταγωνιστή της και Ι είναι το κατά κεφαλήν διαθέσιμο 
εισόδημα (σε ευρώ). Αυτή τη στιγμή, Ρ = €10, ΡΓ= €20 και I = €6.000. 
α) Ποια είναι η ελαστικότηταζήτησηςως προς την τιμή για το προϊόν της εταιρείας; 
β) Ποια είναι η εισοδηματικήελαστικότηταζήτησηςγια το προϊόν της εταιρείας; 
γ) Ποια είναι η σταυροειδής ελαστικότηταζήτησης ανάμεσα στο προϊόν της και στο προϊόν 
του ανταγωνιστή της; 
δ) Ποια είναι η σιωπηρή υπόθεσηπου γίνεται αναφορικά με τον πληθυσμό στην αγορά; 

 
5. Ένα νοικοκυριό συνάπτει σήμερα ένα στεγαστικό δάνειο ύψους €100.000 με ετήσιο 
επιτόκιο 12% και μηνιαίο ανατοκισμό. Το δάνειο αυτό θα πρέπει να εξοφληθεί σε 10 έτη με 
την πληρωμή μηνιαίων ληξιπρόθεσμων δόσεων. Η σύμβαση του δανείου αναφέρει ότι το 
ποσό των μηνιαίων δόσεων των τελευταίων πέντε ετών θα είναι τριπλάσιο του ποσού των 
μηνιαίων δόσεων των πέντε πρώτων ετών. Να υπολογίσετε το ποσό των μηνιαίων 
δόσεων. 
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