
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Π. Αλεξάκης 

 Εξεταστική περίοδος: Ιούνιος 2019  

[Να απαντηθούν όλα τα θέματα. Τα θέματα είναι ισόβαθμα.] 

1. Ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές μεγέθυνσης μιας επιχείρησης; 

2. Αναφέρετε συνοπτικά ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες μηχανισμών με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

διαφοροποίηση των προϊόντων; 

3. Η εταιρεία εμφιάλωσης αναψυκτικών «Λευκά όρη Α.Ε.» θέλει να εξετάσει την υλοποίηση μιας νέας 

συσκευασίας προϊόντος στα 0,25 λίτρα. Προκειμένου να αποφασίσει αν η υπό διερεύνηση επένδυση είναι 

καλή ή όχι, προχώρησε σε μια έρευνα αγοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν δύο 

πιθανά σενάρια. Το σενάριο Α έχει πιθανότητα να υλοποιηθεί 45%, ενώ το σενάριο Β έχει πιθανότητα 

55%. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δυνητικές Καθαρές Ταμειακές Ροές (ΚΤΡ) της επένδυσης ανά 

έτος και σενάριο. Για την υλοποίηση της υπό εξέταση επένδυσης απαιτούνται αγορά μηχανολογικού 

εξοπλισμού €80.000 και έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης €2.000. Η διάρκεια ζωής της νέας επένδυσης 

καθώς και η ωφέλιμη ζωή των μηχανημάτων προσδιορίζεται στα δύο έτη. Το κόστος ευκαιρίας της 

επένδυσης υπολογίζεται στο 8%. 

 

ασφαλισμένος καταθέτει 1.000 ευρώ κάθε εξάμηνο για 10 έτη και στην λήξη του συμβολαίου λαμβάνει 

μία εφάπαξ πληρωμή 38.000 ευρώ. Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται ένα εξάμηνο μετά την υπογραφή 

του συμβολαίου. Αν το ετήσιο επιτόκιο είναι 12%, συμφέρει ή όχι η αγορά του συμβολαίου; 

5. Σύμφωνα με τις καλύτερες διαθέσιμες εκτιμήσεις, το μέσο κόστος ενός νέου προϊόντος της εταιρείας ΑΑΑ 

θα είναι €10 και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή για το προϊόν αυτό θα είναι 2,0. Ποια πρέπει 

να είναι η τιμή πώλησης του προϊόντος αν η εταιρεία ΑΑΑ θέλει να μεγιστοποιήσει το κέρδος της; Ποιο 

θα είναι το οριακό έσοδο του νέου προϊόντος;

      

 



 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙ 

Π. Αλεξάκης, Δ. Καινούργιος, Γ. Δό.  

Εξεταστική περίοδος: Σεπτέ [Να απαντηθούν 

όλα τα θέματα. Τα θέ Φα είνα 

1. Στην επιλογή του μεγέθους μίας μονάδας παραγωγής σημαντικός παράγοντας που πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη είναι η ευελιξία σε μεγάλες διακύμανσης της παραγωγής. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; 

Αναπτύξετε τις απόψεις σας. 

2. Διακρίνετε μεταξύ βεβαιότητας και κινδύνου ή αβεβαιότητας. 

3. Ένα νοικοκυριό συνάπτει σήμερα ένα στεγαστικό δάνειο ύψους €100.000 με ετήσιο επιτόκιο 12%. Το 

δάνειο αυτό θα πρέπει να εξοφληθεί με ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις ύψους €10.377 η καθεμία. Η 

τράπεζα παρέχει περίοδο χάριτος ενός έτους. Βρείτε μετά από πόσα χρόνια το νοικοκυριό θα έχει 

εξοφλήσει πλήρως το δάνειο, 

4. Κάθε ένα από τα δύο αμοιβαία αποκλειόμενα επενδυτικά προγράμματα συνεπάγεται μία επένδυση 

ύψους 2.500 ευρώ. Οι καθαρές ταμειακές ροές (σε ευρώ) των δύο προγραμμάτων έχουν διαφορετική 

χρονική διάρθρωση και είναι οι εξής: 

Έτος  Σχέδιο Α  Σχέδιο B 

1 550  

 ι .950 100 

 900 

 

-800 

ιοο 

2.300 

5 -900 3.100 

α. Υπολογίσετε την καθαρή παρούσα αξία κάθε προγράμματος, όταν το κόστος κεφαλαίου της  

επιχείρησης είναι 10%. 

β. Ποια από τις δύο επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθεί και γιατί; 

γ. Αν οι επενδύσεις ήταν ανεξάρτητες μεταξύ τους, ποια επένδυση θα υλοποιούσατε και γιατί; 



 

 

δ. Για ποιους λόγους η αξιολόγηση δύο αμοιβαίως αποκλειόμενων επενδύσεων με βάση τον Εσωτερικό 

Συντελεστή Απόδοσης (IRR), μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική επιλογή από αυτή που δίνει η ΚΠΑ; 

(για να απαντήσετε δεν απαιτείται ο υπολογισμός του ΕΣΑ), 

5. Μια μονοπωλιακή  παράγει ένα προϊόν το οποίο έχει σταθερή ελαστικότητα ζήτησης, η 

οποία ισούται με -2,0. Το οριακό κόστος παραγωγής του προϊόντος είναι σταθερό και ίσο με €20. Βρείτε 

την τιμή του προϊόντος που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης. Εάν το οριακό κόστος αυξηθεί κατά 

25%, θα αυξηθεί κατά 25% και η τιμή; Ατιολογήστε την απάντησή σας. 



 

 



 

 

 


