ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΤΕΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΙΚΡΟΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΔΔΑ 2020
Θέμα 1ο 2020 ( κληρωθέν)
Παραγωγικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη:
Α) Γιατί η παραγωγικότητα είναι τόσο σημαντική για την οικονομία; Εξηγείστε την έννοια της παραγωγικότητας διαγραμματικά.
Β) Ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγικότητας;
Γ) Ποια μέτρα οικονομικής πολιτικής θα προτείνατε στην ελληνική πολιτεία για τη βελτίωση
της παραγωγικότητας;
Θέμα 2ο 2020 (μη κληρωθέν)
Εισοδηματική ανισότητα, φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη:
Α) Αναφέρετε τρόπους μέτρησης των εισοδηματικών ανισοτήτων.
Β) Αναφέρετε τρόπους μέτρησης της φτώχειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γ) Ποια μέτρα οικονομικής πολιτικής θα προτείνατε σήμερα στην ελληνική πολιτεία για τη
μείωση της φτώχειας;
Θέμα 3ο 2020 (μη κληρωθέν)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση:
Α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας άριστης νομισματικής περιοχής;
Β) Είναι η Ευρωζώνη μια άριστη νομισματική περιοχή;
Γ) Ποιες είναι οι δυσκολίες για την Ευρωζώνη στην αντιμετώπιση μιας εξωτερικής διαταραχής,
όπως η πανδημία COVID-19;
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΟΣ 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΣΔΔΑ – 2020
Παραγωγικότητα και Οικονομική Ανάπτυξη:
Α. Γιατί η παραγωγικότητα είναι τόσο σημαντική για την οικονομία; Εξηγείστε διαγραμματικά την έννοια της παραγωγικότητας.
 Ορισμός παραγωγικότητας (σχέση παραγόμενου προϊόντος με μονάδες χρησιμοποιούμενων παραγωγικών συντελεστών) + αναφορά στα δύο μεγέθη που την εκφράζουν, δηλαδή
στο οριακό προϊόν (όταν γίνεται ¨αυστηρά¨ τυπική χρήση του όρου παραγωγικότητα) και
στο μέσο προϊόν (όταν γίνεται ¨χαλαρή¨ χρήση του όρου).
 Αναφορά στη μεγάλη σημασία της αριστοποίησης κατανομής των πόρων για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας (βασικό ζητούμενο της κλασικής οικονομικής σκέψης)
και συνεπώς την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμού που θα αναδεικνύει τα ¨καλύτερα¨ προϊόντα,
άρα τα ανταγωνιστικότερα (δηλαδή αυτά που θα έχουν καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερη τιμή, άρα και χαμηλότερο μέσο κόστος παραγωγής).
 Ανάδειξη της σχέσης παραγωγικότητας – ανταγωνιστικότητας, άρα εκπλήρωση του ως
άνω περιγραφόμενου στόχου. Συγκεκριμένα αν μία οικονομία παράγει με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, τότε θα έχει πιο φθηνά αγαθά και συνεπώς θα είναι ανταγωνιστικότερη. Επιπλέον η επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας απαιτεί τη χρήση μεγαλύτερου και καλύτερου Κεφαλαίου (θα εξηγηθεί αμέσως μετά στα πλαίσια του δεύτερου τμήματος του Α ερωτήματος) και συνεπώς θα οδηγεί – συνήθως – και σε ποιοτικότερα αγαθά οπότε προκύπτει και η δεύτερη συνιστώσα της ανταγωνιστικότητας (δηλαδή η ποιοτική υπεροχή του
προϊόντος) εκτός από την καλύτερη τιμή.
Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να χρησιμοποιηθεί η σχέση w  P  MP δηλαδή η σχέση παραγωγικότητας εργασίας με
την αμοιβή εργασίας και την τιμή του αγαθού ως επιπλέον επιχείρημα (προσοχή ΔΕΝ εστιάζουμε απόλυτα σε αυτό γιατί
πρόκειται για σχέση που αφορά τον παραγωγικό συντελεστή εργασία, ενώ εμείς αντιμετωπίζουμε ένα γενικότερο θέμα).



Επιπλέον αναφορά στη σημασία της ανταγωνιστικότητας (και συνεπώς έμμεσα της παραγωγικότητας) για το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Ως εκ τούτου η απώλεια ανταγωνιστικότητας μπορεί να οδηγήσει την κυβέρνηση σε λήψη ¨πρόσκαιρων ¨ μέτρων για την ανάκτηση της (υποτίμηση νομίσματος, ενίσχυση παραγωγών με επιδοτήσεις), που μπορούν να
οδηγήσουν σε ¨δίδυμα ελλείμματα¨, δηλαδή σε δημοσιονομικό έλλειμμα που θα συνοδεύει το εμπορικό έλλειμμα ( σύντομη ανάλυση…) και που θα καταλήξει να ¨εγκλωβίσει¨ τη
χώρα σε συνεχή απώλεια ανταγωνιστικότητας λόγω της συνεπαγόμενης αύξησης επιτοκίων (εισαγόμενος πληθωρισμός κόστους, αναξιοπιστία) και του ¨εκτοπισμού¨ επενδύσεων.
 Διαγραμματική απεικόνιση σε 2 ¨μορφές¨.
Αρχικά με την απεικόνιση της συνάρτησης παραγωγής με σύντομη περιγραφή της σχέσης των μεγεθών της ποσότητας παραγωγής Q, του MP (οριακό προϊόν) και του AP (μέσο προϊόν) στη βραχυχρόνια περίοδο (χρησιμοποιούμε το οριακό και το μέσο προϊόν της εργασίας συνήθως…). Θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε ένα από τα ΜP, AP (τότε θα ήταν προτιμότερο το MP):
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Εξηγούμε σύντομα ότι η επιχείρηση θα ισορροπεί κάπου μέσα στην περιοχή 2 (όπου το MP είναι
φθίνον).
Μεγαλύτερη ανάλυση για τη βραχυχρόνια περίοδο δεν κρίνουμε ότι χρειάζεται. Θα καταλήγαμε σε πολύ ¨τεχνικά¨ γραφήματα όπως το γράφημα ¨ισοπαραγωγής και ευθείας περιορισμένου κόστους¨ με το οποίο θα δείχναμε ότι η επιχείρηση
ισορροπεί σε περιοχή με φθίνον MP, αλλά και αυτό θα ήταν αποτέλεσμα των αρχικών υποθέσεων που κάνουμε στα Οικονομικά για να κατασκευάσουμε τα εν λόγω γραφήματα, μέσα στις οποίες είναι ότι οι καμπύλες ισοπαραγωγής είναι κυρτές
και συνεπώς ότι έχουμε φθίνον MP. Δηλαδή θα προσπαθούσαμε με ένα διάγραμμα να δείξουμε κάτι που είναι στην υπόθεση του διαγράμματος που θα χρησιμοποιούσαμε, οπότε θα ήταν ουσιαστικά άσκοπο (απλά το αναφέρω γιατί κάποιοι θα
προσπαθήσουν να το κάνουν).

Στη συνέχεια και για να εκφράσουμε την έννοια της παραγωγικότητας στη μακροχρόνια περίοδο
έχουμε δύο επιλογές:
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1. Να περιγράψουμε ότι τη μακροχρόνια περίοδο ως τη ¨ δυναμική¨ κατάληξη πολλών συνεχόμενων ¨στατικών¨ αλλαγών του ή των σταθερών παραγωγικών συντελεστών (θυμίζω στους
υποψηφίους που παρακολούθησαν τα σεμινάρια ότι έχουμε διακρίνει σαφώς την οικονομική ανάλυση σε στατική,
συγκριτική και δυναμική),

άρα να πούμε απλά ότι το ¨ταβάνι¨ της βραχυχρόνιας συνάρτησης θα
μεγαλώσει και συνεπώς θα μεγαλώσει και το επίπεδο παραγωγής στο οποίο το MP γίνεται
φθίνον, με αποτέλεσμα αυτή η περιοχή παραγωγής να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο MP και
AP (λόγω των τύπων του υπολογισμού τους είναι αυτονόητο…).
2. Να συνδέσουμε το οριακό και το μέσο προϊόν με τα αντίστοιχα μεγέθη κόστους (οριακό και
μέσο κόστος) της μακροχρόνιας περιόδου. Αυτή η προσέγγιση θα μας χρησιμεύσει και παρακάτω όπου (στα Β και Γ θα χρειαστούμε επιχειρήματα που θα αντλήσουμε από μία τέτοια
ανάλυση).
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Στο διάγραμμα είναι σαφές ότι το μέσο κόστος γίνεται ελάχιστο όταν το μέσο προϊόν είναι μέγιστο (εκεί όπου ισούται με το μέσο προϊόν).
Προσοχή: Ο άπειρος στα Οικονομικά υποψήφιος θα θεωρήσει ότι πρέπει να εντάξει στο διάγραμμα και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) μη αναγνωρίζοντας ότι μακροχρόνια ΔΕΝ υπάρχει σταθερός παραγωγικός συντελεστής και συνεπώς όλο
το κόστος είναι μεταβλητό κόστος.
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Β. Ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγικότητας;
Ποιότητα και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων παραγωγικών συντελεστών. Συγκεκριμένα
και ειδικότερα για το Κεφάλαιο και την Εργασία:
Για την Εργασία: Αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού δηλαδή στο ¨ανθρώπινο κεφάλαιο¨ (ταλέντο, εμπειρία και εξειδίκευση που προκύπτει από
την εμπειρία αλλά και – κυρίως – από την εκπαίδευση).
Για το Κεφάλαιο: Ανάγκη για επενδύσεις, άρα για κατάλληλες πολιτικές ενθάρρυνσης τους (θα
αναφερθούμε αναλυτικά στο Γ), αλλά και ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ανάγκη για κατάλληλο λόγο Κεφαλαίου / Εργασίας όπως αυτός προκύπτει από τις ανάγκες παραγωγής που καθορίζονται για το παρόν ΚΑΙ το μέλλον από τους στόχους οικονομικής μεγέθυνσης
και ανάπτυξης που έχουμε θέσει. Δηλαδή, σαφή αναφορά στο τι επιδιώκουμε ως αποτέλεσμα παραγωγής (βλέπε θεωρήματα οικονομικής μεγέθυνσης Solow, Harrod – Domar, που ενσωματώνουν επιπλέον μεγέθη όπως η αύξηση του πληθυσμού, η απαιτούμενη αποταμίευση και συνεπώς η
κατανομή της ευημερίας στο παρόν και στο μέλλον).
Τέλος απαραίτητα αναφέρουμε ότι αφού η παραγωγικότητα συνδέεται με την ποσότητα και την
ποιότητα της εργασίας είναι προϋπόθεση ο μακροχρόνιος προγραμματισμός της εκπαίδευσης
των νέων με την ορθή καθοδήγηση τους σε τομείς όπου η οικονομία έχει ή μπορεί να αποκτήσει
συγκριτικό πλεονέκτημα και στους οποίους θα επενδύσει και σε Κεφάλαιο, ώστε να μείνει η οικονομία στο δρόμο της επίτευξης άριστης κατανομής πόρων (διαχρονική μείωση της διαρθρωτικής
ανεργίας) και τελικά μέγιστης κοινωνικής ευημερίας.
Γ. Ποια μέτρα θα προτείνατε στην ελληνική πολιτεία για τη βελτίωση της παραγωγικότητας;
 Ανάλογα με τη φάση του οικονομικού κύκλου, αλλά και τη διαφορετική οπτική της
αντίστοιχης σχολής οικονομικής σκέψης, κάθε οικονομία – συνεπώς και η ελληνική έχει
ανάγκη για:
1. Τόνωση της ζήτησης με διασταλτική οικονομική πολιτική, όταν βρίσκεται κυρίως σε φάση
καθόδου ή ύφεσης – και κατά το κεϋνσιανό μοντέλο ανάπτυξης – ώστε να τονωθούν οι θετικές προσδοκίες κέρδους των επιχειρηματιών και να αυξηθούν οι επενδύσεις (όπως προκύπτει από τον αριθμητή της Καθαράς Παρούσας Αξίας).
2. Τόνωση της αξιοπιστίας της χώρας με συσταλτική οικονομική πολιτική κατά το νεοκλασικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου το βασικό ¨μέσο¨ αποτελούν τα χαμηλά επιτόκια ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις (από την πτώση του παρονομαστή της Καθαράς Παρούσας Αξίας).
Εκτός από αυτό το γενικό πλαίσιο απάντησης πρέπει να αναπτύξουμε σύντομα ¨ιδέες¨ που θα βελτιώσουν τη παραγωγικότητα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε προτάσεις που να βελτιώνουν τις
επιδόσεις των παραγωγικών συντελεστών. Ειδικότερα:
 Ως προς την εργασία η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε:
1. Να προγραμματίζει μακροχρόνια την εκπαίδευση ώστε να ¨παράγεται¨ το ¨κατάλληλο¨
εργατικό δυναμικό.
2. Να επανεκπαιδεύει στις νέες τεχνολογίες το εργατικό δυναμικό (πχ επιδοτούμενα σεμινάρια – όχι μόνο σε ανέργους αλλά και σε εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα).
3. Να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τους κοινοτικούς πόρους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ελληνικού εργατικού δυναμικού.


Ως προς το Κεφάλαιο η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε:
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1. Να δημιουργήσει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων. Για
παράδειγμα να μειώσει τη γραφειοκρατία με την οποία είναι αντιμέτωπη μία ιδιωτική επιχείρηση και να δημιουργήσει σταθερό φορολογικό πλαίσιο.
2. Να αποκτήσει λογική δημιουργίας εξωτερικών θετικών οικονομιών κλίμακας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προωθώντας δημόσιες επενδύσεις που θα βοηθούσαν σε αυτήν την
κατεύθυνση (όχι δηλαδή απλά διασταλτική πολιτική για τόνωση της ζήτησης και άρα
της ΚΠΑ, αλλά και δημιουργία συνθηκών για μεγέθυνση των επιχειρήσεων από εξωτερικότητες, ειδικά σε κλάδους με δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού προφίλ σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για παράδειγμα, η δημόσια επένδυση σε
κατασκευή δικτύων θα διευκόλυνε πολύ επιχειρήσεις που τα έχουν ανάγκη – οδικά ή σιδηροδρομικά δίκτυα βοηθούν και μειώνουν το μέσο κόστος σε όλων των ειδών τις μεταφορές
προϊόντων αλλά και υπηρεσιών.
3. Να παρέχει κίνητρα για να αναπτύξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις τμήματα R&D (Έρευνας
και Ανάπτυξης). Θα μπορούσε να το κάνει σε συνεργασία με εγχώριους φορείς εκπαίδευσης
(πχ Πανεπιστημιακά ιδρύματα) που θα ενδιαφέρονταν να έχουν τμήματα Έρευνας για τους
σπουδαστές τους, συνδέοντας, επιτέλους, την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.
4. Να αξιοποιήσει καλύτερα τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία είναι σχεδιασμένα για την απόκτηση Κεφαλαίου (βλ. ΕΣΠΑ).
5. Να δημιουργήσει με όλα τα παραπάνω τις κατάλληλες συνθήκες προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, (όχι απαραίτητα εκποιώντας δηόσιο πλούτο σε κάθε περίπτωση) φροντίζοντας
με το πλαίσιο που θα δημιουργήσει να αποφύγει το μόνιμο πρόβλημα που αυτές δημιουργούν, δηλαδή τη μη διάχυση της τεχνογνωσίας στη χώρα υποδοχής.
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