
ΕΙΜΑΙ   ΚΑΛΑ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΣ  ΑΝ  ΞΕΡΩ: 

1ο  κεφάλαιο: 

1. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, μας δείχνει ποια ποσότητα 

του Ψ (ΔΨ) πρέπει να θυσιαστεί προκειμένου να παραχθεί  ΜΙΑ  επί  πλέον μονάδα του Χ (ΔΧ) .   Για τον 

υπολογισμό των μεταβολών αφαιρούμε πάντα τη μικρότερη ποσότητα από τη μεγαλύτερη..  

Προσοχή όταν αναφερόμαστε στο κόστος ευκαιρίας  μιλάμε για μια οικονομία  και όχι για  μια επιχείρηση. 

 

Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, είναι πάντα το αντίστροφο του 

κόστους ευκαιρίας του Ψ σε όρους Χ.  

 

2.  Το   πραγματικό  κόστος  ή  εναλλακτικό  ή  κόστος  ευκαιρίας  ενός  αγαθού  σε  όρους  ενός  

άλλου  αγαθού είναι  οι  μονάδες  του  δεύτερου  που  θυσιάζονται  προκειμένου  να  παραχθεί  μια  

επιπλέον  μονάδα  του  πρώτου.    

 

3.  Όταν το κόστος ευκαιρίας παραμένει σταθερό σ' όλο το μήκος της Κ.Π.Δ. αυτή είναι ευθεία και 

αντίστροφα.  

*(Κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού μεταξύ δύο συνδυασμών είναι και η κλίση του ευθυγράμμου τμήματος που 

συνδέει τους δύο συνδυασμούς.) 

Η   Κ.Π.Δ είναι ευθεία γραμμή όταν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό  δηλαδή όταν για κάθε νέα μονάδα 

παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να θυσιαστούν ίδιες μονάδες   από το Ψ   για κάθε συνδυασμό. 

                                                          Αγαθό    Ψ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Αγαθό  Χ 

 

Όταν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή τότε το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό που σημαίνει ότι οι 

συντελεστές παραγωγής είναι πάντα το ίδιο κατάλληλοι για το κάθε αγαθό ξεχωριστά. 

Όταν  το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό και ίσο με τη μονάδα τότε η ΚΠΛ είναι ευθεία γραμμή και 

σχηματίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο που σημαίνει ότι οι συντελεστές παραγωγής είναι το ίδιο 

κατάλληλοι και για τα δύο αγαθά. 

 

4.   Η   Κ.Π.Δ στρέφει τα κοίλα προς την αρχή των αξόνων όταν το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο 

δηλαδή όταν για κάθε νέα μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να  θυσιαστούν όλο και περισσότερες 

μονάδες από το αγαθό  Ψ.  

                                                   Αγαθό   Ψ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Αγαθό   Χ 

 

Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο διότι στον  πρώτο παραγωγικό συνδυασμό επιλέγουμε τους 

καλύτερους συντελεστές παραγωγής να τους μετακινήσουμε από την παραγωγή του αγαθού  Ψ  ώστε να 

παραχθεί μια μονάδα  από το αγαθό  Χ . Για τους επόμενους συνδυασμούς , έχουν μείνει  λιγότερο καλοί 

παραγωγικοί συντελεστές και έτσι επιλέγαμε όλο και περισσότερους για να παράγουμε μια μονάδα του αγαθού  

Χ  και για αυτό έχουμε συνεχώς αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας . 

 

5.   Όταν το κόστος ευκαιρίας είναι φθίνον, η Κ.Π.Δ. είναι κυρτή και αντίστροφα. (Σπάνια   περίπτωση). 



Όταν η ΚΠΔ είναι κοίλη με τα κοίλα στραμμένα προς τα έξω τότε το εναλλακτικό κόστος είναι 

μειούμενο που σημαίνει ότι οι συντελεστές παραγωγής είναι όλο και περισσότερο κατάλληλοι. 

  

6.  Οι  προτιμήσεις  των  καταναλωτών  μεταβάλλονται  υπέρ  κάποιου  αγαθού  σημαίνει ότι: 

α)  όταν  η  οικονομία  παράγει  σε  συνδυασμούς  μέγιστους ή  άριστους  :   

αλλάζει  θέση  πάνω  στην  ΚΠΔ  από  ένα  μέγιστο  σε  κάποιο  άλλο  μέγιστο συνδυασμό, με  μεγαλύτερη  

ποσότητα  υπέρ  του  αγαθού  που   προτιμούμε  και  μειώνοντας  (θυσιάζοντας )  την  ποσότητα  κάποιου  

άλλου, σε  βάρος  του  οποίου  αυξάνει  η  ποσότητα  του  πρώτου.     

β)  αν  η  οικονομία  παράγει  σε  συνδυασμούς  εφικτούς:   

αλλάζει  θέση  από  ένα  εφικτό  συνδυασμό  σε  κάποιο  άλλο  εφικτό  συνδυασμό με  μεγαλύτερη  ποσότητα  

υπέρ  του  αγαθού  που  προτιμούμε  και  μικρότερη, ίση  ή  μεγαλύτερη  ποσότητα  κάποιου  άλλου  ανάλογα  

με την  νέα  θέση  του  εφικτού  συνδυασμού. (να  εξηγηθεί  με  διάγραμμα  για  να  γίνει  καλύτερα  

κατανοητό)     

 

Το  χρηματικό  κόστος  δεν  είναι  παρά  το  πραγματικό  ή  εναλλακτικό  κόστος   εκφρασμένο  σε  

χρηματικές  μονάδες  (π.χ.  € ).  Όταν  λέμε  ότι  ένα  ποδήλατο  κοστίζει  100 €  τα  ευρώ  αυτά  

αντιπροσωπεύουν  όλα  τα  άλλα  προϊόντα  που  θα  μπορούσαν  να  αγοραστούν  αντί  για  το  ποδήλατο. 

 

ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

7.   Η ΚΠΔ μετατοπίζεται  μόνο  στις εξής τρείς περιπτώσεις: 

      α) Όταν μεταβάλλονται οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της    οικονομίας. ( αυξάνονται  

          ή  μειώνονται  ) 

      β) Όταν μεταβάλλεται  η τεχνολογία παραγωγής της οικονομίας.(Βελτιώνεται-Χειροτερεύει) 

    γ) όταν υπάρχει συνδυασμός των α και β 

 

8.    Όταν έχω ένα εφικτό συνδυασμό αυτό σημαίνει ότι ένας ή περισσότεροι παραγωγικοί 

συντελεστές υποαπασχολούνται.  

 

Παράδειγμα:  

Έστω ότι σε μια οικονομία υπάρχουν συνολικά 100 εργάτες. 

Όταν κατασκευάζεται η ΚΠΔ υποτίθεται ότι απασχολούνται και  

οι 100 εργάτες πλήρως και αποτελεσματικά. 

-Αν απασχολούνται π.χ. μόνο οι 80 εργάτες (και έχουμε 20 άνεργους) τότε η παραγωγή δεν είναι η μέγιστη 

που μπορεί να υπάρξει και αυτό απεικονίζεται διαγραμματικά με ένα συνδυασμό που βρίσκεται αριστερά της 

ΚΠΔ (εφικτό). Η ΚΠΔ παραμένει η ίδια. 

-Αν η ανεργία αυξηθεί, έστω ότι απασχολούνται συνολικά 70 εργάτες (άνεργοι 30) η ΚΠΔ και πάλι δεν 

επηρεάζεται και ο συνδυασμός θα μετακινηθεί ακόμη πιο αριστερά. 

-Αν αυξηθεί η απασχόληση, έστω ότι απασχολούνται 90 εργάτες (10 άνεργοι) ο συνδυασμός θα 

μετακινηθεί δεξιά, πιο κοντά στην ΚΠΔ. 

-Αν απασχοληθούν και οι 100 εργάτες ο συνδυασμός γίνεται  μέγιστος- άριστος. 

-Αν κάποιοι από τους 100 εργάτες μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, είτε εργαζόταν είτε όχι, η ΚΠΔ θα 

μετατοπισθεί προς αριστερά, αφού ο αριθμός των εργατών που υπάρχουν στην οικονομία μειώνεται, 

δηλαδή οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας μειώνονται. 

-Αν έλθουν κάποιοι εργάτες από το εξωτερικό, ανεξάρτητα αν απασχολούνται ή όχι, οι παραγωγικές 

δυνατότητες της οικονομίας αυξάνονται και η ΚΠΔ μετατοπίζεται προς τα δεξιά. 

-Το ίδιο ισχύει και με τους συντελεστές παραγωγής έδαφος και κεφάλαιο, π.χ. αν γίνει ένας νέος 

δρόμος, μια γέφυρα, ένα εργοστάσιο, η ΚΠΔ μετατοπίζεται προς δεξιά. 

Όταν υπάρχουν εν δυνάμει συντελεστές παραγωγής ο συνδυασμός είναι εφικτός. 

*Οι καμπύλες μετατοπίζονται και τα σημεία  μετακινούνται 

 

 

 

 

 

 

 



2ο κεφάλαιο:  

1. Ξέρω έννοιες :  

I. Χρησιμότητα 

II. Ισορροπία 

III. Ορθολογικός καταναλωτής 

IV. Τιμή εισόδημα 

V. Υποκατάστατα 

VI. Νόμος ζήτησης 

VII. Ατομική καμπύλη ζήτησης  Αγοραία καμπύλη ζήτησης. 

VIII. Αλγεβρική μορφή καμπύλης ζήτηση  QD = α + βP ευθεία, QD =  A/P   ισοσκελής 

υπερβολή. 

IX. Ζήτηση και ζητούμενη ποσότητα. 

X. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης 

XI. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή σημείου και τόξου |ΕdΑ | < |ΕdΑΒ|  < |ΕdΒ| 

XII. Συνολική δαπάνη 

XIII. Σχέση ΣΔ και  ED  

XIV. ED και ευθεία: ED = -1 (μέσο)  ED > 1 (αριστερά του μέσου) και ED < 1 (δεξιά του 

μέσου) ED = 0 (για QD = 0 ) και ED = ∞  (για P = 0 ) 

XV. ED = 0 πλήρως ανελαστική (φάρμακα), ED = 0 πλήρως ελαστική (για πρώιμα αγροτικά 

προϊόντα) 

XVI. Χρησιμότητα ED (επιχειρήσεις, κράτος) 

XVII. EΥ εισοδηματική ελαστικότητα, EΥ < 0 κατώτερο    EΥ > 0  κανονικό 

2. Μεταβολή στην ζητούμενη ποσότητα έχω μόνο όταν αλλάζει η τιμή και υπόλοιποι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της ζήτησης μένουν σταθεροί ceteris paribus. 

3. Μεταβολή στην ζήτηση έχω όταν η τιμή μένει σταθερή και αλλάζει κάποιος προσδιοριστικός 

παράγοντας. 

4. Ταυτόχρονες μεταβολές σε τιμή και προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης. 

5. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή βρίσκω όταν αλλάζει η τιμή και οι υπόλοιποι 

προσδιοριστικοί παράγοντες παραμένουν σταθεροί. 

6. Εισοδηματική ελαστικότητα βρίσκω μόνο όταν η τιμή είναι σταθερή όπως και οι υπόλοιποι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης μένουν σταθεροί ceteris paribus. 

7.    Α  Η  Ζήτηση  είναι  Ελαστική :  | ΕD | > 1  άρα  │
Q

Q


│ >  │

P

P


│    τότε: 

                              εάν  η  P ↑ (αυξάνει)    η  ΣΔ ↓  και  

               εάν  η  P↓ (μειώνεται)   η  ΣΔ ↑   

           Β  Η  Ζήτηση  είναι  Ανελαστική : | ΕD  | <  1  άρα  │
Q

Q


│  <  │ 

P

P


│ 

                              εάν  η  P ↑ (αυξάνει)    η  ΣΔ ↑  και  

               εάν  η  P↓ (μειώνεται)   η  ΣΔ ↓ 

 

8. Αν ελαστικότητα ζήτησης σημείου ως προς την τιμή δεν ερμηνεύει την πορεία της συνολικής 

δαπάνης βρίσκω ελαστικότητα τόξου. 

 

9. Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και ως προς το εισόδημα: 

στον τύπο τους βάζω τελικές μείον αρχικές ποσότητες αριθμητή, και στον παρανομαστή τελική 

μείον αρχική τιμή, ή τελικό μείον αρχικό εισόδημα.   

 

10.  Ατομική και αγοραία  συνάρτηση ζήτησης: 

Η ατομική περιγράφει την συμπεριφορά του ενός καταναλωτή ενώ η αγοραία την συμπεριφορά 

του συνόλου των καταναλωτών. 

Την αγοραία την βρίσκω:   α) αν έχω ν όμοιους καταναλωτές πολλαπλασιάζοντας την ατομική  

                              επί τους ν καταναλωτές     

        β) αν οι συναρτήσεις ζήτησης των καταναλωτών δεν είναι όμοιες βρίσκω την αγοραία  

           αθροίζοντας τις ανόμοιες ατομικές ( δημιουργώ μια καινούργια συνάρτηση αθροίζοντας όλα τα   

           α  μαζί  και όλα τα β μαζί των συναρτήσεων και βάζω το άθροισμα τους αντίστοιχα στην  



           αγοραία ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο κεφάλαιο:  
 

1. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να ισχύει από τη ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή 

όπου το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται. (Στην ίδια ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή το 

συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό).  

 

2. Το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο για την ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή όπου το οριακό 

προϊόν μηδενίζεται. Στη συνέχεια, καθώς το οριακό προϊόν συνεχίζει να μειώνεται, γίνεται αρνητικό και 

το συνολικό προϊόν αρχίζει να μειώνεται.  για τις  ασκήσεις  θα  χρησιμοποιώ   δεδομένο  ότι :   

 

TPMAX  ή  Q MAX   <=>  ΜP  =  0 

3. Το μέσο προϊόν γίνεται μέγιστο στην ποσότητα εκείνη του μεταβλητού  

 συντελεστή όπου εξισώνεται με το οριακό προϊόν.  (AP = MP)  και  για    

     τις  ασκήσεις  θα  χρησιμοποιώ     
Q

L
  =  

DQ

DL
 

4. Για 0 (μηδενική) ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, το συνολικό προϊόν του μεταβλητού 

συντελεστή είναι 0, ενώ τόσο το μέσο προϊόν, όσο και το οριακό προϊόν ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ.  

 

5. Το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η 

εργασία, είναι:                                            VC =  W x L.  

Το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία, είναι:                                   

VC = L.W  +  Q. C α΄ υλών 

6. Όταν η παραγωγή είναι μηδενική, το μεταβλητό κόστος είναι μηδέν, το συνολικό όμως κόστος 

είναι ίσο με το σταθερό.  

 

7. Όταν δίνεται το «ανά μονάδα» κόστος ή το κόστος «της κάθε μονάδας» ή το κόστος «του κάθε 

τεμαχίου» κ.λ.π. εννοείται ότι είναι το μέσο κόστος.  

 

8. Το οριακό κόστος μας δείχνει τη μεταβολή που επέρχεται στο μεταβλητό ή το συνολικό κόστος, 

όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά ΜΙΑ μονάδα 

 

9. Τα  κρίσιμα  μεγέθη  για  λύση  των  ασκήσεων  είναι  το  ΜP  και  το  MC 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν  μας  δίνει  το  MC  και  μας  δίνει  ότι 



VC = L.W  +  Q. C α΄ υλών 

πιθανόν  ότι  θα  μπορώ  να  υπολογίσω  το  W  και  να  λύνεται  η  άσκηση αντικαθιστώντας  στο  

τύπο  του   MC. 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ :   1.  Η  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 Α.  Μέσο  προϊόν  :    ΑΡ  = 
Q

L
  

 Β. Οριακό  προϊόν :   MP  =  
DQ

DL
 

 

         2.  ΤΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Α.  Συνολικό  Κόστος  :  TC  =  FC  +  VC 

B. Μέσο  Σταθερό  Κόστος :      AFC  =  
FC

Q
 

Γ.  Μέσο  μεταβλητό  Κόστος :   AVC  =  
VC

Q
  

Δ.  Μέσο  Συνολικό  Κόστος :     ATC  =  
TC

Q
     ή    ATC  =  AFC  +  AVC 

Ε. Οριακό  Κόστος    :     MC  =  
DVC

DQ
     ή   MC  =  

DTC

DQ
 

Z.    ( εκτός  ύλης  το  σχολ.  Έτος  2019 – 20 ) 

            MC  =  
W

MP
        AVC  =  

W

AP
 

 

4ο κεφάλαιο:  

 

1. Αν μας δίνονται στοιχεία κόστους σε μια άσκηση και ζητείται ο πίνακας ή η καμπύλη προσφοράς 

της επιχείρησης, τότε πρέπει να βρούμε κατά αρχή το οριακό και το μέσο μεταβλητό κόστος της 

επιχείρησης. Στη συνέχεια παίρνουμε για P τις τιμές του ανερχόμενου οριακού κόστους, από το 

ελάχιστο μέσο μεταβλητό κόστος και πάνω, και για Qς τις αντίστοιχες ποσότητες παραγόμενου 

προϊόντος.  

2. Η καμπύλη της προσφοράς είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του MC που βρίσκεται 

πάνω από την καμπύλη του AVC (βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς). 

3. Η  επιχείρηση  μεγιστοποιεί  τα  κέρδη  της  όταν   MC = P 

4. Συμφέρει την επιχείρηση να παράγει εκείνη την ποσότητα στην οποία    είτε μεγιστοποιεί το 

κέρδος της είτε ελαχιστοποιεί τη ζημιά της.  

Η εύρεση αυτής της ποσότητας προϊόντος για μια επιχείρηση  

προσδιορίζεται από τη  

Συνθήκη ισορροπίας:   όMP C      (ή minC AVCMP ό   ) 

5. Αν η καμπύλη προσφοράς είναι ευθεία, τότε η συνάρτηση της είναι της μορφής    QS = γ + δP.  



Αν έχουμε μια ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης, για να βρούμε τη συνάρτηση ζήτησης χρειαζόμαστε 

είτε δύο σημεία αυτής (P1, Q1 και P2, Q2), είτε ένα σημείο (P1, Q1) και την ελαστικότητα στο 

σημείο αυτό. 

Γιατί  ξέρω  ότι  ο  λόγος  από τον  τύπο  της  ελαστικότητας ΔQ/ΔP  ΕΙΝΑΙ  ο  

συντελεστής  διεύθυνσης  ( δ )  της  συνάρτησης 

6. Αν η καμπύλη προσφοράς είναι ευθεία και διέρχεται από την αρχή των αξόνων, τότε η 

συνάρτηση της είναι της μορφής QS = δP. Και  ισχύει                            ΕS =  1 

7. Αν έχουμε ταυτόχρονη μεταβολή της τιμής και ενός προσδιοριστικού παράγοντα της προσφοράς 

και επηρεάζουν την προσφερόμενη ποσότητα προς αντίθετη κατεύθυνση, τότε το τελικό 

αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από το μέγεθος των μεταβολών.  

 

8. Η αριθμητική τιμή της ελαστικότητας του τόξου είναι ανάμεσα στις τιμές της ελαστικότητας των 

δύο άκρων του τόξου. 

 

9. Μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας: μετακίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη προσφοράς 

       Μεταβολή της προσφοράς: μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς (δεξιά ή αριστερά). 

 

10. Αν δίνονται πολλοί συνδυασμοί τιμής, προσφερόμενης ποσότητας και ενός προσδιοριστικού 

παράγοντα της προσφοράς ενός αγαθού (π.χ. αριθμός επιχειρήσεων, τιμή ενός παραγωγικού 

συντελεστή κ.λ.π.), βρίσκουμε ελαστικότητα προσφοράς και προσδιορίζουμε καμπύλη προσφοράς μ 

ό ν ο μεταξύ συνδυασμών όπου η τιμή του προσδιοριστικού παράγοντα παραμένει σταθερή 

(ceteris paribus). 

 

11. O  σπουδαιότερος  παράγοντας  ελαστικότητας  προσφοράς  είναι  ο  χρόνος, άλλος  

παράγοντας  εκτός  του  χρόνου  είναι  το  μέγεθος  της  επιχείρησης. 
                                          S1 

12. P 

 

  γ  αρνητικό                                                 S2                                  S3 
      

               ES1  > 1 

             

 

 

                             ES2  = 1                                        ES 3  < 1 

 

  γ = 0                                 γ  θετικό 

                                                                                                      Q 

 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ:   1.  Ελαστικότητα  Προσφοράς  ως  προς  την  τιμή : 

 (σημείου) 



 Es = 
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Q
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P
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  ή Εs  = 
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P
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   ή  Es  =  .

Q P

P Q




  ή  Εs (A→B) = .B A A

B A A

Q Q P

P P Q




 

     (τόξου) : Εs (AB) = 
2.

2

A B

A B

P P
Q

Q QP





  ή  : Εs (AB) = . A B

A B

P PQ

P Q Q



 
 

 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πως  ο  σταθερός  όρος  ( γ )  στη  γραμμική  συνάρτηση  προσφοράς  QS  = γ + δ P  

επηρεάζει  την  ελαστικότητα   προσφοράς : 

 

 

 Έστω   ότι  η  καμπύλη  προσφοράς  έχει  τη  μορφή : 

QS  = γ + δ P    όπου    δ >0    (1) 

ΕS  =  
S

S

DQ P

DP Q
     (2)             Επειδή    SDQ

DP
 = δ    και 

ΕS   =  δ  
S

P

Q
   (3)    από  την  (1)  έχουμε   P =  SQ 




   (4) 

Και  θέτοντας   την  (4)  στην  (3)  έχουμε : 

Εs  =  δ  

S

S

Q

Q







   ή      Εs  =  
S

S

Q

Q

    (5) 

Σύμφωνα  με  την  (5)  αν  γ > 0  (αν  δηλαδή  έχουμε  την  περίπτωση  της  καμπύλης  

προσφοράς  S3),  τότε  το  γ  είναι  τμήμα  της  ΟΑ, τότε  QS   -  γ  <  QS    άρα  ο  λόγος 

 

S2 

0 A 

P 

B 

S1 

     S3 

Q 



S

S

Q

Q

   είναι  μικρότερος  της  μονάδας  και  Εs  < 1 

Αν  γ  =  0  (αν  δηλαδή  έχουμε  την  περίπτωση  της  καμπύλης  προσφοράς   S2),  τότε  η  

καμπύλη  προσφοράς  διέρχεται  από  την  αρχή  των  αξόνων  και  ο  λόγος   

S

S

Q

Q

   είναι  ίσος  με  την  μονάδα,  άρα    Εs  = 1 

Αν  γ  < 0  (αν  δηλαδή  έχουμε  την  περίπτωση  της  καμπύλης  προσφοράς   S1),  τότε το  γ  

είναι  τμήμα  της ΟΒ  QS  - γ > QS   άρα  ο  λόγος  

S

S

Q

Q

     είναι  μεγαλύτερος  της  μονάδας  και  επομένως   Εs  > 1 

 

 5ο κεφάλαιο:  

 

1. Στην ερώτηση «τι θα συμβεί στην  α γ ο ρ ά  ενός προϊόντος;», πρέπει να αναφερθούμε στην  τ ι μ ή  

και  την  π ο σ ό τ η τ α   ι σ ο ρ ρ ο π ί α ς.  

2. Όταν οι συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης δοθούν με την αλγεβρική τους μορφή QD =α +βΡ   και 

Qs = γ + δΡ   τότε το σημείο ισορροπίας (τιμή  και  ποσότητα  ισορροπίας)  προσδιορίζεται από την λύση  του  

συστήματος των δύο. 

QD = Qs       δηλαδή       ( α + βΡ  = γ + δΡ) 

Ισορροπία έχω στην τιμή εκείνη που η ζητούμενη ποσότητα είναι ίδια με την προσφερόμενη. 

Ισορροπία βρίσκω, μόνο με αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ή αγοραίους πίνακες 

ζήτησης και προσφοράς, πάντα για το ίδιο αγαθό. 

Και βρίσκω ισορροπία:  

 α) αν η ζήτηση και προσφορά συναρτήσεις εξισώνοντας αυτές. 

 β) αν η ζήτηση είναι γραμμική και η προσφορά όχι (έχω πίνακα) παίρνω τις τιμές του πίνακα 

προσφοράς και βρίσκω τις αντίστοιχες ζητούμενες (από την συνάρτηση της) ποσότητες και ισορροπία 

έχω στην τιμή εκείνη που η ζητούμενη ποσότητα είναι ίδια με την προσφερόμενη. 

 γ) αν η προσφορά είναι γραμμική και η ζήτηση όχι (έχω πίνακα) παίρνω τις τιμές του πίνακα 

ζήτησης και βρίσκω τις αντίστοιχες προσφερόμενες (από την συνάρτηση της) ποσότητες και ισορροπία 

έχω στην τιμή εκείνη που η ζητούμενη ποσότητα είναι ίδια με την προσφερόμενη. 

ΚΡΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

3. Όταν το κράτος ορίσει "τιμή ασφαλείας" τότε δημιουργείται πλεόνασμα προσφοράς ( επειδή η "τιμή 

ασφαλείας" είναι πάντα μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας ) και το κράτος αναλαμβάνει το κόστος αυτής της 

ενέργειας του συγκεντρώνοντας (αγοράζοντας ) το πλεόνασμα της προσφοράς. 

ΡΚ  > PO . 

Qs - QD = πλεόνασμα 

( γ + δ Ρ K) - (α + β Ρ K)  = πλεόνασμα 

4. Το κράτος μπορεί να συγκεντρώσει και να αγοράσει στην τιμή  PK όλη την πλεονάζουσα προσφορά. 

Αυτό θα κοστίσει στο κράτος το ποσό. 



PK   .  (Qs - QD ) (δαπάνη κράτους για την απορρόφηση του πλεονάσματος) 

 

5. Συνολικά έσοδα παραγωγών = δαπάνη καταναλωτών + δαπάνη κράτους  =       

ΡΚ  . QD  +  PK   .  (Qs - QD ) 

6. Σε περίπτωση επιβολής ανώτατης τιμή  ( για  να  προστατεύσει  το  κράτος  τους  καταναλωτές  

επειδή  το  κράτος  θεωρεί  τις  τιμές  ισορροπίας  υψηλές,  υπερβολικές )  δημιουργείται  στην  αγορά  

έλλειμμα  που  είναι: 

  QD  –  QS    =   έλλειμμα 

(α + β Ρ Α)  -  ( γ + δ Ρ Α)   =  έλλειμμα    

7. Σε περίπτωση επιβολής ανώτατης τιμής, για να βρούμε το πιθανό «καπέλο» αλγεβρικά, βάζουμε την 

προσφερόμενη ποσότητα QS στη συνάρτηση ζήτησης και βρίσκουμε ποια τιμή (P1) είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν οι καταναλωτές την ποσότητα αυτή. Η διαφορά P΄- PΑ είναι το πιθανό «καπέλο».  

 

Όταν το κράτος ορίσει ανώτατη τιμή ΡΑ τότε ο υπολογισμός του πιθανού "καπέλου" ακολουθεί τα παρακάτω 

βήματα; 

α)  τρόπος  

 Βρίσκουμε  ποία  ποσότητα είναι  έτοιμοι  να  προσφέρουν   οι  παραγωγοί   στην ανώτατη τιμή  

αντικαθιστώντας την ΡΑ  στην Qs1 

 

 Κατόπιν    αντικαθιστούμε   στην  συνάρτηση   ζήτησης   την  ποσότητα   που   προέκυψε  από  την 

Qs1 και βρίσκουμε την τιμή  διάθεσης του αγαθού 

 

 Το  "καπέλο  "  είναι  η διαφορά  της τιμής που θα προκύψει P΄ και  της   ΡA 

 

Η΄ 

β)  τρόπος 

 αν  γνωρίζουμε  το  καπέλο (P΄- PΑ = καπέλο)  ή  την  ΡΑ  ή  την   P΄  τότε  για        

 QD = α + βΡ     και   Qs  = γ + δΡ   ΙΣΧΥΕΙ: 

QD =   Qs 

α + βΡ΄    =   γ + δΡΑ   

 

 

 

 

 

 

 

P 

P’ 

PA 

Pk 

Pισ 

S 



 

 

 

 

7.  Όταν επιβληθεί φορολογία στην προσφορά ενός αγαθού τότε η νέα τιμή που αντικαθιστά την παλαιά στην 

συνάρτηση προσφοράς είναι: 

Νέα τιμή Ρ1 = παλαιά τιμή Ρ  -  φόρος 

Qs =  γ + δ (Ρ Α - φόρος)    

 

8. Όταν επιδοτηθεί η προσφορά ενός αγαθού τότε η νέα τιμή που αντικαθιστά την παλαιά στην συνάρτηση 

προσφοράς είναι: 

Νέα τιμή Ρ1 = παλαιά τιμή Ρ  + επιδότηση 

Qs =  γ + δ( Ρ Α + επιδότηση)    

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ:    

                            Εξίσωση  της  Ευθείας : 

  =   

 

1. Η  καμπύλη   συνολικού   προϊόντος  ξεκινάει    πάντα    από  την   αρχή    των  αξόνων     ενώ   οι    

καμπύλες     μέσου   και   οριακού     προϊόντος     από   την  ποσότητα μεταβλητού συντελεστή   1. 

 

2.  Ορισμοί μεγεθών προϊόντος και κόστους. 

 

3. Τους   τύπους   υπολογισμού   προϊόντος. 

 

4. Χαρακτηριστικά στοιχεία  παραγωγικής  διαδικασίας. 

 

5. Νόμος  της  φθίνουσας   απόδοσης. 

 

6. Τους   τύπους Υπολογισμού   του   κόστους. 

 

7.  Μορφή   καμπυλών   κόστους       και   καμπυλών   προϊόντος. 

 

8. Αντίστροφη   σχέση   κόστους   παραγωγής    και   προσφοράς. 

 

9. Η   ελαστικότητα    προσφοράς    είναι   πάντα    θετική   και   ο   σπουδαιότερος  προσδιοριστικός 

παράγοντας  είναι ο  χρόνος. 

 

10.  Καμπύλη    προσφοράς    είναι   το   ανερχόμενο   τμήμα   της   καμπύλης   του οριακού   κόστους   

που     βρίσκεται    πάνω    από   την   καμπύλη   του     μέσου μεταβλητού    κόστους       και    

ότι  το   οριακό   κόστος  ανερχόμενο     τέμνει  την  καμπύλη  του  μέσου  μεταβλητού  κόστους  στο  

κατώτερο  σημείο  της. 

 

1

1

Q Q

P P





2 1

2 1

Q Q

P P







11.  Προσδιοριστικοί παράγοντες που μεταβάλλουν την προσφορά. 

 

12.  Πάντοτε επαληθεύουμε τις ευθύγραμμες εξισώσεις ζήτησης και    

προσφοράς QD  = α  +  βP  &  QS  =  γ  +  δP   θα πρέπει:  α πάντοτε θετικό, β πάντοτε 

αρνητικό, ενώ γ μπορεί  να είναι θετικό ή αρνητικό και δ είναι πάντοτε θετικό.  

 

13. Κατώτατη    τιμή : πάνω  από  την  τιμή  ισορροπίας- προστατεύονται    οι παραγωγοί   κύρια   

αγροτικών   προϊόντων  -  δημιουργείται   πλεόνασμα  - υπολογίζουμε κρατική δαπάνη αν ζητηθεί. 

 

14. Ανώτατη   τιμή:  κάτω   από  την  τιμή  ισορροπίας - προστατεύονται οι   καταναλωτές -

δημιουργείται   έλλειμμα - υπολογίζουμε   το  μέγιστο  ποσό  καπέλου  αν  ζητηθεί. 

 

Παράδειγμα   5ο κεφάλαιο   λυμένες ασκήσεις : 
 

Δίνονται οι συναρτήσεις: 

Qd=700-10P ,              Qs=400+2P 

Να  βρεθούν: 

 

α) Η Τιμή και ποσότητα ισορροπίας 

 

Qd=Qs  => 700-10P=400+2P => 300=12P => P=25, Q=450 

 

β) Αν το κράτος επιβάλλει Pκ=30, ποιες είναι οι συνέπειες στην αγορά 

 

 i) Πλεόνασμα Qs-Qd για Pκ=30 

                                               400+2Pκ-700+10P=πλεόνασμα 

400+2x30-700+10x30=60 πλεόνασμα 

 

 ii) Κρατική επιβάρυνση = Πλεόνασμα x Pκ  

(Qs-Qd)Pκ = κρατική επιβάρυνση 

                                                 (460- 400) x 30 = 1800 χρ. μον. 

 

 iii) Τα συνολικά έσοδα παραγωγών 

 

ΣΕ παρ.=Qs x Pκ => (400+2Pκ) Pκ => 460x30=13800 χρημ. μον. 



 

  iv)  Πηγές προέλευσης τους: 

κράτος            Pκ(Qs-Qd)=30x(460- 400)=1800  χρημ. μον. 

καταναλωτές    Pκ(Qd)= Pκ(700-10Pκ) => 30 x 400=12000 χρημ. μον. 

 

γ) Αν το κράτος επιβάλλει PΑ = 20 ποιες θα είναι οι συνέπειες στην αγορά 

 

i) Έλλειμμα = Qd - Qs για PΑ=20 

 

700-10PΑ – 400 - 2PΑ = έλλειμμα => 

700-10x20-400-2x20=60 μον.   έλλειμμα 

 

 ii)  Μαύρη αγορά και καπέλο 

Η ποσότητα 440 που παράγεται στη PΑ = 20 μπορεί να πουληθεί, γιατί υπάρχει ζήτηση όταν  

γίνει η P΄=26. 

Έχω Qs = Qd => 

γ +δPΑ = α +βP΄ => 

400+2x20=700-10P’ => P΄=26 

καπέλο= P΄-PΑ=> 26 - 20=6 καπέλο 

ή να λύσω σύστημα 

αν μου δίνει το καπέλο 

Qs = Qd   (γ +δPΑ =α +βP΄) 

P΄-PΑ=6 

 

Δίνονται οι συναρτήσεις: 

Qd=700-10P ,      Qs=400+2P 

 

 

 



Να  βρεθούν: 

 

α) Η Τιμή και ποσότητα ισορροπίας 

Qd=Qs  => 700-10P=400+2P => 300=12P => P=25 , Q=450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Αν το κράτος επιβάλλει Pκ=30, ποιες είναι οι συνέπειες στην αγορά 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Πλεόνασμα Qs-Qd για Pκ=30 

                                               400+2Pκ-700+10P=πλεόνασμα 

400+2x30-700+10x30=60 πλεόνασμα 

ii) Πλεόνασμα (Qs-Qd) x Pκ = κρατική επιβάρυνση 

(Qs-Qd)Pκ = κρατική επιβάρυνση 

                                                 (460- 400) x 30 = 1800 χρ. μον. 
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 iii) Τα συνολικά έσοδα παραγωγών 

ΣΕ παρ.=Qs x Pκ => (400+2Pκ) Pκ => 460x30=13800 χρημ. μον. 

  iv)  Πηγές προέλευσης τους: 

κράτος            Pκ(Qs-Qd)=30x(460- 400)=1800  χρημ. μον. 

καταναλωτές    Pκ(Qd)= Pκ(700-10Pκ) => 30 x 400=12000 χρημ. μον. 

γ) Αν το κράτος επιβάλλει PΑ = 20 χρηματικές μονάδες ποιες θα είναι οι συνέπειες στην 

αγορά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Έλλειμμα = Qd - Qs για PΑ=20 

 

700-10PΑ – 400 - 2PΑ = έλλειμμα => 

700-10x20-400-2x20=60 μονάδες  έλλειμμα 

 ii)  Μαύρη αγορά και καπέλο 

Η ποσότητα 440 που παράγεται στην PΑ = 20 χρηματικές μονάδες, μπορεί να πουληθεί γιατί 

υπάρχει ζήτηση, όταν γίνει η P΄=26. 

Έχω Qs (PA) = Qd (P΄ ) => 

γ +δPΑ = α +βP΄ => 

400+2x20=700-10P’ => P΄=26 

καπέλο= P΄-PΑ=> 26 - 20=6 καπέλο 

ή να λύσω σύστημα 

αν μου δίνει το καπέλο 
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P΄=26 



Qs (PA) = Qd (P΄ ) δηλ. (γ +δPΑ =α +βP΄) 

P΄-PΑ=6 



2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου     
Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας                                                                                             Μ.  Μπιλιράκης  

ΠΕ 80  Οικονομολόγος 

ΘΕΜΑΤΑ  ΘΕΩΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1o 
Β.1  Αβεβαιότητα  στην  οικονομική  ζωή. 

Β.2  Ιδιότητες  των  αναγκών:  κορεσμός 

Β.3. Να αναλύσετε το οικονομικό κύκλωμα. 
Β.4. Η αβεβαιότητα στην οικονομική ζωή 
Β.5.  Να αναλύσετε το κύριο οικονομικό πρόβλημα  
Β.6. Τι ξέρετε για τον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο; 

Β.7. Τι είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Β.8. Ποιους παραγωγικούς συντελεστές ονομάζουμε ‘εν δυνάμει’ 

Β.9. Τι ξέρετε για την επιχειρηματικότητα.  

Β.10. Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της Πολιτικής Οικονομίας; Να αναπτύξετε τα τέσσερα ερωτήματα 

που προκύπτουν. 

Β.11 Να αναπτύξετε τις ιδιότητες της εξέλιξης και του πολλαπλασιασμού των οικονομικών αναγκών.  

Β.12. Να αναπτύξετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των 

αναγκών. 

Β.13. Τι σημαίνει η έννοια "όρια παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας ;                
Β.14. Να περιγράψετε την ιδιότητα του κορεσμού των αναγκών (μονάδες 5), καθώς και τους βασικούς 
λόγους που συντελούν στην εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των αναγκών (μονάδες 6). 
Β.15.  Τι σημαίνει η έννοια "όρια παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας ;        
Β.16.  Να δώσετε τον ακριβή ορισμό της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.  

Β.17.  Ποιές οι βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων;  

Β.18. Πώς είναι δυνατόν να παραχθούν οι ποσότητες δύο προϊόντων που αντιστοιχούν σε έναν ανέφικτο 

συνδυασμό; Πώς αυτό θα επηρεάσει την Καμπύλη Παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας.  

Β.19. Ποιά είναι η πραγματική έννοια του κόστους; 

Β.20. Το Κόστος Ευκαιρίας δεν είναι συνήθως σταθερό. Ποιά είναι όμως η συνήθης μορφή του και που αυτή 

οφείλεται;  

Β.21. Καταμερισμός  των έργων 

Β22. Τι εννοούμε µε τον όρο παραγωγική διαδικασία;  

α. Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται οι συντελεστές παραγωγής και τι περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία; 

(Απαιτούνται και τα παραδείγματα). 

 β. Πότε ένας συντελεστής ονομάζεται εν δυνάμει συντελεστής παραγωγής;  

γ. Να δώσετε τον ορισµό της επιχειρηματικότητας και να αναφέρετε τι υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι για την 

επιχειρηματικότητα ως παραγωγικό συντελεστή.  

δ. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών της παραγωγής και ποια η συνέπεια του στην 

οικονομία;  

 

2o 
Β.1. Η συμπεριφορά του καταναλωτή. 

Β.2.  Ζήτηση  και  ζητούμενη  ποσότητα 
Β.3. Τι γνωρίζετε για την εισοδηματική ελαστικότητα; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα αγαθά 
με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας;. 
Β.4. Η χρησιμότητα της ελαστικότητας ζήτησης. 

Β.5. Το εισόδημα των καταναλωτών, ως προσδιοριστικό παράγοντα της Ζήτησης των αγαθών. 
Β.6. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων την περίπτωση της μεταβολής 
μόνο της ζητούμενης ποσότητας καθώς και την περίπτωση της μεταβολής μόνο της ζήτησης ενός 
αγαθού. 
Β.7 Από τις ειδικές περιπτώσεις της καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας να περιγράψετε την 

i .  καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το μηδέν.  

i i .  καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα που τείνει στο άπειρο.  

i i i .  καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με τη μονάδα.  

iv.  Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση των τριών παραπάνω περιπτώσεων. 

 



Β.8. Με τη βοήθεια του κατάλληλου διαγράμματος να εξηγήσετε την περίπτωση της ταυτόχρονης 
μεταβολής ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης ενός κανονικού αγαθού, λόγω ταυτόχρονης αύξησης 
της τιμής του και του εισοδήματος των καταναλωτών. Θεωρήστε ότι το μέγεθος της αύξησης του 
εισοδήματος είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Η τελική ζητούμενη ποσότητα 
του αγαθού είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της αρχικής; 
 

3o 
Β.1.  να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασία 

Β.2. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. 

Β.3.  Να αναλύσετε τις δυο περιόδους παραγωγής που διακρίνει η οικονομική επιστήμη.. 

Β.4  Τον παράγοντα χρόνο, ως χαρακτηριστικό της παραγωγικής διαδικασίας. 

Β.5  Να  ορίσετε την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας.                                                                      

Β.6. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας.                                                      

Β.7. Να εξηγήσετε τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας.                                                

Β.8. Τι δείχνει το οριακό κόστος; (ορισμός)  

Β.9. Γιατί μπορούμε να υπολογίσουμε το οριακό κόστος είτε µε το μεταβλητό κόστος είτε µε το συνολικό 

κόστος;  

Β.10. Να σχεδιαστεί η καμπύλη του οριακού κόστους, μαζί µε τις καμπύλες μέσου σταθερού, μέσου 

μεταβλητού και μέσου συνολικού κόστους. Να εξηγηθεί η πορεία της καμπύλης του οριακού κόστους.  

Β.11. Γιατί το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για µια επιχείρηση;   

Β.12. Γιατί το οριακό κόστος μεταβάλλεται ως μέγεθος πιο έντονα από το µέσο μεταβλητό κόστος;  

Β.13. Να παρασταθούν σε ένα διάγραμμα οι καμπύλες του Συνολικού Προϊόντος (T.P.), του Οριακού 

Προϊόντος (M.P.) και του Μέσου Προϊόντος (A.P.).  

Β.14. Να εξηγηθεί η πορεία του Συνολικού Προϊόντος (Τ.Ρ.) και η σχέση του µε το Οριακό Προϊόν (Μ.Ρ.).  

Β.15. Ποια η επίδραση της μεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή; Να το δείξετε και διαγραμματικά.  

Β.16. Το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Β.17. Να παρασταθούν σε ένα διάγραμμα οι καμπύλες του Συνολικού Κόστους (T.C.), του Σταθερού Κόστους 

(F.C.) και του Μεταβλητού Κόστους (V.C.). 

Β.18. Να εξηγηθεί η πορεία των καμπυλών T.C., F.C. και V.C. 

Β.19. Να παρασταθούν σε ένα διάγραμμα οι καμπύλες του Μέσου Συνολικού Κόστους (A.T.C.), του Μέσου 

Σταθερού Κόστους (A.F.C.) και του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (A.V.C.).  

Β.20. Πώς επηρεάζεται το A.T.C. από το A.F.C. και το A.V.C.; 

 

4o 
Β.1 Τι ξέρετε για τον προσδιοριστικό παράγοντα « οι τιμές των συντελεστών παραγωγής ». 

Β.2 . Τι ξέρετε για τον προσδιοριστικό παράγοντα « η τεχνολογία παραγωγής ». 

Β.3. Να εξηγήσετε και να δείξετε διαγραμματικά τι θα συμβεί στην προσφορά ενός αγαθού, εάν 
ταυτόχρονα με τη μεταβολή της τιμής του, σημειωθεί και μεταβολή του κόστους παραγωγής. 
Β.4. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων την περίπτωση της μεταβολής 
μόνο της προσφερόμενης ποσότητας, καθώς και την περίπτωση της μεταβολής μόνο της προσφοράς  
ενός αγαθού . 

 

5o 
Β.1.Να αναλύσετε το μέτρο της επιβολής ανώτατων τιμών. 
Β.2.Να εξηγήσετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων τι θα συμβεί στην τιμή και την ποσότητα 

ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού Χ στην περίπτωση που αυξάνει ταυτόχρονα το εισόδημα των 

καταναλωτών, και βελτιώνεται η τεχνολογία παραγωγής του.  
Β.3. Δύο  αγαθά  Χ  και  Ψ  είναι  συμπληρωματικά.  Τι  θα  συμβεί  στην  τιμή  και  την  ποσότητα  
ισορροπίας  του Χ  και  του  Ψ  αν: 
 α) αυξηθούν  οι  τιμές των  παραγωγικών   συντελεστών  του  αγαθού  Χ και  ταυτόχρονα 
        δημιουργηθούν προσδοκίες  για  αύξηση  του  εισοδήματος  των  καταναλωτών  του  αγαθού  Χ. 
 β) με  τις μεταβολές  στο Χ  έχω  ταυτόχρονα και  βελτίωση  της  τεχνολογίας παραγωγής του  Ψ.   
Β.4. Να αναλύσετε το μέτρο της επιβολής κατώτατων τιμών. 
 

ΚΑΛΟ   ΔΙΑΒΑΣΜΑ 
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2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου     
Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας                                                                                             Μ.  Μπιλιράκης  

ΠΕ 80  Οικονομολόγος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
1. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, μας δείχνει ποια 
ποσότητα του Ψ (ΔΨ) πρέπει να θυσιαστεί προκειμένου να παραχθεί  ΜΙΑ  επί  πλέον μονάδα του Χ (ΔΧ)
 .   Για τον υπολογισμό των μεταβολών αφαιρούμε πάντα τη μικρότερη ποσότητα από τη 
μεγαλύτερη..  
Προσοχή όταν αναφερόμαστε στο κόστος ευκαιρίας  μιλάμε για μια οικονομία  και όχι γιο. μια επιχείρηση. 
 
(το ΚΕ το υπολογίζουμε αφαιρώντας από το  μεγαλύτερο  αριθμό  το  μικρότερο) 
 
Το  χρηματικό  κόστος  δεν  είναι  παρά  το  πραγματικό  ή  εναλλακτικό  κόστος   εκφρασμένο  σε  
χρηματικές  μονάδες  (π.χ.  € ).  Όταν  λέμε  ότι  ένα  ποδήλατο  κοστίζει  100 €  τα  ευρώ  αυτά  
αντιπροσωπεύουν  όλα  τα  άλλα  προϊόντα  που  θα  μπορούσαν  να  αγοραστούν  αντί  για  το  ποδήλατο. 
   
2.      Το   πραγματικό  κόστος  ή  εναλλακτικό  ή  κόστος  ευκαιρίας  ενός  αγαθού  σε  όρους  ενός  άλλου  
αγαθού είναι  οι  μονάδες  του  δεύτερου  που  θυσιάζονται  προκειμένου  να  παραχθεί  μια  επιπλέον  
μονάδα  του  πρώτου.    
 
Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους (μονάδες) ενός άλλου αγαθού Ψ, είναι πάντα το αντίστροφο 
του κόστους ευκαιρίας του Ψ σε όρους Χ.  
   
3.    Όταν το κόστος ευκαιρίας παραμένει σταθερό σ' όλο το μήκος της Κ.Π.Δ. αυτή είναι ευθεία και 
αντίστροφα.  
*(Κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού μεταξύ δύο συνδυασμών είναι και η κλίση του ευθυγράμμου 
τμήματος που συνδέει τους δύο συνδυασμούς.) 
 
Η   Κ.Π.Δ είναι ευθεία γραμμή όταν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό  δηλαδή όταν για κάθε νέα μονάδα 
παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να θυσιαστούν ίδιες μονάδες   από το Ψ   για κάθε συνδυασμό. 
                                                                Αγαθό    Ψ 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                        Αγαθό  Χ 
Όταν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή τότε το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό που σημαίνει ότι οι 
συντελεστές παραγωγής είναι πάντα το ίδιο κατάλληλοι για το κάθε αγαθό ξεχωριστά.  
Όταν  το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό και ίσο με τη μονάδα τότε η ΚΠΛ είναι ευθεία γραμμή και 
σχηματίζει με τους άξονες ισοσκελές τρίγωνο που σημαίνει ότι οι συντελεστές παραγωγής είναι το ίδιο 
κατάλληλοι και για τα δύο αγαθά. 
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4.   Η   Κ.Π.Δ στρέφει τα κοίλα προς την αρχή των αξόνων όταν το κόστος ευκαιρίας είναι αυξανόμενο 
δηλαδή όταν για κάθε νέα μονάδα παραγωγής του αγαθού Χ χρειάζονται να  θυσιαστούν όλο και 
περισσότερες μονάδες από το αγαθό  Ψ. 
  
5.  
                                                       Αγαθό   Ψ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Αγαθό   Χ 

 
Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο διότι στον  πρώτο παραγωγικό συνδυασμό επιλέγουμε τους 
καλύτερους συντελεστές παραγωγής να τους μετακινήσουμε από την παραγωγή του αγαθού  Ψ  ώστε να 
παραχθεί μια μονάδα  από το αγαθό  Χ . Για τους επόμενους συνδυασμούς , έχουν μείνει  λιγότερο καλοί 
παραγωγικοί συντελεστές και έτσι επιλέγαμε όλο και περισσότερους για να παράγουμε μια μονάδα του 
αγαθού  Χ  και για αυτό έχουμε συνεχώς αυξανόμενο κόστος ευκαιρίας . 
 
6.  Όταν το κόστος ευκαιρίας είναι φθίνον, η Κ.Π.Δ. είναι κυρτή και αντίστροφα. (Σπάνια περίπτωση). 
Όταν η ΚΠΔ είναι κοίλη με τα κοίλα στραμμένα προς τα έξω τότε το εναλλακτικό κόστος είναι 
μειούμενο που σημαίνει ότι οι συντελεστές παραγωγής είναι όλο και περισσότερο κατάλληλοι. 
 
ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

 Η ΚΠΔ μετατοπίζεται  μόνο  στις εξής δύο περιπτώσεις: 

      α) Όταν μεταβάλλονται οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονομίας. ( αυξάνονται  ή  
μειώνονται  ) 
      β) Όταν μεταβάλλεται  η τεχνολογία παραγωγής της οικονομίας.(Βελτιώνεται-Χειροτερεύει) 
 
Παράδειγμα: Έστω ότι σε μια οικονομία υπάρχουν συνολικά 100 εργάτες. 
Όταν κατασκευάζεται η ΚΠΔ υποτίθεται ότι απασχολούνται και οι 100 εργάτες πλήρως και 
αποτελεσματικά. 
-Αν απασχολούνται π.χ. μόνο οι 80 εργάτες (και έχουμε 20 άνεργους) τότε η παραγωγή δεν είναι η μέγιστη 
που μπορεί να υπάρξει και αυτό απεικονίζεται διαγραμματικά με ένα συνδυασμό που βρίσκεται 
αριστερά της ΚΠΔ (εφικτό). Η ΚΠΔ παραμένει η ίδια. 
-Αν η ανεργία αυξηθεί, έστω ότι απασχολούνται συνολικά 70 εργάτες (άνεργοι 30) η ΚΠΔ και πάλι δεν 
επηρεάζεται και ο συνδυασμός θα μετακινηθεί ακόμη πιο αριστερά. 
-Αν αυξηθεί η απασχόληση, έστω ότι απασχολούνται 90 εργάτες (10 άνεργοι) ο συνδυασμός θα 
μετακινηθεί δεξιά, πιο κοντά στην ΚΠΔ. 
-Αν απασχοληθούν και οι 100 εργάτες ο συνδυασμός γίνεται  μέγιστος- άριστος. 
-Αν κάποιοι από τους 100 εργάτες μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, είτε εργαζόταν είτε όχι, η ΚΠΔ θα 
μετατοπισθεί προς αριστερά, αφού ο αριθμός των εργατών που υπάρχουν στην οικονομία μειώνεται, 
δηλαδή οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας μειώνονται. 
-Αν έλθουν κάποιοι εργάτες από το εξωτερικό, ανεξάρτητα αν απασχολούνται ή όχι, οι παραγωγικές 
δυνατότητες της οικονομίας αυξάνονται και η ΚΠΔ μετατοπίζεται προς τα δεξιά.  
Το ίδιο ισχύει και με τους συντελεστές παραγωγής έδαφος και κεφάλαιο, π.χ. αν γίνει ένας νέος 
δρόμος, μια γέφυρα, ένα εργοστάσιο, η ΚΠΔ μετατοπίζεται προς δεξιά. 
Όταν υπάρχουν εν δυνάμει συντελεστές παραγωγής ο συνδυασμός είναι εφικτός. 
 
*Οι καμπύλες μετατοπίζονται και τα σημεία  μετακινούνται 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ: 

1. Κόστος Ευκαιρίας του αγαθού Χ  = Μον.  του Αγαθού Ψ που  θυσιάζονται 

( σε  όρους  του  αγαθού  Ψ )             Μον.  του  αγαθού  Χ  που παράγονται   
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΕΞΑΣΚΗΣΗ 
 
1. Έστω ότι μια οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά, Χ και Ψ, χρησιμοποιώντας 
όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με την υπάρχουσα τεχνολογία. Οι 
μέγιστοι συνδυασμοί ποσοτήτων του  Χ και Ψ που  είναι δυνατόν να παραχθούν δίνονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

Συνδυασμός 
παραγωγής  

Ποσότητα αγαθού Χ 
(τόνοι ανά έτος)  

Ποσότητα αγαθού Ψ 
(τόνοι ανά έτος)  

Α  0  40  

Β  80  30  

Γ  150  20  

Δ  210  10  

Ε  260  0  

α) Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του 
Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους του Χ. Είναι οι συνδυασμοί Κ (Χ = 80, Ψ = 25) και Π (Χ = 150, Ψ = 25) 
εφικτοί και γιατί; 
β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94, να υπολογίσετε με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας τη μέγιστη 
ποσότητα του Ψ. Είναι ο συνδυασμός Μ (Χ = 101, Ψ = 27) εφικτός και γιατί; 
γ) Υποθέστε ότι μια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της παραγωγής του Ψ κατά 20%. Να 
κατασκευάσετε τη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.  
 
2. Υποθέστε ότι οι μέγιστοι συνδυασμοί ποσοτήτωντου Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, 
δίνονται από τη σχέση:Ψ=100-2Χ. 
α) Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του 
Ψ σε όρους του Χ. Τι παρατηρείτε; 
β) Είναι οι συνδυασμοί Α (Χ = 25, Ψ = 55) και Β (Χ = 30, Ψ = 35) εφικτοί και γιατί; 
 
3.     Να υποθέσετε ότι σε μια οικονομία παράγονται  μόνο δυο (2) αγαθά, το Χ και το Ψ.  Για την παραγωγή  
αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται μόνον εργασία.  
Στη συγκεκριμένη οικονομία απασχολούνται 5 εργαζόμενοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλήρως και 
αποδοτικά ,είτε στην παραγωγή του αγαθού Χ είτε στην παραγωγή του αγαθού Ψ.  Ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των απασχολουμένων στην παραγωγή του ίδιου αγαθού, ένας εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 
20 μονάδες από το αγαθό Χ είτε 10 μονάδες από το αγαθό Ψ. 
α) Να κατασκευαστεί η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της συγκεκριμένης οικονομίας και να βρεθεί 
το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ, όπως επίσης και το κόστος ευκαιρίας του 
αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ. 
 β) Αν αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων από 5 σε 6, να κατασκευαστεί η νέα καμπύλη παραγωγικών 
δυνατοτήτων. 
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Σημειώνεται  ότι   η  αύξηση   του   αριθμού των εργαζομένων δεν   επηρεάζει   την     απόδοση του κάθε 
εργαζομένου. 
4.    Ο παρακάτω πίνακας που αφορά μια υποθετική οικονομία στην οποία, με δεδομένη την τεχνολογία, 
απασχολούνται πλήρως όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές για την παραγωγή δυο μόνο αγαθών, των Χ και Ψ. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ  Χ ΑΓΑΘΟ  Ψ ΚΕ   Ψ 

Α 0   

Β 20  20 

Γ 50  10 

Δ 90  8 

Ε 150  6 

Ζ 250 0 4 

 
α)  Να  υπολογίσετε  τις μέγιστες ποσότητες  του  αγαθού  Ψ καθώς και το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ 
(ΚΕΧ). 
 β) Για να παραχθούν οι 100 πρώτες μονάδες   του αγαθού Χ, πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να 
θυσιαστούν; 
 
5.      Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισμένοι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των αγαθών Χ και Ψ, 
που βρίσκονται πάνω στην Καμπύλη των Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας. 

 Χ Ψ 

Α 0 700 

Β 50 600 

Γ 100 400 

Δ 150 0 

Ζητείται:  
α. να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ για όλους τους διαδοχικούς 
συνδυασμούς. 
β. να εξεταστεί (υπολογιστικά) με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, ποιος από τους παρακάτω 
συνδυασμούς βρίσκεται επί, ποιος δεξιά και ποιος αριστερά της Καμπύλης των Παραγωγικών Δυνατοτήτων. 
 i) Χ=120 και        Ψ=230   
 ii) Χ=60                και Ψ=560   
 iii) Χ=100 και Ψ=500   
 
6.     Μια οικονομία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεση της και με 
δεδομένη τεχνολογία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ όπως στον παρακάτω πίνακα. 

Συνδυασμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ 

Α 0 600 

Β 50 500 

Γ 100 250 

Δ 125 0 

Α. Να βρείτε : 
α)    το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ 
β) το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ.                                                                               
Β. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε υπολογιστικά και να χαρακτηρίσετε, αν είναι εφικτοί, 
ανέφικτοι ή μέγιστοι οι παρακάτω συνδυασμοί 
1)  Χ = 40 και Ψ = 520  
2)  Χ = 60 και Ψ = 400  
3)  Χ = 110 και Ψ = 160                                                                                                            
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7.     Μια οικονομία παράγει μόνο δυο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί πλήρως και αποδοτικά όλους τους 
παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΑΓΑΘΟ   Χ  ΑΓΑΘΟ   Ψ  

Α  180  0  

Β  150  60  

Γ  90  80  

Δ  0  100  

Αφού    μεταφέρετε    στο    τετράδιο    σας   τα δεδομένα    του παραπάνω πίνακα: 
1)  Να    κατασκευάσετε    την    Καμπύλη  Παραγωγικών  Δυνατοτήτων   (Κ.Π.Δ.)   με   βάση   τα   δεδομένα   
του πίνακα.                                                                                                                                        
2)  Να   βρεθεί  το   κόστος  ευκαιρίας  του   αγαθού   Χ   σε  όρους    του     αγαθού    Ψ,     για    τους    
συνδυασμούς  παραγωγής Α, Β, Γ, Δ. 
(Στους   υπολογισμούς   σας   να   χρησιμοποιήσετε   ένα δεκαδικό ψηφίο).                                    
3)  Να   βρεθεί  το   κόστος  ευκαιρίας  του   αγαθού   Ψ  σε όρους    του    αγαθού    Χ,     για    τους    
συνδυασμούς  παραγωγής Α, Β, Γ, Δ. 
(Στους   υπολογισμούς   σας   να   χρησιμοποιήσετε   ένα δεκαδικό ψηφίο).                                      
4)  Να εξεταστεί υπολογιστικά ο συνδυασμός παραγωγής  (Χ=170,   Ψ=10) και να χαρακτηριστεί αν αυτός 
είναι  εφικτός ή ανέφικτος.                                                                                                                                 
 
8.      Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής 
οικονομίας η οποία, με δεδομένη τεχνολογία, παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιώντας αποδοτικά 
όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της: 

Συνδυασμοί 
Ποσοτήτων  

Παραγόμενες Ποσότ. 
αγαθού Χ  

Παραγόμενες 
Ποσότ. αγαθού Ψ  

Κόστος ευκαιρίας 
αγαθού Χ 
(σε μονάδες Ψ)  

Κόστος ευκαιρίας 
αγαθού Ψ 
(σε μονάδες Χ)  

Α 0 ?   

   1 1 

Β 20 510   

   2 ? 

Γ ? 450   

   ? 0,25 

Δ 100 250   

   5 0,20 

Ε 150 0   

Γ1 Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς στο τετράδιο σας να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα στα 
οποία υπάρχουν ερωτηματικά.                                                                                                         
Γ2  Να    εξετάσετε    (υπολογιστικά)    με    τη    βοήθεια    του κόστους  ευκαιρίας  αν   καθένας  από   τους   
παρακάτω συνδυασμούς είναι μέγιστος, εφικτός ή ανέφικτος: α) Κ(Χ=20, Ψ=505) β) Λ(Χ=30, Ψ=500).  
Γ3 Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 
120 μονάδες του αγαθού Χ.                                                                                                                        
 
9.    Μία οικονομία παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με 
δεδομένη τεχνολογία, όπως στον πίνακα: 

 Χ Ψ 

Α 0 400 

Β 20 300 

Γ 40 220 
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Δ 150 0 

Δ.1 Να βρείτε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ.                                    
Δ.2 Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε (υπολογιστικά) αν οι παρακάτω συνδυασμοί είναι 
εφικτοί, ανέφικτοι ή άριστοι: 
α. Χ = 8 και Ψ = 350.            β. Χ = 35 και Ψ = 250.             γ. Χ = 100 και Ψ = 100. 
Δ.3 Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) με βάση τα δεδομένα του 
παραπάνω πίνακα. Ποια είναι η μορφή της και γιατί;                                                                                                                         
 
 
10.     Έστω μία οικονομία που απασχολεί 6 εργαζόμενους και παράγει δύο μόνον αγαθά, το Χ και το Ψ. 
Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 5 μονάδες του αγαθού Χ είτε 10 μονάδες του αγαθού Ψ. 
Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων ποσοτήτων για τα αγαθά Χ, Ψ 
(μονάδες 5) και να γίνει η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας (μονάδες 3). 
Γ2. Να βρεθεί σε όλους τους συνδυασμούς το κόστος ευκαιρίας του Χ και να αιτιολογήσετε τη μορφή της 
καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων, σε σχέση με τους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται  
Γ3. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ θα θυσιαστούν για να παραχθούν οι τελευταίες 15 μονάδες του αγαθού 
Ψ;  
Γ 4. Έστω ότι παράγεται ο συνδυασμός Χ =10 και Ψ=20. Αν θελήσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή του 
αγαθού Χ κατά 7 μονάδες, πόσο θα πρέπει να μεταβληθεί η παραγωγή του Ψ, ώστε ο νέος συνδυασμός που 
θα προκύψει να είναι μέγιστος;                                                                         
 
11.  Μια οικονομία απασχολεί πέντε (5) εργάτες και παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ, με δεδομένη 
τεχνολογία. Η οικονομία χρησιμοποιεί μόνο τον συντελεστή παραγωγής «εργασία» και οι εργάτες 
απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά, είτε στην παραγωγή του αγαθού Χ, είτε στην παραγωγή του αγαθού 
Ψ, είτε σε συνδυασμούς συμπαραγωγής των δύο αγαθών.  

 Ο ένας εργάτης παράγει, είτε δεκαέξι (16) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε τέσσερις (4) μονάδες από το 
αγαθό Ψ. 

  Οι δύο εργάτες παράγουν, είτε τριάντα δύο (32) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε οχτώ (8) μονάδες από το 
αγαθό Ψ.  

 Οι τρεις εργάτες παράγουν, είτε σαράντα οχτώ (48) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε δώδεκα (12) μονάδες 
από το αγαθό Ψ. 

  Οι τέσσερις εργάτες παράγουν, είτε εξήντα τέσσερις (64) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε δεκάξι (16) 
μονάδες από το αγαθό Ψ. 

  Οι πέντε εργάτες παράγουν, είτε ογδόντα (80) μονάδες από το αγαθό Χ, είτε είκοσι (20) μονάδες από το 
αγαθό Ψ. 
 Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς παραγόμενων ποσοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ 
(μονάδες 5), να σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της 
οικονομίας (μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε τη μορφή της (μονάδες 4).                                          
Γ2. Να υπολογίσετε τη μέγιστη ποσότητα του αγαθού Χ που μπορεί να παραχθεί, όταν παράγονται δέκα 
(10) μονάδες από το αγαθό Ψ.                                                                                                                      
Γ3. Να εξετάσετε, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, αν ο συνδυασμός Λ (Χ = 30, Ψ = 15) είναι 
εφικτός ή ανέφικτος.                                                                                                                              
Αν μειωθεί ο αριθμός των εργατών από πέντε (5) σε τέσσερις (4), να σχεδιάσετε με στυλό στο τετράδιό σας 
τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας στο ίδιο διάγραμμα. (Σημειώνεται ότι η μείωση 
του αριθμού των εργατών δεν επηρεάζει την απόδοσή τους  
 
12.    Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγικών δυνατοτήτων μιας 
οικονομίας, η οποία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται 
πλήρως και αποδοτικά, και η τεχνολογία παραγωγής τους είναι δεδομένη.  

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Παραγόμενες 
ποσότητες αγαθού  
Χ 

Παραγόμενες 
ποσότητες αγαθού  
Ψ 

ΚΕΧ ΚΕ Ψ 

Α 0 200   
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Β  190   

Γ  170   

Δ 30    

Ε 40  5 1/5 

Ζ 50 0 8 1/8 

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να 
αντικαταστήσετε τα κενά με τις σωστές αριθμητικές τιμές. Ισχύει ότι, μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ, με 
θυσία 4 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 2 μονάδες του αγαθού Χ και, μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ, 
με θυσία 2 μονάδων του αγαθού Χ παράγονται 8 μονάδες του αγαθού Ψ.                                                           
Γ2. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθεί η 13η μονάδα 
του αγαθού Χ. Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας.                                                                                     
Γ3. Έστω ότι όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ. Αν η 
οικονομία θυσιάσει 50 μονάδες του αγαθού Ψ, πόσες μονάδες του αγαθού Χ μπορούν να παραχθούν με 
πλήρη απασχόληση των παραγωγικών συντελεστών;                                                                                                           
Γ4. α) Να ορίσετε τι δείχνει η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (ΚΠΔ) (μονάδες 2) και να σχεδιάσετε την 
ΚΠΔ για τη συγκεκριμένη οικονομία. (μονάδες 2)  
β) Αν η οικονομία παράγει έναν εφικτό συνδυασμό, με ποιον τρόπο μπορεί να αυξήσει τις ποσότητες και 
των δύο αγαθών, ώστε αυτός να γίνει μέγιστος; (μονάδες 3)                                                                      
Γ5. Να προσδιορίσετε ποιο είναι το πραγματικό κόστος της οικονομίας για την παραγωγή των 30 πρώτων 
μονάδων του αγαθού Χ.  
 
13.    Μια υποθετική οικονομία η οποία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη 
διάθεσή της πλήρως και αποδοτικά και με δεδομένη τεχνολογία, παράγει τα εξής δύο προϊόντα Ω και Ζ, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ 
ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΑΓΑΘΟ     Ω ΑΓΑΘΟ     Ζ ΚΟΣΤΟΣ    Ζ                 
(σε μον.  Ω) 

ΚΟΣΤΟΣ     Ω     
(σε  μον.    Ζ)     

Α 600 0   

   ; ; 

Β 400 175   

   2 ; 

Γ 300 ;   

   ; 0,25 

Δ ; 250   

   ; ; 

Ε 0 275   

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά όπου υπάρχει ερωτηματικό, 
κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, όπου είναι απαραίτητο).                                                                                                                                    
Γ2. Πόσες μονάδες του αγαθού Ω πρέπει να θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 200 
μονάδες του αγαθού Ζ;                                                                                                                    
Γ3. Έστω ότι μεταβάλλεται κατά 50% η παραγωγή του αγαθού Ω, λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας 
παραγωγής του. Να κατασκευάσετε το νέο πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας και σε κοινό 
διάγραμμα την αρχική και τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της οικονομίας (να χρησιμοποιήσετε 
στυλό).  
Γ4. Να χαρακτηριστούν, χωρίς υπολογισμούς, οι συνδυασμοί ποσοτήτων παραγωγής των δύο αγαθών που 
βρίσκονται ανάμεσα στις δύο καμπύλες, σε σχέση με την αρχική και τη νέα Καμπύλη Παραγωγικών 
Δυνατοτήτων της οικονομίας.                                                                                                      
 
14.     Υπάρχει   ΚΕ   όταν  μετακινηθούμε  από  τον  εφικτό   συνδυασμό   Λ  στον  άριστο   Ω  
 
                                        Υ 
 
 
                                       20                                       Ω 
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                                       10                        Λ 
 
 
                                                                  5            8                        Χ 
 
15. Μ. Έστω  μια  οικονομία  που  απασχολεί  πλήρως  όλους  τους  παραγωγικούς  συντελεστές   και  
παράγει  δύο  μόνο  αγαθά  κατά  τους  παρακάτω  συνδυασμούς: 

Συνδυασμοί Χ Ψ 

Α 0 100 

Β 30 80 

Γ 50 60 

Δ 60 40 

Ε 68 16 

Ζ 72 0 

α)  να  υπολογίσετε  το  πραγματικό  κόστος  του  Ψ  σε  όρους  του  Χ σε  όλους  τους  συνδυασμούς. 
β)  να  υπολογίσετε  το ΚΕ του Χ σε όρους του Ψ όταν αυτό, (το Ψ  δηλαδή)   αυξηθεί  από 50  σε 70. 
γ)  για  να  παράγει  η  οικονομία   50  μονάδες  Ψ  πόσες  μονάδες  του  Χ  πρέπει  να  θυσιάσει; 
δ)  αν  η  οικονομία  παράγει  το  συνδυασμό  Β  για  να  παράγει  35  επιπλέον  μονάδες  Χ  πόσες  μονάδες  
του  Ψ  πρέπει  να  θυσιάσει; 
ε)  αν  κάθε  Χ  μεταξύ  των  συνδυασμών  Γ—Δ  έχει  50  €  να  βρεθεί  το  χρηματικό  κόστος  του  Ψ  από  το  
Δ  στο  Γ. 
 
16.    Τι  επιπτώσεις  θα  έχουν  πάνω  στην  ΚΠΔ  μιας  οικονομίας  οι  παρακάτω  παράγοντες : 
  α)  αύξηση  της ποσότητας  του  εργατικού  δυναμικού. 
  β)  μετανάστευση  προς  το  εξωτερικό.     
  γ)  βελτίωση  της  ποιότητας  του  εργατικού  δυναμικού 
  δ)  επιστημονικές  ανακαλύψεις,   ε)  ανακάλυψη  κοιτασμάτων  πετρελαίου. 
  ζ)  βελτίωση  επιπέδου  τεχνολογίας.                                                         
  η)  βελτίωση  της  τεχνολογίας  για  το ένα  αγαθό  και  χειροτέρευση  της   
       τεχνολογίας  για  το  άλλο. 
 
17.  Μια οικονομία παράγει όπλα και τρόφιμα. Να απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 
α) Τι δείχνει η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας αυτής; 
β) Πώς ονομάζεται η θυσία των όπλων για χάρη της παραγωγής των τροφίμων; 
γ) Τι δείχνει το σημείο Μ(δεξιά της ΚΠΔ) και τι το σημείο Ν (αριστερά της ΚΠΔ); Δικαιολογήστε την 
απάντησή σας. 
δ) Τι θα συμβεί στην ΚΠΔ ,αν η τεχνολογία παραγωγής των όπλων και το τροφίμων βελτιωθεί; Πώς 
ονομάζεται το φαινόμενο αυτό και πώς απεικονίζεται διαγραμματικά; 
 
18.  Μια οικονομία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους 
εργαζόμενους που έχει στη διάθεση της. Η οικονομία διαθέτει 5 εργαζόμενους με τις παρακάτω 
παραγωγικές δυνατότητες : 
1    εργαζόμενος μπορεί να παράγει 10 μονάδες χ είτε 24 μον. Ψ 
2    εργαζόμενοι μπορούν να παράγουν 20 μον. χ είτε 37 μον. Ψ 
3    εργαζόμενοι μπορούν να παράγουν 30 μον. χ είτε 46 μον. Ψ 
4    εργαζόμενοι μπορούν να παράγουν 40 μον. χ είτε 51 μον. Ψ 
5    εργαζόμενοι μπορούν να παράγουν 50 μον. χ είτε 54 μον. Ψ 
α) Να κατασκευάσετε την Κ.Π.Δ της οικονομία 
β) Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του ψ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν οι πρώτες 16 μονάδες 
του αγαθού  Χ                                                                                                                          
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19.  M. Μια υποθετική οικονομία παράγει 2 αγαθά Χ και Ψ ως εξής: Qx = 8 Lx και Qψ = 5 Lψ . Αν το σύνολο 
των εργαζομένων στην οικονομία είναι 30 : 
α) Να κατασκευάσετε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ) της οικονομίας. 
β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ , σε όρους του αγαθού Ψ , και το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε 
όρους του αγαθού Χ. 
γ) Αν σε δεδομένη χρονική στιγμή η οικονομία παράγει τον συνδυασμό Κ(Qx = 72 , Qψ = 55) ,  
  i.)  να βρείτε το ποσοστό των ανέργων της οικονομίας. 
  ii)  να  βρεθεί  ο  πιθανός  αριθμός  των  ‘εν  δυνάμει’  παραγωγικών  συντελεστών. 
 
20.  Μ.  Έστω μια υποθετική οικονομία στην οποία, με δεδομένη την τεχνολογία, απασχολούνται πλήρως 
όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές για την παραγωγή δυο μόνο αγαθών, των Χ και Ψ. Αν  ο  Κ  ( Χ = 500  και  
Ψ =  100)  είναι  ένας  μέγιστος   συνδυασμός    και  με  δεδομένο  ότι  το  ΚΕ Χ → Ψ  =  1 /5   παντού  σταθερό: 
 α)  να  υπολογιστεί  αλγεβρικά  η  ΚΠΔ 
 β)  να  χαρακτηρισθεί  υπολογιστικά  ο συνδυασμός Λ ( Χ =700  και Ψ =  50 )  να δικαιολογήσετε πως   
μπορεί να  προκύψει  ένας  τέτοιος  συνδυασμός. 
 γ)  να  χαρακτηρισθεί  υπολογιστικά  ο συνδυασμός Ζ ( Χ =800  και Ψ =  70 ) να δικαιολογήσετε  πως   
μπορεί να  προκύψει  ένας  τέτοιος  συνδυασμός.  
 δ)  αν  υποθέσουμε ότι για την παραγωγή  αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται  μόνον εργασία στη 
συγκεκριμένη οικονομία απασχολούνται 20 εργαζόμενοι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλήρως και 
αποδοτικά ,είτε στην  παραγωγή του αγαθού Χ είτε στην παραγωγή του αγαθού Ψ. Ανεξάρτητα  από τον 
αριθμό των απασχολουμένων στην παραγωγή του ίδιου αγαθού ένας εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 
50 μονάδες από το αγαθό Χ είτε  10 μονάδες από το αγαθό Ψ.  
Να  υπολογίσετε τις  δυνατές περιπτώσεις και τον  αριθμό των  ‘εν  δυνάμει’ παραγωγικών  συντελεστών  
που  μπορεί  να προκύψουν  όταν  η  οικονομία  παράγει  τον  συνδυασμό Λ ( Χ =700  και Ψ =  50 ) 
 
21.  Μ Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας που παράγει δύο αγαθά Χ 
και Ψ, απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της. 

Συνδυασμοί Χ Ψ ΚΕΧ 

Α 0 13000 - 

Β 1000 ΨΒ 1 

Γ 2000 10000 2 

Δ ΧΔ ΨΔ 4 

Ε 4000 0 6 

α)   να υπολογίσετε  τα ΧΔ, ΨΒ και ΨΔ. 
β) η μορφή της ΚΠΔ είναι; Να αιτιολογήσετε την άποψη σας με κριτήριο την καταλληλότητα των 
παραγωγικών συντελεστών. 
γ)  για να παραχθούν οι 2600 πρώτες μονάδες από το αγαθό Χ πόσες από το Ψ πρέπει να θυσιαστούν; 
δ)  για να παραχθούν οι 5000 τελευταίες μονάδες από το αγαθό Ψ πόσες από το Χ πρέπει να θυσιαστούν; 
 
22. Μ. Μια υποθετική οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά, το αγαθό «Χ» και το αγαθό «Ψ». Η παραγωγή 
τους απαιτεί μόνο εργασία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το ίδιο επίπεδο εξειδίκευσης και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή και των δύο αγαθών. Η τεχνολογία παραγωγής παραμένει σταθερή. Έστω 
ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι 20 και όταν ο καθένας που απασχολείται στην παραγωγή του αγαθού «Χ» 
παράγει την μισή ποσότητα, από την ποσότητα που παράγει όταν απασχολείται στην παραγωγή του «Ψ». 
Αν ένας μέγιστος συνδυασμός της συγκεκριμένης οικονομίας είναι ο (Χ=50 και Ψ=100), να απαντηθούν τα 
παρακάτω: 
Δ.1. πόση ποσότητα από τα Χ και Ψ παράγει ο κάθε εργαζόμενος; 
Δ.2. να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας και των δύο αγαθών. 
Δ.3. τι μορφή θα έχει η ΚΠΔ και γιατί; 
Δ.4. να υπολογιστεί ο πιθανός αριθμός των εν δυνάμει παραγωγικών συντελεστών όταν παράγεται ο  
        εφικτός συνδυασμός Χ=40 και Ψ=80. 
 
23.   Μ Να συμπληρωθεί ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων και να κατασκευαστεί η ΚΠΔ μιας 
οικονομίας που παράγει τα αγαθά Χ και Ψ, να χαρακτηρισθεί η μορφή της, και να αιτιολογηθεί με την 
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καταλληλότητα των ΠΣ, που η οικονομία αυτή έχει  δεδομένη τεχνολογία και οι παραγωγικοί της 
συντελεστές απασχολούνται αποδοτικά στην παραγωγή των παραπάνω αγαθών. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Χ Ψ 

Α   

Β   

Γ   

Δ   

Ε   

Ζ   

1.  Στον Α συνδυασμό όλοι οι ΠΣ απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ και παράγονται 200 
μον. από το Ψ. 

2. Στον συνδυασμό Β η οικονομία παράγει 20 μονάδες Χ και οι ΠΣ στο διάστημα ΑΒ είναι εξίσου 
κατάλληλοι για την παραγωγή των αγαθών. 

3. Στο Δ το Χ = 50 και  Ψ = 100, από το Δ στο Γ  για κάθε ένα Χ που θυσιάζεται παράγονται 3 Ψ, και από 
τον Γ στον Β για κάθε 2 Ψ που παράγονται θυσιάζεται 1 Χ. 

4. Η τιμή του κάθε Ψ είναι 10 € και το χρηματικό κόστος των μονάδων Χ που παράγονται στο διάστημα 
ΔΕ ΕΙΝΑΙ 400 €. Το ΧΕ = ΨΕ. 

5. Στο διάστημα ΕΖ η παραγωγή του Χ αυξάνει κατά 12 μονάδες και για το ίδιο διάστημα για κάθε Χ 
που θυσιάζω παράγω 5 μονάδες Ψ. 

 
24.    Μ.  Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά  Χ και Ψ και απασχολεί και τους 6 εργάτες που διαθέτει. Οι 
παραγωγικές της  δυνατότητες εκφράζονται από τις παρακάτω σχέσεις: 
1. Ένας εργάτης μπορεί να παράγει είτε 20 μονάδες Χ είτε 30 μονάδες Ψ. 
2. Όταν απασχολούνται όλοι οι εργαζόμενοι του Χ παράγονται 64 μονάδες από το αγαθό. 
3.  Η κάθε επί πλέον μονάδα του Χ που παράγεται από τον 6ο εργαζόμενο θυσιάζονται από το Ψ 6 
μονάδες. 
4. Το ΚΕ του Ψ σε όρους Χ στο ΒΑ είναι  1. 
5. Τέσσερεις  εργάτες μπορούν να παράγουν είτε 55 Χ είτε 100 Ψ. 
6. Όταν αυξάνονται οι απασχολούμενοι εργάτες στο Χ από 1 σε 2, για μια επί πλέον μονάδα του Ψ 
θυσιάζεται 0,5 μονάδα του Χ.. 
7.  Όταν αυξάνονται οι απασχολούμενοι εργάτες στο Χ από 4 σε  5 , για μια μονάδα επί πλέον μονάδα 
του Ψ  θυσιάζεται 0,2  
              μονάδες του Χ.  
8. Το ΚΕ του Ψ σε όρους Χ στο ΕΔ είναι  1/4. 
9. Το ΚΕ του Χ σε όρους Ψ στο ΓΔ είναι  3. 
10. Οι δύο εργαζόμενοι στο Χ παράγουν  40. 
Να κατασκευάσετε τον πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της  οικονομίας καθώς και το ΚΕ της οικονομίας. 
Ποια μορφή θα έχει η ΚΠΔ ; 

 Αγαθό   Χ Αγαθό   Ψ 

Α   

Β   

Γ   

Δ   

Ε   

Ζ   

Η   

 
Καλό  διάβασμα 
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2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου     
Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας                                                                                             Μ.  Μπιλιράκης  

ΠΕ 80  Οικονομολόγος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο  

Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

1.  Αν δίνονται πολλοί συνδυασμοί τιμής, ζητούμενης ποσότητας και ενός προσδιοριστικού παράγοντα της 
ζήτησης ενός αγαθού (π.χ. εισόδημα, τιμή ενός άλλου αγαθού κ.λ.π.). βρίσκουμε ελαστικότητα ζήτησης και 
προσδιορίζουμε καμπύλη ζήτησης μ ό ν ο μεταξύ συνδυασμών όπου η τιμή του προσδιοριστικού  
παράγοντα παραμένει σταθερή (ceteris paribus).  
Αν δίνονται πολλοί συνδυασμοί τιμής, ζητούμενης ποσότητας και εισοδήματος και ζητείται να βρεθεί η 
εισοδηματική ελαστικότητα, αυτή προσδιορίζεται μ ό ν ο μεταξύ συνδυασμών όπου η τιμή του αγαθού 
παραμένει σταθερή.  
 
2.  Όταν έχουμε δύο σημεία Α και Β μιας καμπύλης ζήτησης και ζητείται η ελαστικότητα του σημείου Α, 
εννοείται ότι πηγαίνουμε από το Α στο Β (P1 και Q1 είναι αυτά του σημείου Α). Αν ζητείται η ελαστικότητα 
του σημείου Β εννοείτε ότι πηγαίνουμε από το Β στο Α (Ρ1 και Q1 είναι αυτά του σημείου Β).  
 
3.  Αν έχουμε μια ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης, για να βρούμε τη συνάρτηση ζήτησης χρειαζόμαστε είτε 
δύο σημεία αυτής (P1, Q1 και P2, Q2), είτε ένα σημείο (P1, Q1) και την ελαστικότητα στο σημείο αυτό. 

Γιατί  ξέρω  ότι  ο  λόγος  από τον  τύπο  της  ελαστικότητας ΔQ/ΔP  είναι  ο  συντελεστής  διεύθυνσης ( β )  

της  συνάρτησης 
Αν η καμπύλη ζήτησης  είναι ευθεία, τότε η συνάρτηση της είναι της μορφής   Q D = α + βP.  
Αν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, αρκεί ένα σημείο της (P1, Q1) για να υπολογίσουμε τη 
συνάρτηση ζήτησης   μορφής  

Q D = A / P. 
4.  Αν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών παραμένει 

σταθερή σε κάθε επίπεδο τιμής.  Γιατί  η  Εd τόξου  είναι  παντού   1. 
Σε μία ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών      ( Συνολικά Έσοδα 
Επιχειρήσεων) μεγιστοποιείται για την τιμή και την ποσότητα που αντιστοιχούν στο μέσο της ευθείας, όπου 
η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης είναι ίση με τη μονάδα.  

 
5. Όταν μεταβάλλεται η τιμή (ceteris paribus) έχουμε μετακίνηση επί της καμπύλης ζήτησης, η 
οποία προκαλεί μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα. 
Ενώ, όταν μεταβάλλεται άλλος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης ceteris paribus (και η 
τιμή δεδομένη και σταθερή), τότε έχουμε μετατόπιση της D, και μεταβάλλεται η ζήτηση. 
 
6.  Ένα  αγαθό  είναι  κανονικό  ή  κατώτερο: 
α)  κανονικό     ΕΥ   >  0   και  
β)  κατώτερο  ΕΥ   <  0     
 
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ:   1.  Ελαστικότητα  Ζήτησης  ως  προς  την  τιμή : 
 (σημείου) 
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.100

.100

Q

Q

P
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Q

P

P




   ή  ED  =  .

Q P

P Q




  ή  ΕD (A→B) = .B A A

B A A

Q Q P

P P Q




 

     (τόξου) : ΕD (AB) = 
2.

2

A B

A B

P P
Q

Q QP





  ή  : ΕD (AB) = . A B

A B

P PQ

P Q Q



 
 

  *παρατήρηση:                |ΕdΑ | < |ΕdΑΒ|  < |ΕdΒ| 

             2. Α  Η  Ζήτηση  είναι  Ελαστική :  | ΕD | > 1  άρα  │
Q

Q


│ >  │

P

P


│    τότε: 

   εάν  η  P ↑ (αυξάνει)    η  ΣΔ ↓  και  

                      εάν  η  P↓ (μειώνεται)   η  ΣΔ ↑   

    

          2.Β  Η  Ζήτηση  είναι  Ανελαστική : | ΕD  | <  1  άρα  │
Q

Q


│  <  │ 

P

P


│ 

   εάν  η  P ↑ (αυξάνει)    η  ΣΔ ↑  και  

                      εάν  η  P↓ (μειώνεται)   η  ΣΔ ↓ 
   
   

  3.  Συνολική  Δαπάνη :   P . Q  =  ΣΔ(τιμή  .  ποσότητα) 

 
     
  4.  Εισοδηματική   Ελαστικότητα: 

                 ΕΥ  = 

.100

.100

Q

Q

Y

Y




   ή  ΕΥ  =  .

Q

Q
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ  & ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
1. Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση: QD = 200 - Ρ. 
α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ. 
β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σημεία: Α (Ρ1, Q1), Β (Ρ2, Q2), Γ (Ρ3, Q3), όταν P1 = 150, Ρ2 = 
100 και Ρ3 = 50. Τι παρατηρείτε; 
 

2. Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι Ε DAB = - 1,75 και Α (ΡΑ = 20,QΑ=15),Β (ΡΒ=15,QB=...;). 

α) Να υπολογίσετε το QΒ. 
β) Να επαληθεύσετε με τα παραπάνω δεδομένα ότι |ΕΑ| > |ΕΑΒ| >|ΕΒ|. 
 
3. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

 Τιμή  Ζητούμενη Ποσότητα  Εισόδημα 
Καταναλωτών  

Α  100  10.000  20.000  

Β  100  9.000  17.000  

Γ  95  9.405  17.000  

α) Να βρεθεί η εισοδηματική ελαστικότητα EY (από το Α στο Β). 
β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης EDΒ. 
 
4. Αρχικά η ζητούμενη ποσότητα είναι 20 μονάδες. Αν μειωθεί η τιμή κατά 10%    (ΕD = - 2) και μετά αυξηθεί 
το εισόδημα (ΕΥ = 1 )  και η τελική ζητούμενη ποσότητα είναι 30 μονάδες, να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή του 
εισοδήματος. 
 
5. Στην τιμή ΡΑ = 10 δρχ., η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ είναι 1.000 δρχ. Αν μειωθεί η 
τιμή του Χ από ΡΑ = 10 δρχ. σε ΡΒ = 8 δρχ. (ceteris  paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό 
Χ αυξηθεί κατά 20%, να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σημείο Α (ΡΑ, QΑ). 
 
6.  Δίνεται ο πίνακας ζήτησης ενός αγαθού : 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α 6 0 

Β 5 20.000 

Γ 4 40.000 

Δ 3 60.000 

Ε 2 80.000 

Ζ 1 100.000 

Η 0 12Ό.ΟΟΟ 

Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, ζητείται:  
α) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα  ζήτησης ως  προς την   τιμή,   κατά   τη   μετακίνηση   από   το   σημείο   
Β   στο σημείο Δ, και την ελαστικότητα του τόξου ΒΔ.  
β)   Να   υπολογίσετε  την   ελαστικότητα   ζήτησης   από   το σημείο   Δ   στο   σημείο   Ε.   Τι   παρατηρείτε  
σε   σχέση   με την τιμή της ελαστικότητας, κατά τη μετακίνηση από το σημείο    Δ    προς    το    σημείο    Α,    
καθώς    και    κατά    τη μετακίνηση από το σημείο Δ προς το σημείο Η.  
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7.   Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα με τις καμπύλες ζήτησης D1 και D2 ενός αγαθού Χ. Η καμπύλη ζήτησης 
D2 αντιστοιχεί σε εισόδημα 300.000 χρ. μον. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή από το σημείο Γ στο 
σημείο Β στην καμπύλη D2 είναι -0,5 και η εισοδηματική ελαστικότητα από το σημείο Α της καμπύλης  D1 
σημείο Γ της καμπύλης D2 είναι 0,8, 
α)  Να υπολογιστεί η τιμή PΒ  του αγαθού Χ.  
β)  Να βρεθεί το εισόδημα που  αντιστοιχεί  στην  καμπύλη D 1του αγαθού Χ. 
γ) Να χαρακτηρισθεί το αγαθό  Χ  με βάση  την  τιμή της εισοδηματικής   
    ελαστικότητας. 
 

 

 

 

 

 

 
8.  Όταν η τιμή ενός προϊόντος Χ είναι P1η ζητούμενη ποσότητα είναι 500 κιλά. Αν η τιμή μειωθεί κατά 40% 
και γίνει P2 η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,8. Πόση θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή του 
εισοδήματος, μετά τη μείωση της τιμής από P1 σε P2 ώστε οι καταναλωτές να ζητούν 792 κιλά. Η 
εισοδηματική ελαστικότητα είναι 5. (Να γίνει το σχετικό διάγραμμα). 
9.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (PX) και στην ζητούμενη ποσότητα (QX) του 
αγαθού X, καθώς και στο εισόδημα (Y) και στην τιμή (PZ) ενός αγαθού Z, υποκατάστατου του αγαθού X. 

Συνδυασμοί Ρχ Qx Y Pz 

Α 20 10 40.000 10 

Β 20 24 50.000 10 

Γ 16 40 60.000 10 

Δ 30 6 40.000 10 

Ε 30 16 50.000 9 

Γ1. Nα αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης του 
αγαθού X και να την υπολογίσετε. Πώς μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη μεταξύ των συνδυασμών αυτών; 
Nα εξηγήσετε την παραπάνω μεταβολή με τη χρήση της τοξοειδούς ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού X . 
Γ 2. N α αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα, να την 
υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού. 
Γ3. Γιατί η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης ενός αγαθού είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και το 
κράτος; 
 
10.  Γ1. Για ένα αγαθό Χ που έχει γραμμική συνάρτηση ζήτησης Qd1 , η ζητούμενη ποσότητα στην τιμή Ρ1 
αυτής της συνάρτησης είναι 200 μονάδες. Αν το εισόδημα αυξηθεί κατά 20% με εισοδηματική ελαστικότητα 
Εy = 5 στην τιμή Ρ1 και στη συνέχεια η τιμή αυξηθεί κατά 20% με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή Εd 
= -0,5, να υπολογίσετε την τελική ζητούμενη ποσότητα μετά τις δύο αυτές μεταβολές.    
Γ2. Αν ο τύπος της νέας συνάρτησης ζήτησης Qd2 είναι Qd2 = 600 – 20 Ρ και η καμπύλη της είναι παράλληλη 
με την αρχική καμπύλη ζήτησης Qd1, να βρεθεί ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης Qd1.  
Γ3. Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω μεταβολών.        

                  100    140 
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Γ4. Σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης, όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, μειώνεται η ζητούμενη 
ποσότητά του. Να αναφέρετε δύο βασικούς λόγους, που επηρεάζουν τον καταναλωτή ώστε να ενεργεί 
σύμφωνα με το Νόμο της Ζήτησης. 
Γ5. Αν η τιμή αυξηθεί από 5 χρηματικές μονάδες σε 15 χρηματικές μονάδες, να αιτιολογήσετε τη μεταβολή 
της συνολικής δαπάνης στη συνάρτηση ζήτησης Qd2 με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης.    
 
11.  Μ. Η ατομική καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού Χ είναι ευθεία και καθώς η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται 
από 100 σε 420 μονάδες η συνολική δαπάνη του καταναλωτή, για το αγαθό μειώνεται από 10.000 σε 8.400 
€. 
α) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, καθώς η τιμή αυξάνει από 30 σε 50 €, να 
χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα. 
β) Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ αν στην αγορά υπάρχουν 100 όμοιοι 
καταναλωτές. 
 
12.  Μ.  Όταν η τιμή ενός προϊόντος Χ είναι P1; η ζητούμενη ποσότητα είναι 100 κιλά. Αν η τιμή 
μειωθεί κατά 40% και γίνει P2 η ελαστικότητα ζήτησης διαμορφώνεται σε -0,8. Πόση θα είναι η 
ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος, μετά τη μείωση της τιμής από P1 σε P2 ώστε οι 
καταναλωτές να ζητούν 87 κιλά. Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι -2. (Να γίνει το σχετικό 
διάγραμμα). 
 
13.   Τα  παρακάτω  δεδομένα  περιγράφουν την  αγορά  ενός  αγαθού  Χ. 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
Α 100 500 300000 
Β 110 475 300000 
Γ 110 525 420000 
Δ 120 540 480000 

α) να υπολογίσετε κάθε δυνατή ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή και την τοξοειδή ελαστικότητα. Τι 
παρατηρείτε; 
β) να εξηγείστε τι είδους αγαθό είναι το αγαθό Χ . 
γ) να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών 
δ) να εξηγήσετε γιατί η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ 
 
14.   Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός καταναλωτή Κ για ένα κανονικό αγαθό Χ είναι QD = 80 - 10Ρ και 
αυξάνεται το εισόδημα του κατά 20%, οπότε η συνάρτηση ζήτησης του γίνεται QD= 200/Ρ, Να βρεθούν: 
α) η εισοδηματική ελαστικότητα στη τιμή Ρ = 4 . 
β) η μέγιστη συνολική δαπάνη του καταναλωτή στο αρχικό και στο τελικό εισόδημα 
15.   Μ. Αρχικά η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1, όταν η τιμή είναι P1 . Αν αυξηθεί η τιμή κατά 20%, (ΕD = - 
1/2),  να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της  συνολικής δαπάνης. 
 
15.   Μ Η συνάρτηση ζήτησης των μήλων είναι ευθεία γραμμή. Όταν  η  τιμή  των μήλων  είναι  P2  η  
ζητούμενη  ποσότητα  του  είναι  Q2 κιλά και  η  ΣΔ  είναι  μέγιστη.  Αν  η  τιμή P1 των μήλων  είναι    20% 
μικρότερη της  P2 η  ζητούμενη  ποσότητα  είναι 240, και ο συντελεστής  διεύθυνσης της ζήτησης των μήλων 
είναι - 4. 
α)  να  υπολογισθεί  η  ποσότητα  Q2  των μήλων. 
β)  να  υπολογισθεί  η  συνάρτηση  ζήτησης  των μήλων. 
γ)  ποία θα είναι η η επίπτωση στη ζήτηση των πορτοκαλιών που θα προέλθει από τη μεταβολή της τιμής 
των μήλων από P1 σε P2. 

 

16.    Μ. Για ένα αγαθό Χ στην τιμή των 80 χρ. μον.  ζητούνται 1000 μονάδες από το αγαθό. Μεταβάλλεται η 
τιμή του αγαθού κατά 20% και η Σ.Δ. του αγαθού αυξάνει, αν ξέρουμε ότι η ελαστικότητα ζήτησης στην τιμή 
των 80 χρ. μον. είναι │0,5│: 
  α)  να υπολογισθεί η ποσοστιαία αύξηση της συνολικής δαπάνης. 
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  β)  να υπολογισθεί η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος αν στην τιμή P2 εξ αιτίας της μεταβολής του 
εισοδήματος ζητούνται 1260 μον. του αγαθού αυτού, ( ΕΥ = 2 ).  

 
17.   Στην αγορά ενός αγαθού η ζήτηση δίνεται από την συνάρτηση : Qd = 6000 - 10 P  . Αν αρχικά αυξηθεί η 
τιμή κατά 40% (Ed = - 0,5) και στη συνέχεια αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών (Ey = 2) , η τελική 
ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την αρχική. Ζητούνται : 
α) η ποσοστιαία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών. 
β) Αν λόγω της αύξησης του εισοδήματος των καταναλωτών, η καμπύλη ζήτησης του αγαθού μετατοπιστεί 
παράλληλα, να βρείτε την νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού. 
γ) Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 
 
18.  Μ Δύο  ευθύγραμμες  καμπύλες  ζήτησης  Qd1 = 200 – P  και   Qd2 = α  + βP  τέμνονται   στο  σημείο   Α   
(  P = 50 )  και  στο  σημείο  Α   │ 2ED1 │ =  │ED2 │. Να  προσδιορίσετε  την  γραμμική  συνάρτηση  Qd2 

19. Μ. Η   καμπύλη  ζήτησης  ενός  καταναλωτή  είναι  της  μορφής  QD  =  α + β P.  Στην  τιμή  10  χρ.  μον.  ο  
καταναλωτής  αγοράζει  40  μον.  προϊόντος  και  η   ED  =  - 0,5.  Η  αγορά  αποτελείται  από  100  
καταναλωτές  που  η  συμπεριφορά  τους  περιγράφεται  από  όμοιες  συναρτήσεις . 
α)  να  βρεθεί  η  αγοραία  συνάρτηση   ζήτησης. 
β)  ποια  είναι  η  ζητούμενη  ποσότητα  όλων  των  καταναλωτών  στην  P  =  10 
γ)  αν  το  εισόδημα  των  καταναλωτών  αυξηθεί  κατά  10%  και  Ε y  =  0,5  να 
βρεθεί  η  τελική  αγοραία ποσότητα (στην  P  =  10) που  ζητούν  οι καταναλωτές      
και  να  χαρακτηρισθεί  το  αγαθό.   
 
19.  Μ. Η  συνάρτηση  ζήτησης  ενός  αγαθού  Χ   είναι  γραμμική  και  η  τιμή  του  στο  Α  είναι   PΑ  η  δε  
ζητούμενη  ποσότητα  500.  η  τιμή    PΒ  130  χρ.  μον.  30%  μεγαλύτερη  από  την  PΑ.  Η τιμή  PΓ   στο  Γ  
είναι   200  χρ.  μον. Αν  γνωρίζουμε  ότι  η  συνολική  δαπάνη  στο  Α  είναι  μέγιστη.   
α)  να  βρεθεί  η  συνάρτηση  ζήτησης  του  αγαθού. 
β)  την  ζητούμενη  ποσότητα  στην  τιμή  PB 
γ)  τη  ελαστικότητα  ζήτησης στο  Γ  και  να  την  χαρακτηρίσετε. 
δ)  Αν  μειωθεί  το  εισόδημα  κατά  17%  τότε  στα  Α,  Β,  και  Γ  ζητούνται:  
650,  500  και  325  μονάδες  του  αγαθού  αντίστοιχα.  Να  βρεθεί  η  νέα   
συνάρτηση  ζήτησης  του  αγαθού.  Να  χαρακτηρισθεί  το  αγαθό.   
 
20.   Μ. Όταν  η  τιμή  του  καφέ  είναι  P1  η  ζητούμενη  ποσότητα  του  είναι  Q1  και  η  ΣΔ  είναι  μέγιστη.  
Αν  αυξηθεί  η  τιμή  του  κατά  20%  η  ζητούμενη  ποσότητα  γίνεται  80.  Η  ζήτηση  του  καφέ  είναι  ευθεία  
γραμμή  και  ο  συντελεστής  διεύθυνσης  είναι  │ 1 │.   
Η  αύξηση  της  τιμής  του  καφέ  μεταβάλλει  την  ζήτηση  του  κακάο  κατά  20%  και  η  τελική  ζητούμενη  
ποσότητα  με  σταθερή  την  τιμή  του κακάο  είναι  240. 
Η  αύξηση  της  τιμής  του  καφέ  μεταβάλλει  και  την  ζήτηση  της  ζάχαρης  κατά  40%  στη  τιμή  PD  =  40 
χρ.  μον.,   η τελική   συνάρτηση  ζήτησης  της  ζάχαρης  γίνεται  :  QD  =  380 -  5 P 
Να  βρεθούν: 
α)  να  υπολογισθεί  η  ποσότητα  Q1  του  καφέ. 
β)  να  υπολογισθεί  η  συνάρτηση  ζήτησης  του  καφέ. 
γ)  να  υπολογισθεί  η  αρχική  ζητούμενη  ποσότητα  του  κακάο. 
δ)   να  υπολογισθεί  η  αρχική  συνάρτηση  ζήτηση της  ζάχαρης  αν  η  μετατόπιση (αρχικής  – τελικής 
συνάρτησης )  τους  είναι  παράλληλη. 

 

21. Μ  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας υποθετικής οικονομίας  που  περιγράφει  την  συμπεριφορά  ενός  
καταναλωτή  Α 

Συνδυασμοί P QDA Προτιμήσεις  καταν. Αριθ. Καταναλωτών 
Α 10 180 Ευνοϊκές  100 
Β 15 120 Δυσμενείς  120 
Γ 50 100 Ευνοϊκές  150 
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Δ 60 30 Δυσμενείς  120 
Να  υπολογιστούν  όλες  οι  δυνατή/ές  ελαστικότητα/ες  ζήτησης. 
 
22. Μ. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές (Ρ), οι συνολικές δαπάνες (P.Q) αγαθού Κ και τα αντίστοιχα 
εισοδήματα (Υ) (ceteris paribus). 

Συνδυασμοί       Τιμή (Ρ) Συνολική Δαπάνη(ΣΔ) Εισόδημα (Υ) 

Α 5 200 800 

Β 5 500 1600 

Γ 6 216 800 

Γ1. α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή (ΕD) όταν η τιμή αυξάνεται 
από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού με βάση την τιμή της 
ελαστικότητας. (μονάδες 6)  
β. Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή στη Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού 
αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες [ceteris paribus].  
Γ 2. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ), όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται 
από 1600 χρηματικές μονάδες σε 800 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή 
της εισοδηματικής ελαστικότητας. 
Γ3. Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, όταν το εισόδημα είναι 800 χρηματικές 
μονάδες. 
 
23. Μ.  Αυξάνει η τιμή ενός αγαθού με αποτέλεσμα να μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα κατά 20%. Να 
υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης δεδομένου ότι ελαστικότητα ζήτησης τόξου 
είναι – 5/9. 
 
24. Μ.  Μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού Χ και ταυτόχρονα μεταβάλλεται η τιμή του συμπληρωματικού 
του, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να εξακολουθούν να ζητούν την ίδια ποσότητα από το αγαθό Χ. η δε ΣΔ 
μετά τις παραπάνω μεταβολές να έχει μειωθεί. 
1.  Τι είδους μεταβολές έχουν συμβεί στην τιμή και τον προσδιοριστικό παράγοντα; 
2.  Ποιο είναι το μέγεθος αυτών των μεταβολών; 
3.  Ν α γίνει διαγραμματική απεικόνιση. 
 

25. Μ.  Μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού Χ και ταυτόχρονα μεταβάλλεται η τιμή του υποκατάστατου  του, 
με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να εξακολουθούν να ζητούν την ίδια ποσότητα από το αγαθό Χ. η δε ΣΔ 
μετά τις παραπάνω μεταβολές να έχει αυξηθεί. 
1.  Τι είδους μεταβολές έχουν συμβεί στην τιμή και τον προσδιοριστικό παράγοντα; 
2.  Ποιο είναι το μέγεθος αυτών των μεταβολών; 
3.  Ν α γίνει διαγραμματική απεικόνιση. 
 
26.   Αν  καμπύλη  ζήτησης  είναι  ευθεία  γραμμή  να  εξηγήσετε  γιατί  είναι  αδύνατον   η  ED  να  είναι  η  
ίδια  σε  δύο  διαφορετικά  σημεία  της  καμπύλης.  
 

Καλό    Διάβασμα 
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2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου     

Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας                                                        Μ.  Μπιλιράκης  

       ΠΕ 80  Οικονομολόγος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο  

 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

 

1. Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να ισχύει από τη ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή 

όπου το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται. (Στην ίδια ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή το συνολικό 

προϊόν αρχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό).  

 

2. Το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο για την ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή όπου το οριακό 

προϊόν μηδενίζεται. Στη συνέχεια, καθώς το οριακό προϊόν συνεχίζει να μειώνεται, γίνεται αρνητικό και 

το συνολικό προϊόν αρχίζει να μειώνεται.  για τις  ασκήσεις  θα  χρησιμοποιώ   δεδομένο  ότι :   

 

TPMAX  ή  Q MAX   <=>  ΜP  =  0 

 

3. Το μέσο προϊόν γίνεται μέγιστο στην ποσότητα εκείνη του μεταβλητού  

 συντελεστή όπου εξισώνεται με το οριακό προϊόν.  (AP = MP)  και  για    

     τις  ασκήσεις  θα  χρησιμοποιώ     
Q

L
  =  

DQ

DL
 

 

4. Για 0 (μηδενική) ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή, το συνολικό προϊόν του μεταβλητού 

συντελεστή είναι 0, ενώ τόσο το μέσο προϊόν, όσο και το οριακό προϊόν ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ.  

 

5. Το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία, 

είναι:  VC = W x L.  

 

6. Όταν η παραγωγή είναι μηδενική, το μεταβλητό κόστος είναι μηδέν, το συνολικό όμως κόστος 

είναι ίσο με το σταθερό.  

 

7. Όταν δίνεται το «ανά μονάδα» κόστος ή το κόστος «της κάθε μονάδας» ή το κόστος «του κάθε 

τεμαχίου» κ.λ.π. εννοείται ότι είναι το μέσο κόστος.  

 

8. Το οριακό κόστος μας δείχνει τη μεταβολή που επέρχεται στο μεταβλητό ή το συνολικό κόστος, 

όταν μεταβάλλεται η παραγωγή κατά ΜΙΑ μονάδα 

 

9. Τα  κρίσιμα  μεγέθη  για  λύση  των  ασκήσεων  είναι  το  ΜP  και  το  MC 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν  μας  δίνει  το  MC  και  μας  δίνει  ότι 

VC = L.W  +  Q. C α΄ υλών 

πιθανόν  ότι  θα  μπορώ  να  υπολογίσω  το  W  και  να  λύνεται  η  άσκηση αντικαθιστώντας  στο  

τύπο  του   MC. 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ :   1.  Η  ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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 Α.  Μέσο  προϊόν  :    ΑΡ  = 
Q

L
  

 

 Β. Οριακό  προϊόν :   MP  =  
DQ

DL
 

 

         2.  ΤΟ  ΚΟΣΤΟΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

   

 Α.  Συνολικό  Κόστος  :  TC  =  FC  +  VC 

B. Μέσο  Σταθερό  Κόστος :      AFC  =  
FC

Q
 

 

Γ.  Μέσο  μεταβλητό  Κόστος :   AVC  =  
VC

Q
  

 

Δ.  Μέσο  Συνολικό  Κόστος :     ATC  =  
TC

Q
     ή    ATC  =  AFC  +  AVC 

 

Ε. Οριακό  Κόστος    :     MC  =  
DVC

DQ
     ή   MC  =  

DTC

DQ
 

 

Z.    ( εκτός  ύλης  το  σχολ.  Έτος  2019 – 20 ) 

            MC  =  
W

MP
        AVC  =  

W

AP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ  & ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 
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1. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής μιας επιχείρησης (ο μοναδικός 

μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία). 

Αριθμός 

εργατών (L)  
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Συνολικό 

προϊόν (Q)  
0  11  40  75  128  175  216  245  256  243  

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν. 

β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καμπύλης του συνολικού προϊόντος που 

σχεδιάσατε οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας απόδοσης,  

γ) Να σημειώσετε με το γράμμα Φ το σημείο της καμπύλης του συνολικού 

προϊόντος στο οποίο εμφανίζεται ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης.  

 

2. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: 

Αριθμός εργατών 

(L,) 

Συνολικό προϊόν 

(Q) 

Οριακό προϊόν 

(ΜΡ) 

Μέσο προϊόν 

 (ΑΡ) 

0     

1  10    

2    11  

3   17   

4  54    

5  60    

6   0   

7    7  

 

3. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αφορούν μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Αριθμός 

εργατών L 

Συνολικό 

προϊόν (Q) 

Οριακό 

προϊόν 

(ΜΡ) 

Μέσο 

προϊόν 

(ΑΡ) 

Οριακό 

κόστος 

(ΜC) 

Μέσο μετα-

βλητό κόστος 

(ΑVC) 

0      

1  8  756  

2   10   

3    378  

4     432 

5    252  

6   16   

7  9    

Να συμπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η 

εργασία.  

 

4. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Συνολικό 

προϊόν (Q)  

Οριακό 

κόστος (ΜC)  

Μεταβλητό 

κόστος (VC)  

Σταθερό 

κόστος (FC)  

Συνολικό 

κόστος (ΤC)  

0    10.000   

8   7.360    

 620    24.800  
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 470  22.320    

α) Να συμπληρωθεί ο πίνακας. 

β) Να βρεθεί το μέσο συνολικό κόστος της 10ης μονάδας παραγωγής,  

γ) Να βρεθεί πόσο μεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή μεταβάλλεται από 18 σε 28 μονάδες. 

 

5. Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5, 6 και 7 εργάτες, οι μονάδες του συνολικού 

προϊόντος είναι 80, 96 και 105 αντίστοιχα. Αν το σταθερό κόστος είναι 

10.000 δρχ. και οι μόνοι μεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι 

πρώτες ύλες, με εργατικό μισθό 6.048 δρχ. και κόστος πρώτων υλών 10 δρχ. 

ανά   μονάδα   προϊόντος,  να  υπολογίσετε   πόσες   μονάδες   αυξάνεται  η 

παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45.308 δρχ. σε 52.704 

 

6. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις 

μεταξύ των μεγεθών του κόστους παραγωγής. 

Συνολικ

ό 

προϊόν 

(TP)  

Οριακό 

κόστος 

(ΜC)  

Μετα-

βλητό 

κόστος 

(VC)  

Σταθερ

ό 

κόστος 

(FC)  

Συνολικ

ό 

κόστος 

(ΤC)  

Μέσο 

με-

ταβλητό 

κόστος 

(ΑVC)  

Μέσο 

σταθερό 

κόστος 

(ΑFC)  

Μέσο 

συνολικό 

κόστος 

(ΑΤC)  

0     100     

8  756        

20        609,8  

36   18144       

 

7. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Εργάτες 0 1 2 3 4 5 6 7 

Προΐόν  Q 0 30 70 120 160 185 204 210 

Η αμοιβή της εργασίας W του μοναδικού μεταβλητού συντελεστή είναι σταθερή και ίση με 1200 χρηματικές 

μονάδες. 

α) Να υπολογίσετε το Μέσο και το Οριακό Προϊόν.  

β)   Να   υπολογίσετε   το   Μέσο   Μεταβλητό   Κόστος   και   το Οριακό Κόστος. 

γ)     Να     γίνει     η     γραφική     απεικόνιση     των     α     και,    β, τοποθετώντας τα διαγράμματα το ένα 

κάτω από το άλλο.  

δ)  Με βάση  το  γ  να  σχολιάσετε τη  σχέση  μεταξύ  Οριακού Προϊόντος και Οριακού Κόστους καθώς και τη 

σχέση μεταξύ Μέσου Προϊόντος και Μέσου Μεταβλητού Κόστους. 

 

8.Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος μιας επιχείρησης:  

Μονάδες 

Εργασίας 

L 

Συνολικό 

Προϊόν 

Q 

Μέσο 

Προϊόν 

ΑP 

Οριακό 

Προϊόν 

ΜΡ 

Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος 

AVC 

Οριακό 

Κόστος 

MC 

0 0  – –  –   – 

1   4   315 

2   5     252  210 

3 18  6 8  210  157,5 

4 28  7   180  126 

5 35  7  180   

6 39  6,5 4  193,8  315 

7 42  6   3  210  420 
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Γ1 Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, να κάνετε τους σχετικούς υπολογισμούς και 

να συμπληρώσετε τα κενά του.                                                                                       

Γ2 Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, μετά από ποια μονάδα εργασίας ισχύει ο νόμος της 

φθίνουσας απόδοσης;                                                                                                            

Γ3 Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

Γ4 Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος, όταν η επιχείρηση παράγει 37 μονάδες προϊόντος. 

 

9.  Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα, τα δεδομένα του οποίου αναφέρονται στην 

παραγωγή και στο κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Αριθμ. 

Εργατ. 

     L 

ΣυνολικόΠροϊ

όν  

       Q 

Μέσο 

Προϊόν ΑΡ 

Οριακό 

Προϊόν  

ΜΡ 

Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος 

       AVC 

Οριακό 

Κόστος   

 Μ C 

4  14  20   436,8  

5     624  

6 78    672  1.092  

7 84  12  6  728  1.456  

Γ1 Με δεδομένο ότι, όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε εργάτες το μέσο προϊόν γίνεται μέγιστο, να 

συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα. Στην απάντηση σας να φαίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί. 

Γ2 Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν αυτή παράγει 80 μονάδες προϊόντος. 

 

10.  Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα, τα δεδομένα του οποίου αναφέρονται στην 

παραγωγή και στο κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο. 

Αριθμός 

εργαζομένων L  

Οριακό 

προϊόν ΜΡ  

Μέσο 

προϊόν 

ΑΡ  

Συνολικό 

προϊόν ΤΡ  

Οριακό 

κόστος MC  

Μεταβλητό 

κόστος  

VC  

0  -  -  0  -  0  

1  20      4,5    

2      50    210  

3    20    6    

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα: 

ΓΙ Να υπολογίσετε το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος, αν οι μεταβλητοί παραγωγικοί 

συντελεστές είναι η εργασία και η πρώτη ύλη και γνωρίζουμε ότι ο εργατικός μισθός είναι 30 χρηματικές 

μονάδες. 

Γ2 Χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τύπους και καταγράφοντας τους υπολογισμούς στο τετράδιο σας, να 

συμπληρώσετε τα εννέα κενά, στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά. 

Γ3 Να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής, αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 40 

σε 55 μονάδες προϊόντος. 

 

11.  Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο. 

Αριθμός εργατών 

(L) 

Συνολικό προϊόν (Q 

ή ΤΡ) 

Μέσο προϊόν 

(ΑΡ) 

Οριακό προϊόν 

(ΜΡ) 

0 0 — — 

1  3  

2   5 
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Γ.1 Αφού 

αντιγράψετε τον πίνακα στο τετράδιο σας, να συμπληρώσετε τα κενά του παρουσιάζοντας τους σχετικούς 

υπολογισμούς.                                                                                                      

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα: 

Γ.2 να αναφέρετε μετά από ποιο επίπεδο απασχόλησης ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης; 

Γ.3 να αιτιολογήσετε σε ποιο επίπεδο απασχόλησης μεγιστοποιείται το μέσο προϊόν (ΑΡ). 

Γ.4 να αιτιολογήσετε σε ποιο επίπεδο απασχόλησης το συνολικό προϊόν (Q ή ΤΡ) γίνεται μέγιστο. 

 

12. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια 

περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής και η αμοιβή της είναι 60 

χρηματικές μονάδες. 

Μονάδες 

Εργασίας  

Συνολικό Προϊόν  Οριακό 

Προϊόν ΜΡ  

Μεταβλητό Κόστος  Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος  

0     —  

1     7,50  

2     6  

3     4,50  

4     3,75  

5     3,75  

6     4  

ΓΙ Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του, παρουσιάζοντας 

τους σχετικούς υπολογισμούς. 

Γ2 Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης ισχύει ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης 

απόδοσης, σε ποια ποσότητα της εργασίας φαίνεται η λειτουργία του και γιατί. 

Γ3 Να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, αν αυτή αυξήσει την παραγωγή της από 80 σε 

85 μονάδες προϊόντος. 

 

13. Μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, για την παραγωγή 100 μονάδων προϊόντος, 

δαπάνησε: 500 χρηματικές μονάδες για πρώτες ύλες, 300 χρηματικές μονάδες για καύσιμα, 800 χρηματικές 

μονάδες για ημερομίσθια και 300 χρηματικές μονάδες για ενοίκια κτιρίων. Στη συνέχεια, η επιχείρηση αύξησε 

την παραγωγή της κατά 50% και το μεταβλητό κόστος (VC) διπλασιάστηκε. 

Γ.1 Να υπολογίσετε το μέσο σταθερό κόστος (ΑFC), το μέσο μεταβλητό κόστος (ΑVC) και το μέσο συνολικό 

κόστος (ΑΤC) πριν και μετά την αύξηση της παραγωγής, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς. 

(Στους   υπολογισμούς   σας   να    χρησιμοποιήσετε   ένα δεκαδικό ψηφίο). 

Γ.2 Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος (ΤC), όταν η επιχείρηση παράγει 130 μονάδες προϊόντος. 

Γ.3 Να υπολογίσετε τη μεταβολή του μεταβλητού κόστους(VC), όταν η παραγωγή αυξάνεται από 120 σε 130 

μονάδες προϊόντος. 

 

14.  Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα μιας επιχείρησης, η οποία λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο. 

Αριθμός εργατών 

( L)  

Συνολικό Προϊόν 

(Q)  

Μέσο Προϊόν 

(ΑΡ)  

Οριακό 

Προϊόν (ΜΡ)  

Μεταβλητό Κόστος 

(VC)  

3 15   

4   5 

5  4,8  

6 24  0 

7   -3 
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0  0  —  —  0  

1  5     

2  15     

3  30     

4  40     

5  45     

6  48     

Γ1.    Να    μεταφέρετε    στο    τετράδιο    σας    τον    παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τη στήλη: 

α.   του Μέσου Προϊόντος (ΑΡ). 

β.    του Οριακού Προϊόντος (ΜΡ). 

γ.  του Μεταβλητού Κόστους (VC), εάν το κόστος της πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε μονάδα παραγωγής 

είναι 10 χρηματικές μονάδες και η αμοιβή της εργασίας είναι 100 χρηματικές μονάδες ανά εργάτη. 

Σημείωση: Να παρουσιάσετε στο τετράδιο σας τους σχετικούς υπολογισμούς που οδηγούν στα αντίστοιχα 

αποτελέσματα. 

Γ2. Να     υπολογίσετε    το     μεταβλητό     κόστος,     όταν    η επιχείρηση παράγει 42 μονάδες προϊόντος. 

 

15. Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας, 

Αριθμός Εργατών  Συνολικό Προϊόν  Μέσο Προϊόν  Οριακό Προϊόν  

1   4   

2    12  

3  30    

4    26  

5   14   

6  72    

7    - 2  

Γ.1   να συμπληρώσετε τα κενά του. 

Γ.2 σε ποιο επίπεδο απασχόλησης το μέσο προϊόν ισούται με το οριακό προϊόν και ποιες είναι αυτές οι τιμές 

του μέσου και του οριακού προϊόντος; 

 

16. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται σε μία επιχείρηση, η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια 

περίοδο: 

Αριθμός εργατών   L 

 

Συνολικό προϊόν (Qή TΡ)  Μέσο προϊόν   (ΑΡ)  Οριακό προϊόν  (ΜΡ)  

0  0    

1  30    

2  80    

3  120    

4  150    

5  170    

6  170    

7  160    
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Δ.1 Αφού αντιγράψετε τον πίνακα στο τετράδιο σας, να συμπληρώσετε τις στήλες του μέσου προϊόντος (ΑΡ) 

και του οριακού προϊόντος (ΜΡ), παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς. 

Δ.2 Να κατασκευάσετε τις καμπύλες του συνολικού, του μέσου και του οριακού προϊόντος. 

Δ.3 Ποιος είναι ο αριθμός των εργατών για τον οποίο το οριακό προϊόν (ΜΡ) είναι ίσο με το μέσο προϊόν (ΑΡ); 

(μονάδες 2) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. (μονάδες 4) 

Σε περίπτωση που θα προκύψουν δεκαδικά αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο. 

 

17.  Μία επιχείρηση, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, για την παραγωγή του προϊόντος της 

χρησιμοποιεί εργασία, μία πρώτη ύλη και ένα κτίριο το οποίο νοικιάζει. Η αμοιβή κάθε μονάδας εργασίας είναι 

W=360 χρηματικές μονάδες. Οι δαπάνες της επιχείρησης για το ενοίκιο του κτιρίου και για την πρώτη ύλη ανά 

μονάδα προϊόντος δε δίνονται. 

Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 3 μονάδες εργασίας (L), το μέσο προϊόν της εργασίας (ΑΡ) είναι ίσο με 5 και το 

μεταβλητό κόστος παραγωγής (VC) είναι ίσο με 3.780 χρηματικές μονάδες. Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 

μονάδες εργασίας (L), το μέσο προϊόν της εργασίας (ΑΡ) είναι ίσο με 4,5 και το συνολικό κόστος παραγωγής (Τ 

C) είναι ίσο με 5.400 χρηματικές μονάδες. 

Γ1. Να υπολογίσετε την ποσότητα του προϊόντος που παράγεται, όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 3 μονάδες 

εργασίας καθώς και αυτή που παράγεται, όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 μονάδες εργασίας. 

Γ2. Να υπολογίσετε το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος. 

Γ 3. Να υπολογίσετε το ενοίκιο που πληρώνει η επιχείρηση για το κτίριο που χρησιμοποιεί. 

Γ4. Πόσο θα αυξηθεί το μεταβλητό κόστος (VC), αν αυξηθεί η παραγωγή από 15 σε 17 μονάδες; 

 

18. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί σε βραχυχρόνια 

περίοδο. Η αμοιβή του συντελεστή παραγωγής «εργασία» είναι 50 χρηματικές μονάδες και το κόστος της 

πρώτης ύλης που η επιχείρηση χρησιμοποιεί ανέρχεται σε 10 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος. 

 

Μονάδες Μ έσο Προϊόν Συνολικό Μεταβλητό 

Εργασίας(L) (Α Ρ) Προϊόν (Q) Κόστος (VC) 

0 — 0 0 

1 25   

2 30   

3 35   

4 40   

5 40   

6 35   

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά των στηλών του 

Συνολικού Προϊόντος (Q) (μονάδες 3), και του Μεταβλητού Κόστους (VC) (μονάδες 6), παρουσιάζοντας τους 

σχετικούς υπολογισμούς. 

Γ 2. Να εξηγήσετε αν ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης και σε ποια ποσότητα του μεταβλητού 

συντελεστή παραγωγής «εργασία» φαίνεται η λειτουργία αυτού του νόμου και γιατί. 

Γ 3. Αν η επιχείρηση παράγει 210 μονάδες προϊόντος, πόσο πρέπει να μειώσει την παραγωγή της για να 

μειωθεί το μεταβλητό της κόστος κατά 240 χρηματικές μονάδες; 

 

19.  Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια 

περίοδο. 

Αριθμός  Εργατών 

L 

Προϊόν 

Q 

0 0 

1 2 

2 8 

3 ; 
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4 ; 

Γ1. Γνωρίζοντας ότι στον τρίτο εργάτη το μέσο προϊόν (ΑΡ) είναι μέγιστο, να υπολογίσετε την ποσότητα 

προϊόντος (Q) που παράγεται, όταν απασχολούνται τρεις εργάτες.                                            

Γ 2. Όταν συνολικά παράγονται δύο μονάδες προϊόντος από τον πρώτο εργάτη, το οριακό κόστος (ΜC) είναι 

84 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος (VC) και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) στο 

συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής.                                                                                                     

Γ3. α. Γνωρίζοντας ότι, όταν απασχολούνται δύο εργάτες και το μέσο μεταβλητό κόστος (ΑVC) είναι 63 

χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος (VC) που αντιστοιχεί στους δύο εργάτες.                                                     

β. Γνωρίζοντας ότι όταν απασχολούνται τρεις εργάτες και το μεταβλητό κόστος (VC) είναι 756 χρηματικές 

μονάδες, να υπολογίσετε το οριακό κόστος (ΜC) που αντιστοιχεί στους τρεις εργάτες.                                                                    

Γ4. Αν το μέσο μεταβλητό κόστος (ΑVC) που αντιστοιχεί στους τέσσερις εργάτες είναι 66 χρηματικές μονάδες 

και το οριακό κόστος (ΜC) 84 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε την ποσότητα (Q) που παράγουν οι 

τέσσερις εργάτες.              
Γ 5. Σε ποιο αριθμό εργατών εμφανίζεται η λειτουργία του νόμου της φθίνουσας απόδοσης και γιατί;                                                                                         

 

20.  Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος μιας επιχείρησης που 

λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο. 

Μονάδες Συνολικό Μέσο Οριακό Μέσο Oριακό 

Εργασίας Προϊόν Προϊόν Προϊόν Μεταβλητό Κόστος 

(L) (Q) (AP) (ΜΡ) Κόστος (MC) 

    (AVC)  

0 0 - - - - 

1   8  315 

2  10  252 210 

3 36 12 16 210 157,5 

4 56 14  180 126 

5 70  14 180  

6 78 13  193,8 315 

Γ1. Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, να κάνετε τους σχετικούς υπολογισμούς και να 

συμπληρώσετε τα κενά του. 

Γ2. Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, μετά από ποια μονάδα εργασίας ισχύει ο νόμος της φθίνουσας 

απόδοσης και γιατί; 

Γ 3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

Γ4. Να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς, όταν η τιμή μειώνεται από 315 σε 180 (μονάδες 4), και να 

χαρακτηρίσετε την προσφορά (μονάδες 2). 

 

21.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την παραγωγή και το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης στη 

βραχυχρόνια περίοδο λειτουργίας της (δεν απαιτείται η αντιγραφή του πίνακα στο τετράδιό σας 

 

Γ1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

Γ2. Να υπολογίσετε διαδοχικά την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς αυξάνεται η τιμή. Να χαρακτηρίσετε 

την προσφορά με βάση την τιμή της ελαστικότητας (δεν απαιτείται η μετατροπή των κλασμάτων σε δεκαδικούς 

Προϊόν 

(Q) 

Μεταβλητό κόστος 

(VC) 

Μέσο μεταβλητό κόστος 

(AVC) 

Οριακό  κόστος 

(MC) 

0 0 — — 

20 200 10 10 

60 480 8 7 

150 750 5 3 

180 900 5 5 

200 1200 6 15 

210 1500 7,15 30 
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αριθμούς). 

Γ3. Επιπλέον των δεδομένων του παραπάνω πίνακα, η επιχείρηση, κατά την ίδια χρονική περίοδο, δαπανά για 

ενοίκιο 150 χρηματικές μονάδες και για ασφάλιστρα 50 χρηματικές μονάδες. Όταν η επιχείρηση παράγει 200 

μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε: 

α. το μέσο συνολικό κόστος (ATC) (μονάδες 8) 

β. το μέσο σταθερό κόστος (AFC) (μονάδες 5). 

 

22.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια 

περίοδο και παράγει ένα προϊόν. Το συνολικό κόστος παραγωγής (TC) της επιχείρησης δίνεται από τη σχέση: 

TC = 50+w∙L+c∙Q, όπου w η αμοιβή της εργασίας και c το κόστος των πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος. 

Τα w και c παραμένουν σταθερά.  

Αριθμός 

εργατών (L) 

Συνολικό 

Προϊόν (Q) 

Μέσο 

προϊόν (AP) 

Οριακό 

προϊόν (ΜP) 

Μεταβλητό 

κόστος (VC) 

Μέσο 

μεταβλητό 

κόστος (AVC) 

Οριακό 

κόστος 

(MC) 

0 0 - - 0 - - 

10 20 2 2  7 7 

20 60 3 4 320 5,3 4,5 

30 120 4 6 540 4,5 3,6 

40 200 5 8 800 4 3,2 

50    1000 4 4 

60 270 4,5 2 1140 4,2  

70 280 4 1 1260 4,5 12 

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (με ακρίβεια 

ενός δεκαδικού ψηφίου , όπου είναι απαραίτητο) να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές 

τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για L=50 το Μέσο Προϊόν (AP) είναι μέγιστο. 

Γ2. Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να εξετάσετε αν ισχύει ο νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης. 

(μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 3)                                        

Γ3. Να υπολογίσετε το Μέσο Σταθερό Κόστος (AFC), όταν παράγονται 25 μονάδες προϊόντος.     

Γ4. Να υπολογίσετε τη μεταβολή του κόστους της επιχείρησης, όταν ο αριθμός των εργατών (L) αυξάνεται από 

42 σε 58.                                                                                                                                        

Γ5. Αν η τιμή του προϊόντος στην αγορά διαμορφωθεί σε 3,2 χρηματικές μονάδες, η επιχείρηση θα συνεχίσει 

να παράγει και να προσφέρει το προϊόν στην αγορά; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.   

 

23.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης , που λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν.  

Αριθμός 

εργατών (L) 

Συνολικό 

Προϊόν 

(Q) 

Μέσο 

προϊόν (AP) 

Οριακό 

προϊόν (ΜP) 

Μεταβλητό 

κόστος (VC) 

Μέσο 

μεταβλητό 

κόστος (AVC) 

Οριακό 

κόστος 

(MC) 

1 2 2 2 14 7 7 

2 6 3 4 32  4,5 

3 12  6 54 4,5 3,6 

4 20 5  80 4 3,2 

5 25 5 5 100 4  

6 27 4,5 2 114 4,2 7 

7 28 4 1 126 4,5 12 

8 28 3,5  136 4,8 ∞ 

Γ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς (με ακρίβεια 

ενός δεκαδικού ψηφίου, όπου είναι απαραίτητο), να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές 

τιμές.  
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Γ2. Να υπολογίσετε το Σταθερό Κόστος της επιχείρησης (FC), όταν για μηδενική παραγόμενη ποσότητα 

(Q=0) το Συνολικό Κόστος (ΤC) της επιχείρησης είναι 30 χρηματικές μονάδες (μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας.  

Γ3. Η επιχείρηση απασχολεί 5 μονάδες σταθερού συντελεστή. Να υπολογίσετε την τιμή του σταθερού 

συντελεστή.  

Γ4. Όταν μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και η πρώτη ύλη , να υπολογίσετε το κόστος της 

πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος (c) με δεδομένο ότι η αμοιβή της εργασίας (w) είναι 10 χρηματικές μονάδες. 

Τα w και c παραμένουν σταθερά. 

Γ5. Να υπολογίσετε πόσο αυξάνεται το κόστος της επιχείρησης, όταν η παραγωγή αυξάνεται από 22 

μονάδες σε 26 μονάδες προϊόντος.       

 

24.  Μία επιχείρηση, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, χρησιμοποιεί ως μοναδικό 

μεταβλητό συντελεστή παραγωγής την εργασία και 10 μονάδες σταθερού συντελεστή. Όταν απασχολεί 20 

εργάτες, παράγει συνολικά 250 μονάδες προϊόντος. Αν απασχολήσει 30 εργάτες, η συνολική παραγωγή 

αυξάνεται κατά 250 μονάδες, το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος γίνεται 18 χρηματικές μονάδες και το 

μέσο συνολικό κόστος (ATC) 30 χρηματικές μονάδες. Αν απασχολήσει 40 εργάτες, το μεταβλητό κόστος ανά 

μονάδα προϊόντος γίνεται 20 χρηματικές μονάδες. 

Γ1.    Να υπολογίσετε την αμοιβή (w) της εργασίας.                                                                       

Γ2.   Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 450 σε 580 μονάδες, με τι κόστος θα επιβαρυνθεί; 

Γ3.   α. Να υπολογίσετε το σταθερό κόστος της επιχείρησης. (μονάδες 4) 

       β. Να υπολογίσετε την τιμή μονάδας του σταθερού συντελεστή. (μονάδες 3)                           

Γ4. Να αιτιολογήσετε γιατί το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για την επιχείρηση.                       

 

25.   Μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο όταν απασχολεί 15 εργάτες παράγει 225 

μονάδες του προϊόντος. Αν αυξήσει την εργασία το μέσο προϊόν γίνεται 13,75 μονάδες, το οριακό προϊόν 

γίνεται 10 μονάδες και το οριακό κόστος γίνεται 15 €. Αν προσθέσει 5 εργάτες ο κάθε επιπλέον εργάτης 

προσθέτει στην παραγωγή 5 μονάδες του προϊόντος  και το μέσο σταθερό κόστος γίνεται 10 € .   Αν μεταβλητοί 

συντελεστές είναι η εργασία και η πρώτη ύλη και η αξία της πρώτης ύλης είναι 10€ ανά μονάδα προϊόντος, να 

υπολογιστεί η μεταβολή του συνολικού κόστους όταν η απασχόληση μεταβάλλεται από 18 σε 22 εργάτες. 

 

26   .  Ένα ελαιουργείο χρησιμοποιεί για την παραγωγή ελαιολάδου δύο    μεταβλητούς συντελεστές, εργασία 

και ελιές. Για την παραγωγή κάθε κιλού ελαιολάδου απαιτούνται 8 κιλά ελιές, οι οποίες κοστίζουν 50  €  το 

κιλό. Όταν η επιχείρηση παράγει 100 κιλά λάδι χρησιμοποιεί 2 εργάτες, ενώ όταν παράγει 300 κιλά λάδι, 

χρησιμοποιεί 5 εργάτες και το οριακό κόστος σ’ αυτό το επίπεδο παραγωγής είναι 475  € .  Πόσοι εργάτες 

απαιτούνται για την παραγωγή 700 κιλών λαδιού, αν γνωρίζουμε ότι το οριακό κόστος σ’ αυτό το επίπεδο 

παραγωγής είναι 462,5 €. 

 

ΚΑΛΟ    ΔΙΑΒΑΣΜΑ 
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2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου     

Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας                                                        Μ.  Μπιλιράκης  

       ΠΕ 80  Οικονομολόγος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Αν μας δίνονται στοιχεία κόστους σε μια άσκηση και ζητείται ο πίνακας ή η καμπύλη προσφοράς της 

επιχείρησης, τότε πρέπει να βρούμε κατά αρχή το οριακό και το μέσο μεταβλητό κόστος της επιχείρησης. Στη 

συνέχεια παίρνουμε για P τις τιμές του ανερχόμενου οριακού κόστους, από το ελάχιστο μέσο μεταβλητό 

κόστος και πάνω, και για Qς τις αντίστοιχες ποσότητες παραγόμενου προϊόντος.  

 

2. Η καμπύλη της προσφοράς είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του MC που βρίσκεται πάνω από την 

καμπύλη του AVC (βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς). 

 

3. Η  επιχείρηση  μεγιστοποιεί  τα  κέρδη  της  όταν   MC = P 

 

4. Συμφέρει την επιχείρηση να παράγει εκείνη την ποσότητα στην οποία    είτε μεγιστοποιεί το κέρδος της 

είτε ελαχιστοποιεί τη ζημιά της.  

Η εύρεση αυτής της ποσότητας προϊόντος για μια επιχείρηση  

προσδιορίζεται από τη  

Συνθήκη ισορροπίας:   όMP C      (ή minC AVCMP ό   ) 

 

5. Αν η καμπύλη προσφοράς είναι ευθεία, τότε η συνάρτηση της είναι της μορφής      QS = γ + δP.  

Αν έχουμε μια ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης, για να βρούμε τη συνάρτηση ζήτησης χρειαζόμαστε είτε δύο 

σημεία αυτής (P1, Q1 και P2, Q2), είτε ένα σημείο (P1, Q1) και την ελαστικότητα στο σημείο αυτό. 

Γιατί  ξέρω  ότι  ο  λόγος  από τον  τύπο  της  ελαστικότητας ΔQ/ΔP  ΕΙΝΑΙ  ο  συντελεστής  

διεύθυνσης  ( δ )  της  συνάρτησης 

Αν η καμπύλη προσφοράς είναι ευθεία και διέρχεται από την αρχή των αξόνων, τότε η συνάρτηση της είναι 

της μορφής QS = δP. Και  ισχύει  ΕS =  1 

6.  Αν έχουμε ταυτόχρονη μεταβολή της τιμής και ενός προσδιοριστικού παράγοντα της προσφοράς και 

επηρεάζουν την προσφερόμενη ποσότητα προς αντίθετη κατεύθυνση, τότε το τελικό αποτέλεσμα θα 

εξαρτηθεί από το μέγεθος των μεταβολών.  

7.  Η αριθμητική τιμή της ελαστικότητας του τόξου είναι ανάμεσα στις τιμές της ελαστικότητας των δύο 

άκρων του τόξου. 

 

8.    Μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας: μετακίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη προσφοράς 

       Μεταβολή της προσφοράς: μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς (δεξιά ή αριστερά). 

 

9. Αν δίνονται πολλοί συνδυασμοί τιμής, προσφερόμενης ποσότητας και ενός προσδιοριστικού παράγοντα της 

προσφοράς ενός αγαθού (π.χ. αριθμός επιχειρήσεων, τιμή ενός παραγωγικού συντελεστή κ.λ.π.), βρίσκουμε 

ελαστικότητα προσφοράς και προσδιορίζουμε καμπύλη προσφοράς μ ό ν ο μεταξύ συνδυασμών όπου η τιμή του 

προσδιοριστικού παράγοντα παραμένει σταθερή (ceteris paribus). 
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10.  O  σπουδαιότερος  παράγοντας  ελαστικότητας  προσφοράς  είναι  ο  χρόνος, άλλος  παράγοντας  εκτός  

του  χρόνου  είναι  το  μέγεθος  της  επιχείρησης. 

 

                                          S1 

P 

 

  γ  αρνητικό                          S2                                  S3 

      

    ES1  > 1 

             

 

 

                ES2  = 1                               ES 3  < 1 

 

  γ = 0                                 γ  θετικό 

                                                     Q 

 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ:   1.  Ελαστικότητα  Προσφοράς  ως  προς  την  τιμή : 

 (σημείου) 

 Es = 

.100

.100

Q

Q

P

P




  ή Εs  = 

Q

Q

P

P




   ή  Es  =  .

Q P

P Q




  ή  Εs (A→B) = .B A A

B A A

Q Q P

P P Q




 

     (τόξου) : Εs (AB) = 
2.

2

A B

A B

P P
Q

Q QP





  ή  : Εs (AB) = . A B

A B

P PQ

P Q Q
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Δίνεται   ο   παρακάτω   πίνακας   μιας   επιχείρησης   που   λειτουργεί   στη βραχυχρόνια περίοδο: 

 

Συνολικό προϊόν (Q)  0  1  2  3  4  5  6  7  

Συνολικό κόστος (ΤC)  50  63  71  77  86  100  120  149  

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. 

β) Να παρασταθεί γραφικά η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να υπολογιστεί η ελαστικότητα της 

προσφοράς όταν η τιμή του προϊόντος αυξάνεται από 14 χρ. μον. σε 20 χρ. μον.  

 

2. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδομένα μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια 

περίοδο. Οι μεταβλητοί συντελεστές είναι ηεργασία και οι πρώτες ύλες, με εργατικό μισθό 7.200 χρ. μον. και 

κόστος πρώτων υλών 20 χρ. μον. ανά μονάδα προϊόντος. 

 

Αριθμός εργατών (L)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  

Οριακό προϊόν (ΜΡ)  -  8  12  16  20  24  16  12  8  

α) Να παρασταθεί γραφικά η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης, 

β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιμή μεταβάλλεται από 920 χρ. μον. σε 620 χρ. μον. 

 

3. Τα  πιο  κάτω  δεδομένα  αφορούν  επιχείρηση που λειτουργεί  σε  συνθήκες  πλήρους  ανταγωνισμού  στη  

βραχυχρόνια  περίοδο: 

Ποσότ.   εργασίας  συνολικό προϊόν  μέσο προϊόν  οριακό προϊόν  

1 8 8  

2   12 

3 33 11  

4 40  7 

5  9  

6 48   

7 49  1 

Ο  Πίνακας  να  μεταφερθεί  στο τετράδιό σας 

1.  Να συμπληρωθούν  τα  κενά  του  πίνακα. 

2.  Εάν  οι  πρώτες  ύλες  που  απαιτούνται  για  κάθε μονάδα     προϊόντος  είναι  αξίας  πενήντα   (50)  

χρηματικών  μονάδων  και  η  αμοιβή  κάθε   εργάτη  είναι  χίλιες  (1.000)  χρηματικές  μονάδες,  να 

σχεδιαστεί  η καμπύλη  προσφοράς  της  επιχείρησης 

 

4. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής ενός αγαθού 

που παράγεται από την επιχείρηση Α. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα μόνο μεταβλητό συντελεστή 

(εργασία) και ένα μόνο σταθερό συντελεστή. Οι τιμές (αμοιβές) των παραγωγικών συντελεστών παραμένουν 

σταθερές. 
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Ποσότητα σταθερού 

συντελεστή  

Εργασία (L)  Συνολικό προϊόν 

(Q)  

Συνολικό κόστος 

(TC)  

10  0  0  20  

10  1  4  80  

10  2  10  140  

10  3  20  200  

10  4  33  260  

10  5  50  320  

10  6  60  380  

10  7  66  440  

Δ1. α. Να αιτιολογήσετε αν η επιχείρηση Α λειτουργεί στη βραχυχρόνια ή στη μακροχρόνια περίοδο. 

β. Να βρεθεί η τιμή (αμοιβή) του μεταβλητού συντελεστή και η τιμή (αμοιβή) του σταθερού συντελεστή.                                                                                                                                  

Δ2 Να υπολογίσετε το επίπεδο παραγωγής (Q) της επιχείρησης Α, όταν το συνολικό κόστος (TC) είναι 350 

χρηματικές μονάδες.                                                                                               

Δ3 Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης Α. 

(Στους   υπολογισμούς   σας   να   χρησιμοποιήσετε   ένα δεκαδικό ψηφίο). 

Δ4.α. Αν το αγαθό αυτό παράγεται από 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις, να κατασκευασθεί ο αγοραίος 

πίνακας προσφοράς. 

 

5.  Δίνεται   ο    παρακάτω    πίνακας   που    αναφέρεται   σε   μία επιχείρηση, η οποία λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο: 

Συνολικό Προϊόν   (Q)  Συνολικό Κόστος   (TC)  

0  120  

1  200  

2  252  

3  318  

4  424  

5  570  

Να κατασκευαστούν: 

Δ.1    Η στήλη του μεταβλητού κόστους (VC). 

Δ.2 Η στήλη του μέσου μεταβλητού κόστους (AVC). 

Δ.3 Η στήλη του οριακού κόστους (ΜC). 

Δ.4 Ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. 

Δ.5 Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.                                                                     

 

6. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Η εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή.  

L Q ΑP MP AVC MC 

0 0 -- -- -- -- 
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1 20 20 20 75 75 

2  25  60 50 

3 90 30 40   

4   30 50 50 

5 145 29 25 51,72 60 

Δ.1 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του 

παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.  

Δ.2 Να εξηγήσετε εάν ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης και σε ποια ποσότητα του μεταβλητού 

συντελεστή «εργασία» φαίνεται η λειτουργία του και γιατί.  

Δ.3 Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης, καθώς και ο πίνακας αγοραίας προσφοράς, με 

δεδομένο ότι το αγαθό παράγεται από 40 όμοιες επιχειρήσεις.  

Δ.4 Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς, με δεδομένο ότι αυτή είναι γραμμική.  

Δ.5 Χρησιμοποιώντας την αγοραία συνάρτηση προσφοράς, να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς του 

αγαθού, όταν η τιμή του αυξάνεται από 52 χρηματικές μονάδες σε 55 χρηματικές μονάδες.  

 

7.  Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια 

περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι 

σταθερή. 

 ( L )   (Q )   (ΑΡ )   (ΜΡ )   (AVC )   (VC )  

30  10 -  10.800 

40      

50    40  

Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα. Με δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν (ΑΡ) γίνεται 

μέγιστο, όταν η επιχείρηση απασχολεί σαράντα (40) εργάτες, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, 

παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς. 

Δ2.  Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 330 μονάδες, σε 430 μονάδες με τι κόστος θα 

επιβαρυνθεί;                                                                                                                 

Δ 3 .α .  N α κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.   

     β.  Αν ο κλάδος παραγωγής περιλαμβάνει 100 όμοιες επιχειρήσεις, να  κατασκευάσετε τον πίνακα 

αγοραίας προσφοράς.                      

Δ4.  Αν η τιμή ισορροπίας στην αγορά είναι 72 χρηματικές μονάδες, ποια ποσότητα πρέπει να παράγει η 

επιχείρηση για να μεγιστοποιεί τα κέρδη της;               

 

8.  Τα δεδομένα του Πίνακα αναφέρονται στην τιμή (P) ενός αγαθού, στην προσφερόμενη ποσότητα (Qs) του 

αγαθού από τις επιχειρήσεις του κλάδου, στην αμοιβή της εργασίας (W) και στον αριθμό των επιχειρήσεων 

(N) του κλάδου παραγωγής του αγαθού. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς δεν 

μεταβάλλονται. 

Συνδυασμοί P Qs W N 

A 20 800 800 5.000 

Β 20 640 800 4.000 

Γ 20 720 700 4.000 

Δ 15 700 800 5.000 

Ε 15 560 800 4.000 
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Γ1. Να προσδιορίσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα της προσφοράς και να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3). Να βρείτε την ελαστικότητα της προσφοράς μεταξύ αυτών των 

συνδυασμών, καθώς μειώνεται η τιμή του αγαθού (μονάδες 4), και να χαρακτηρίσετε την προσφορά με βάση 

την τιμή της ελαστικότητας (μονάδες 2). 

Γ2. Να βρείτε τις γραμμικές συναρτήσεις  προσφοράς. 

Γ3. α. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς, όταν ο αριθμός των  

επιχειρήσεων μειώνεται από 5.000 σε 4.000 (μονάδες 4). 

β. Να αιτιολογήσετε την παραπάνω μεταβολή με βάση τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς 

(μονάδες 2). Πώς θα επηρεαστεί η θέση της καμπύλης προσφοράς; Δεν απαιτείται διάγραμμα (μονάδες 2). 

 

9.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο:  

(Q) (VC) (AVC) (MC) 

0 0 - - 

1 4 4 4 

2 6 3 ; 

3 9 ; 3 

4 14 3,5 ; 

5 ; 4,8 10 

6 42 7 18 

Δ1. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά όπου υπάρχει ερωτηματικό, 

κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς.                                                

Δ2. Να παρασταθούν γραφικά σε κοινό διάγραμμα οι καμπύλες του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC) και του 

Οριακού Κόστους (MC). Σχολιάστε την πορεία του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC) και εξηγήστε πού 

οφείλεται αυτή .             

Δ3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και να εξηγήσετε πώς προκύπτει.   

Δ4. Ποια επίδραση θα έχει στην καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης καθεμιά από τις παρακάτω μεταβολές;         

α) αύξηση του εργατικού μισθού.   

   β) βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής.                                                          

 

10.  Να  αποδείξετε  ότι  αν  δύο  ευθείες  καμπύλες   προσφοράς  είναι  παράλληλες   μεταξύ  τους  και  

προεκτεινόμενες  τέμνουν  τον  άξονα  των  ποσοτήτων  ,  τότε  μεγαλύτερη  ελαστικότητα  έχει  η  καμπύλη  

που βρίσκεται  πλησιέστερα  στην  αρχή  των  αξόνων.   

11.  Δύο  ευθύγραμμες  καμπύλες  προσφοράς  QS1  =  - 20  +  10 P    και  

 QS2  =  γ + δ P , τέμνονται  στο  σημείο  Α  (P=5,Q=30)  και  στο  σημείο  Α   

Ε S1 = 5ES2. Να  προσδιορίσετε  τη  γραμμική   συνάρτηση  προσφοράς  QS2. 

 

12. Μ.  Δίνονται  τα  παρακάτω  στοιχεία  κόστους  μιας  επιχείρησης  που  λειτουργεί  στη  βραχυχρόνια  

περίοδο: 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

TC 100 150 190 220 250 340 440 660 900 

  α)   να  κατασκευάσετε  την  καμπύλη  προσφοράς  της  επιχείρησης  

  β)  συμφέρει  την  επιχείρηση  να  παράγει   στην τιμή  50  ,  στην  τιμή  35.  να  

       δικαιολογήσετε  την  απάντηση  σας.  

  γ)  αν στον κλάδο δραστηριοποιούνται 100 επιχειρήσεις με τα ίδια στοιχεία  κόστους  να  κατασκευάσετε  την  

αγοραία  καμπύλη  προσφοράς  του  κλάδου. 
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13. Η καμπύλη προσφοράς ενός προϊόντος Χ είναι γραμμικής μορφής, όταν η τιμή αυξάνεται από 18 σε 20 €, 

η ελαστικότητα προσφοράς είναι 0,6 και η προσφερόμενη ποσότητα αυξάνεται από Q1 σε Q2 = 80 κιλά . 

Ταυτόχρονα αυξάνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του 

,με αποτέλεσμα στην τιμή των 20 €. να προσφέρεται ποσότητα Q3 ίση με την αρχική (Q1) 

α) Αφού γίνει το σχετικό διάγραμμα , να υπολογίσετε την ποσότητα Q3  

β) Να βρείτε την εξίσωση προσφοράς του προϊόντος Χ , πριν τη αύξηση των τιμών των παραγωγικών 

συντελεστών. 

(απ α)Q3 = 75 κιλά , β) QS = 30 + 2,5 Ρ) 

 

14.  Μ.  Να  εξηγήσετε  και  να  δείξετε  διαγραμματικά  πως  θα  μεταβληθεί  η  προσφερόμενη  ποσότητα 

ενός  αγαθού   Χ (σε  σχέση  με  την  αρχική προσφερόμενη ποσότητα)    αν  αυξηθεί  η  τιμή  του  και  

ταυτόχρονα  αυξηθούν  οι  τιμές  των  παραγωγικών  συντελεστών  που  μετέχουν  στην   παραγωγή  του 

αγαθού  Χ. 

15.  Μ.  Να  εξηγήσετε  και  να  δείξετε  διαγραμματικά  πως  θα  μεταβληθεί  η  προσφερόμενη  ποσότητα 

ενός  αγαθού   Χ (σε  σχέση  με  την  αρχική προσφερόμενη ποσότητα)    αν  μειωθεί  η  τιμή  του  και  

ταυτόχρονα  μειωθούν  οι  τιμές  των  παραγωγικών  συντελεστών  που  μετέχουν  στην   παραγωγή  του 

αγαθού  Χ. 

16. Μ.    Δίνεται ο πίνακας προσφοράς του  αγαθού  Χ. 

Συνδυασμοί P QS W ES 

Α 50 500 100.000 1,2 

Β 60 β 100.000  

Γ α 550 150.000 0,6 

Δ 80 540 170.000 0,5 

Ε 80 660 150.000  

Ζ 88 γ 170.000  

α)  να  υπολογιστούν  οι  τιμές  των   α, β, γ. 

β)  να  παρασταθούν  διαγραμματικά  οι  καμπύλες  προσφοράς. 

 

17.  Μ Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας του αγαθού Χ: 

Q VC MC 

0   

10  10 

 160 3 

50 260  
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 760 10 

150  15 

 α) να υπολογισθεί η συνάρτηση προσφοράς που είναι γραμμική. 

 β) να υπολογίσετε την ελαστικότητα  προσφοράς και να δικαιολογήσετε την τιμή της. (να το αποδείξετε)  

γ)  αν παράγει την ποσότητα 150 και θέλει να μειώσει το κόστος της κατά 1000 χρ. μον. πόσες μονάδες θα 

μειωθεί η παραγωγή του αγαθού Χ. 

δ)  μπορεί να παράγει την ποσότητα Q =50, ναι ή όχι και γιατί; 

ε) την συμφέρει να παράγει την ποσότητα Q =70 ναι ή όχι και γιατί  ή 

ζ) την συμφέρει να παράγει την ποσότητα Q =55 ναι ή όχι και γιατί 

 

18 . Μ Στην αγορά ενός αγαθού η προσφορά δίνεται από την συνάρτηση : Qs = 300 + 5P  . Αν αρχικά 

αυξηθεί η τιμή κατά 40% (Es = 5/8) και στη συνέχεια αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, η 

τελική προσφερόμενη  ποσότητα γίνεται ίση με την αρχική QsΑ. Ζητούνται : 

α) Να υπολογισθεί ή  ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης  ποσότητας  

β) Αν λόγω της αύξησης της τιμής των παραγωγικών, η καμπύλη προσφοράς  του αγαθού μετατοπιστεί 

παράλληλα, να βρείτε την νέα συνάρτηση προσφοράς  του αγαθού. 

γ) Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 

 

19 .  M Στην αγορά ενός αγαθού η προσφορά δίνεται από την συνάρτηση: Qs = - 20 + 10P.  Αν αρχικά 

αυξηθεί η τιμή κατά 20% (Es = 1,25) και στη συνέχεια μεταβληθεί η τεχνολογία παραγωγής του, η τελική 

προσφερόμενη  ποσότητα γίνεται ίση με την αρχική QsΑ. Ζητούνται : 

α) βελτιώθηκε ή χειροτέρευσε η τεχνολογία παραγωγής του;  

β) Να υπολογισθεί ή  ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης  ποσότητας στην τιμή νέα τιμή P2. 

β) Αν λόγω της μεταβολής της τεχνολογίας, η καμπύλη προσφοράς  του αγαθού μετατοπιστεί παράλληλα, να 

βρείτε την νέα συνάρτηση προσφοράς  του αγαθού. 

γ) Να γίνει το σχετικό διάγραμμα. 
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2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου     

Αρχές Οικονομικής  Θεωρίας                                                              Μ.  Μπιλιράκης  

       ΠΕ 80  Οικονομολόγος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Στην ερώτηση «τι θα συμβεί στην  α γ ο ρ ά  ενός προϊόντος;», πρέπει να αναφερθούμε στην  τ ι μ ή  
και  την  π ο σ ό τ η τ α   ι σ ο ρ ρ ο π ί α ς.  
 

2. Όταν οι συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης δοθούν με την αλγεβρική τους μορφή QD =α +βΡ   και 
Qs = γ + δΡ   τότε το σημείο ισορροπίας (τιμή  και  ποσότητα  ισορροπίας)  προσδιορίζεται από την λύση  του  
συστήματος των δύο. 
                                                      QD = Qs       δηλαδή       ( α + βΡ  = γ + δΡ) 

ΚΡΑΤΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

3. Όταν το κράτος ορίσει "τιμή ασφαλείας" τότε δημιουργείται πλεόνασμα προσφοράς ( επειδή η "τιμή 
ασφαλείας" είναι πάντα μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας ) και το κράτος αναλαμβάνει το κόστος αυτής 
της ενέργειας του συγκεντρώνοντας (αγοράζοντας ) το πλεόνασμα της προσφοράς. 

ΡΚ  > PO . 

Qs - QD = πλεόνασμα 

( γ + δ Ρ K) - (α + β Ρ K)  = πλεόνασμα 

4. Το κράτος μπορεί να συγκεντρώσει και να αγοράσει στην τιμή  PK όλη την πλεονάζουσα προσφορά. 

Αυτό θα κοστίσει στο κράτος το ποσό. 

PK   .  (Qs - QD ) (δαπάνη κράτους για την απορρόφηση του πλεονάσματος) 

5. Συνολικά έσοδα παραγωγών = δαπάνη καταναλωτών + δαπάνη κράτους  =       

ΡΚ  . QD  +  PK   .  (Qs - QD ) 

6. Σε περίπτωση επιβολής ανώτατης τιμή  ( για  να  προστατεύσει  το  κράτος  τους  καταναλωτές  
επειδή  το  κράτος  θεωρεί  τις  τιμές  ισορροπίας  υψηλές,  υπερβολικές )  δημιουργείται  στην  αγορά  
έλλειμμα  που  είναι: 

  QD  –  QS    =   έλλειμμα 

(α + β Ρ Α)  -  ( γ + δ Ρ Α)   =  έλλειμμα    

7. Σε περίπτωση επιβολής ανώτατης τιμής, για να βρούμε το πιθανό «καπέλο» αλγεβρικά, βάζουμε την 
προσφερόμενη ποσότητα QS στη συνάρτηση ζήτησης και βρίσκουμε ποια τιμή (P1) είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν οι καταναλωτές την ποσότητα αυτή. Η διαφορά P΄- PΑ είναι το πιθανό «καπέλο».  

Όταν το κράτος ορίσει ανώτατη τιμή ΡΑ τότε ο υπολογισμός του πιθανού "καπέλου" ακολουθεί τα παρακάτω 

βήματα; 

α)  τρόπος  
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 Βρίσκουμε  ποία  ποσότητα είναι  έτοιμοι  να  προσφέρουν   οι  παραγωγοί   στην ανώτατη τιμή  
αντικαθιστώντας την ΡΑ  στην Qs1 

 Κατόπιν    αντικαθιστούμε   στην  συνάρτηση   ζήτησης   την  ποσότητα   που   προέκυψε  από  την Qs1 
και βρίσκουμε την τιμή  διάθεσης του αγαθού 

 Το  "καπέλο  "  είναι  η διαφορά  της τιμής που θα προκύψει P΄ και  της   ΡA 
Η΄ 

β)  τρόπος 

 αν  γνωρίζουμε  το  καπέλο (P΄- PΑ = καπέλο)  ή  την  ΡΑ  ή  την   P΄  τότε  για        

 QD = α + βΡ     και   Qs  = γ + δΡ   ΙΣΧΥΕΙ: 

QD =   Qs 

α + βΡ΄    =   γ + δΡΑ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.  Όταν επιβληθεί φορολογία στην προσφορά ενός αγαθού τότε η νέα τιμή που αντικαθιστά την παλαιά στην 

συνάρτηση προσφοράς είναι: 

Νέα τιμή Ρ1 = παλαιά τιμή Ρ  -  φόρος 

Qs =  γ + δ (Ρ Α - φόρος)    

8. Όταν επιδοτηθεί η προσφορά ενός αγαθού τότε η νέα τιμή που αντικαθιστά την παλαιά στην συνάρτηση 

προσφοράς είναι: 

Νέα τιμή Ρ1 = παλαιά τιμή Ρ  + επιδότηση 

Qs =  γ + δ( Ρ Α + επιδότηση)    

D 

Q 

P 

P’ 

PA 

Pk 

Pισ 

Qs1 QD QS 

DD 

Qισ 

S 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ:    

                            Εξίσωση  της  Ευθείας : 

  

1

1

Q Q

P P



 =  

2 1

2 1

Q Q

P P



  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1.  Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας προσφοράς και ζήτησης ενός αγαθού Χ. 

Τιμή  Ζητούμενη ποσότητα  Προσφερόμενη   ποσότητα  

1  5.000  1.000  

4  2.000  4.000  

6  0  6.000  

α) Να βρεθούν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς που προκύπτουν για το αγαθό Χ και να προσδιορισθεί η 

τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. Για ποια τιμή του αγαθού Χ το πλεόνασμα στην αγορά θα είναι ίσο με 4.000 

μονάδες; 

β) Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, και για κάθε επίπεδο τιμής η ζήτηση αυξάνεται κατά 

50%. Να υπολογισθεί η νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. Να παρασταθεί διαγραμματικά η 

μετατόπιση του σημείου ισορροπίας. 

2.  Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα μεταξύ τους. Να εξηγήσετε, με τη βοήθεια διαγραμμάτων, τι θα 

συμβεί στις αγορές των δυο αγαθών, οι οποίες βρίσκονται σε ισορροπία, αν βελτιωθεί η τεχνολογία 

παραγωγής του αγαθού Χ. 

3. Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος: 
Qz =    168 - 4Τ   και   QΠ =     48 + 6Τ 
α)   Αν   καθοριστεί   από   το κράτος κατώτατη  τιμή   Τ=14 χρηματικές  μονάδες,  ποια   θα  είναι   η  
επιβάρυνση   του κρατικού     προϋπολογισμού;  Να  δοθεί  το σχετικό , διάγραμμα. 
β) Να προσδιοριστεί το ύψος που μπορεί να φθάσει το «καπέλο», αν με αγορανομική διάταξη το Υπουργείο 
Εμπορίου επιβάλει ανώτατη τιμή Τ = 8 χρηματικές μονάδες. Να δοθεί το σχετικό διάγραμμα. 
 
4.  Όταν το εισόδημα των καταναλωτών είναι 500.000 δραχμές στην αγορά ενός αγαθού Χ, η τιμή ισορροπίας 
είναι 40 δραχμές και η ποσότητα ισορροπίας είναι 600 κιλά. Αν το εισόδημα διαμορφωθεί στις 600.000 
δραχμές η νέα τιμή ισορροπίας είναι 60 δραχμές και η νέα ποσότητα ισορροπίας είναι 720 κιλά. 

Με δεδομένο ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικής μορφής, ζητείται : 
α)   Να   βρεθεί  η   εξίσωση   προσφοράς  του   αγαθού   Χ,   αφού απεικονίσετε τα παραπάνω δεδομένα σε 
διάγραμμα.  
β)   Αν  στην   τιμή   τ ων   40    δραχμών     η     εισοδηματική ελαστικότητα   είναι   4,   να  βρεθεί  η   εξίσωση   
ζήτησης  που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 600.000 δραχμών. 

 

5. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική παραγωγή (Q) μιας επιχείρησης για τον αντίστοιχο αριθμό 

εργαζομένων (L): 

L Q 
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4 160 

5 200 

6 220 

7 225 

Ο εργατικός μισθός είναι 1000 χρηματικές μονάδες και το κόστος της πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε 

μονάδα παραγωγής είναι 100 χρηματικές μονάδες. 

Δ.1. Με τους κατάλληλους υπολογισμούς να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

 

Δ.2. Το προϊόν αυτό παράγεται από 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις. Ο δε πίνακας της αγοραίας ζήτησης 

του προϊόντος είναι: 

P (τιμή) 100 125 150 300 

QD (ζητούμενη ποσότητα) 30.000 25.000 22.000 20.000 

Δ.3.α. Να βρείτε την τιμή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς. 

Δ.3.β. Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο ισορροπίας της αγοράς. 

Δ.3.γ. Να υπολογίσετε το τμήμα της δαπάνης των καταναλωτών που θα εισπράξει η καθεμιά επιχείρηση. 

 

6. Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (QD) και προσφοράς (QS1) 
ενός αγαθού "Χ" δίνονται από τις σχέσεις: 

QD = 100 – 5 P   και  QS1 = –20 + 5 P 

αντίστοιχα, όπου Ρ είναι η τιμή του αγαθού. 

Δ1 Να υπολογισθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 

Δ2 Μια μεταβολή των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής του αγαθού "Χ" είχε ως αποτέλεσμα να 

διαμορφωθεί η συνάρτηση της αγοραίας προσφοράς ως εξής: 

QS2 = –40 + 5 P. 

α. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 

β. Να απαντήσετε αν οι αμοιβές των συντελεστών παραγωγής του αγαθού "Χ" αυξήθηκαν ή 

μειώθηκαν.  

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

γ. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (QD) και 

προσφοράς (QS1, QS2), καθώς και τα σημεία ισορροπίας. 

δ. Να βρείτε ποια επίπτωση είχε στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών η μεταβολή της τιμής 

ισορροπίας του αγαθού, εξ αιτίας της μεταβολής της προσφοράς του. 

  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

 

7. Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού δίνεται από τη σχέση Qs=2P, όπου Qs είναι η προσφερόμενη 

ποσότητα του αγαθού και P είναι η τιμή του. Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης του ιδίου αγαθού, η οποία 

είναι γραμμική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

P QD 

12 

15 

18 

21 

36 

30 

24 

18 

όπου QD είναι η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού. 

Δ1 Να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού.  

Δ2 Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.  

Δ3 Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού την PA=10 χρηματικές μονάδες, να 

υπολογίσετε το μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται στην αγορά του αγαθού, καθώς και την τιμή 
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την οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα 

του αγαθού, η οποία προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή ΡΑ. 

Δ4 Μία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης του 

αγαθού κατά 50%. Θεωρώντας ότι η εισοδηματική ελαστικότητα είναι σταθερή και ίση με 5, να 

υπολογίσετε: 

α. τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας  

β. την ποσοστιαία αύξηση του εισοδήματος.  

 

8. Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραμμικές. Όταν το εισόδημα των 

καταναλωτών είναι 10.000 ευρώ, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού είναι 4 ευρώ και 400 κιλά, 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση που το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από 10.000 σε 12.000 ευρώ, η νέα 

τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού γίνονται 6 ευρώ και 500 κιλά, αντίστοιχα. 

Δ1.Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του  αγαθού. 

Δ2  Να βρεθεί η ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού,  καθώς η τιμή του αυξάνεται από 4 σε 6 

ευρώ. 

Δ3  Αν    στην   τιμή    των  4  ευρώ,  η    εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2, να βρεθεί η αγοραία 

συνάρτηση ζήτησης του αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 12.000 ευρώ.  

Δ4  Να    υπολογίσετε    τη    συνολική    δαπάνη    των  καταναλωτών για το αγαθό, στην τιμή και την 

ποσότητα ισορροπίας που αντιστοιχούν στο εισόδημα των 12.000 ευρώ. 

 

9.  Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές (Ρ), οι ζητούμενες ποσότητες (Q) αγαθού Κ και τα 

αντίστοιχα εισοδήματα (Υ) (ceteris paribus). 

 

 Τιμή  Ζητούμενες  Εισόδημα  

  ποσότητες   

 Ρ  Q  Υ  

A  6  30  1000  

Β  4  80  1200  

Γ  4  50  1000  

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα: 

Δ1 Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχει μία μόνο ελαστικότητα τόξου ζήτησης ως προς την τιμή για το αγαθό Κ. 

(Μονάδες 3). Να υπολογίσετε την ελαστικότητα τόξου ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή. (Μονάδες 5). 

Δ2 Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Κ, όταν το εισόδημα αυξάνεται από 1000 σε 

1200 χρηματικές μονάδες (Μονάδες 3), και να χαρακτηρίσετε το αγαθό (Μονάδες 2). 

Δ3 Να προσδιορίσετε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης ζήτησης του αγαθού Κ. 

Δ4 Να υπολογίσετε την τιμή και τη ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Κ για το εισόδημα των 1000 χρηματικών 

μονάδων με δεδομένη τη συνάρτηση προσφοράς του αγαθού Qs = -10 +10Ρ. 

 

10. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από τη σχέση QD = 90-2P όπου QD είναι η ζητούμενη 

ποσότητα του αγαθού και Ρ είναι η τιμή του. Με βάση την αγοραία συνάρτηση προσφοράς του ίδιου αγαθού, η 

οποία είναι γραμμική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Ρ  Qs  

5  20  

10  30  
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20  50  

όπου Qs είναι η προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού. 

Δ.1    Να βρείτε τη συνάρτηση προσφοράς του αγαθού. 

Δ.2 Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. 

Δ.3 Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα την αγοραία συνάρτηση ζήτησης (Qd) και την αγοραία 

συνάρτηση προσφοράς (Qs), καθώς και το σημείο ισορροπίας Ε (ΡΕ, QE). 

Δ.4 Να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς (Es) του αγαθού, όταν η τιμή του αυξάνεται από 5 σε 10. 

 

11.  Οι   συναρτήσεις   αγοραίας   ζήτησης   και   προσφοράς   ενός αγαθού Χ είναι αντίστοιχα: QD=1000-5P 

και  

QS=-500+10P. 

Δ1 Αν το κράτος επιβάλει μια ανώτατη τιμή πώλησης ίση με ΡΑ=70 χρηματικές μονάδες, να βρεθεί το ύψος 

του «καπέλου», που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, εάν γνωρίζετε ότι όλη η παραγόμενη 

ποσότητα του αγαθού Χ πωλείται στη μαύρη αγορά. 

Δ2 Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης σημείου ως προς την τιμή (ED), όταν η τιμή του αγαθού Χ αυξάνεται 

από 150 σε 180 χρηματικές μονάδες. 

Δ3 Γιατί η συνολική δαπάνη μειώνεται, όταν η τιμή του αγαθού Χ αυξάνεται από 150 σε 180 χρηματικές 

μονάδες; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή  (ED). 

Δ4 Να βρείτε την τιμή ισορροπίας αν μεταβληθεί η ζήτηση του αγαθού Χ κατά 50%, λόγω αύξησης του αριθμού 

των καταναλωτών, και η προσφορά του αγαθού Χ κατά 25%, λόγω μείωσης του αριθμού των επιχειρήσεων που 

παράγουν το αγαθό Χ. 

12. Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στην αγορά ενός αγαθού, του οποίου οι συναρτήσεις 

ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. 

 

 Τιμή Ρ  Ζητούμενη 

ποσότητα  

Προσφερόμενη 

ποσότητα  

Πλεόνασμα  Έλλειμμα  

Α 8 300 β  100 

Β 20 α 320 γ  

Η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του Εd, καθώς η τιμή του αυξάνεται 

από 8 σε 20 χρηματικές μονάδες είναι ίση με    -0,4. 

Δ1       Να υπολογίσετε τα α, β και γ του παραπάνω πίνακα. 

Δ2 Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού και να υπολογίσετε την τιμή και την 

ποσότητα ισορροπίας.                                                                                            

Δ3 Αν το κράτος, για να προστατεύσει τους παραγωγούς, επιβάλει κατώτατη τιμή Ρκ=24 χρηματικές μονάδες, 

να υπολογίσετε: 

α. Τη μεταβολή που θα επέλθει στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών. 

β. Τη μεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών, όταν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα. 

γ. Την επιβάρυνση του κράτους από την επιβολή της κατώτατης τιμής. 

Δ4 Να δείξετε σε διάγραμμα το σημείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού και το πλεόνασμα που δημιουργείται 

από την επιβολή της κατώτατης τιμής. 

 

13. Δίνονται  οι  παρακάτω  αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού:  

             QD =16-2Ρ    και QS = 2+1,5Ρ. 
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Δ1     Να προσδιορίσετε με αλγεβρικό τρόπο την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά. 

Δ2     Να υπολογίσετε το έλλειμμα ή πλεόνασμα για την τιμή Ρ=2 χρηματικές μονάδες (δεν 

απαιτείται σχήμα). 

Δ3     Να   βρεθεί  η   νέα   συνάρτηση   ζήτησης,   αν   αυξηθεί  η ζήτηση του αγαθού κατά 25%.  

Δ4 Εάν η εισοδηματική ελαστικότητα στην αρχική τιμή ισορροπίας είναι Εγ=2 , να βρεθεί 

η ποσοστιαία μεταβολή του εισοδήματος που προκάλεσε την αύξηση της ζήτησης κατά 

25%. 

Δ5  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς, όταν η τιμή του αγαθού 

μεταβάλλεται από Ρ=2 χρηματικές μονάδες σε Ρ=4 χρηματικές μονάδες, και να 

χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα του αγαθού. 

 

14.  Δίνονται  οι  παρακάτω  αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ: 

QD = 80 - 4Ρ  και  QS =10 + Ρ 

Δ.1 Να προσδιορίσετε με αλγεβρικό τρόπο την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ στην αγορά. 

Δ.2 Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς καθώς και 

να δείξετε τις συντεταγμένες του σημείου ισορροπίας του αγαθού. 

Δ.3  Εάν επιβληθεί από το κράτος ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού Χ  ίση με PA=10 χρηματικές μονάδες, να 

υπολογίσετε το πιθανό «καπέλο» στην τιμή του αγαθού. 

Δ.4  Εάν η ζήτηση του αγαθού Χ, το οποίο είναι κανονικό, μεταβληθεί κατά 25%, λόγω αύξησης του 

εισοδήματος των καταναλωτών, να προσδιοριστεί αλγεβρικά το νέο σημείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού. 

 

15. Δίνεται παρακάτω ο πίνακας προσφοράς μιας επιχείρησης η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Ο 

μοναδικός μεταβλητός συντελεστής παραγωγής που χρησιμοποιεί η επιχείρηση είναι η εργασία. Η τιμή (αμοιβή) 

της εργασίας είναι 900 χρηματικές μονάδες. 

Τιμή (Ρ) Προσφερόμενη ποσότητα 

(Qς) 

18 200 

20 245 

Δ.1 Εάν για την παραγωγή των 200 μονάδων προϊόντος η επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 εργάτες, να υπολογίσετε 

το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης (μονάδες 4). Ποιο είναι το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν 

αυτή παράγει 245 μονάδες προϊόντος; (μονάδες 4). 

Δ.2 Να κατασκευαστεί ο πίνακας αγοραίας προσφοράς, αν το προϊόν αυτό παράγεται από 20 πανομοιότυπες 

επιχειρήσεις. 

Δ.3 Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς (η οποία είναι γραμμική). 

Δ.4 Να προσδιοριστούν αλγεβρικά η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος, αν η αγοραία  

συνάρτηση ζήτησης είναι QD= 8.400 - 50Ρ, όπου QD είναι η ζητούμενη ποσότητα και Ρ η τιμή. 

 

16.  Στον παρακάτω πίνακα τα δεδομένα αφορούν στην αγορά ενός αγαθού, του οποίου οι συναρτήσεις ζήτησης 

και προσφοράς είναι γραμμικές. 

Τιμή Συνολική Δαπάνη    Καταναλωτών Πλεόνασμα 

(Ρ) (ΣΔ)  

400 120.000 700 

450 67.500 1.050 

Δ .1 Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού. 

Δ .2 Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 
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Δ .3 Μια μείωση της τιμής (αμοιβής) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού οδήγησε σε μετατόπιση της 

καμπύλης προσφοράς του, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η προσφερόμενη ποσότητα σε κάθε τιμή κατά 700 

μονάδες. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας. 

Δ.4 Χρησιμοποιώντας τη νέα συνάρτηση προσφοράς, να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν 

η τιμή του μειώνεται από 300 χρηματικές μονάδες σε 200 χρηματικές μονάδες. 

 

17.  Στην αγορά ενός αγαθού με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή των 100 

χρηματικών μονάδων η ζητούμενη ποσότητα είναι 800 μονάδες και υπάρχει έλλειμμα 600 μον. Όταν αυξάνεται 

η τιμή του αγαθού από τις 100 στις 150 χρηματικές μονάδες, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του 

είναι -0,25 και η ελαστικότητα προσφοράς του είναι 2. 

Δ .1 Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού. 

Δ.2 Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού 

Δ .3 Να εξηγήσετε, χρησιμοποιώντας την έννοια της ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή, 

πώς θα επηρεαστεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό, όταν η τιμή του αυξηθεί από τις 100 

στις 150 χρηματικές μονάδες. 

Δ.4 Να υπολογίσετε σε ποια τιμή του αγαθού παρουσιάζεται πλεόνασμα 180 μονάδων προϊόντος.   

 

18. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραμμικές. Όταν η τιμή (Ρ 1) του αγαθού είναι 

150 χρηματικές μονάδες, η ζητούμενη ποσότητά του (QD1) είναι 200 μονάδες. Καθώς η τιμή του αγαθού 

αυξάνεται από Ρ1 σε Ρ2, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του είναι ΕD= -3. Στην τιμή Ρ2, η 

ζητούμενη ποσότητα του αγαθού (QD2) είναι κατά 60% μικρότερη από αυτήν που αντιστοιχεί στην τιμή Ρ1. 

Δ1. Να βρεθούν η τιμή Ρ2 (μονάδες 3) και η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού (μονάδες 3). 

Δ2. Μία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 25% είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζητούμενη 

ποσότητα του αγαθού σε κάθε τιμή του κατά 120 μονάδες. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 

(μονάδες 3) και να υπολογιστεί η εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ) στην τιμή Ρ1=150 χρηματικές μονάδες 

(μονάδες 5). 

Δ3. Έστω ότι πριν την αύξηση του εισοδήματος η τιμή ισορροπίας του αγαθού ήταν 150 χρηματικές μονάδες 

και η ποσότητα ισορροπίας του 200 μονάδες. Μετά την αύξηση του εισοδήματος η τιμή ισορροπίας του αγαθού 

είναι ίση με 170 χρηματικές μονάδες και η ποσότητα ισορροπίας του είναι ίση με 240 μονάδες. Να βρεθούν η 

συνάρτηση προσφοράς του αγαθού (μονάδες 3) και η ελαστικότητα προσφοράς του, καθώς η τιμή του αγαθού 

αυξάνεται από 150 χρηματικές μονάδες σε 170 χρηματικές μονάδες (μονάδες 3). 

Δ 4. Να παρουσιάσετε στο ίδιο διάγραμμα  την ισορροπία της αγοράς του αγαθού πριν και μετά την αύξηση του 

εισοδήματος. 

19. Στην αγορά ενός αγαθού με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή των 600 

χρηματικών μονάδων η ζητούμενη ποσότητα είναι 800 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα είναι 2.000 

μονάδες. Όταν αυξάνεται η τιμή του αγαθού από τις 600 στις 700 χρηματικές μονάδες, η ελαστικότητα 

ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του είναι ίση με -1,5 (ΕD = -1,5) και η ελαστικότητα προσφοράς του 

ίση με 1,2 (Εs = 1,2). 

Δ1. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του αγαθού. 

Δ2. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 

Δ3. Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του αγαθού την ΡΑ = 200 χρηματικές μονάδες, να 

υπολογίσετε το μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται στην αγορά του αγαθού (μονάδες 3), καθώς και την 

τιμή την οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του 

αγαθού, η οποία προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή ΡΑ (μονάδες 3). 

Δ4. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού καθώς η τιμή του αυξάνεται από τις 200 στις 

400 χρηματικές μονάδες (μονάδες 3). Η προσφορά του αγαθού είναι ελαστική ή ανελαστική και γιατί; (μονάδες 

2) 

 

20. Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών για το αγαθό Χ στο σύνολο 

της επικράτειας της χώρας. 
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Συνδ υασμο ί  Τ ι μή  ( Ρ )  Συνο λ ι κ ή Δαπάνη (ΣΔ)  Ε ι σόδ ημα  (Υ )  

Α 5 200 800 

Β 5 500 1600 

Γ 6 216 800 

Δ1.  α.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή (ΕD) όταν η τιμή αυξάνεται 

από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση του αγαθού με βάση την τιμή της 

ελαστικότητας.  

β .  Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή στη Συνολική Δαπάνη (ΣΔ) των καταναλωτών, όταν η τιμή του αγαθού 

αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες [ceteris paribus].  (μονάδες 3) 

Δ 2.  Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ), όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται 

από 1600 χρηματικές μονάδες σε 800 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή 

της εισοδηματικής ελαστικότητας. 

Δ3. Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού, όταν το εισόδημα είναι 800 χρηματικές 

μονάδες. 

Δ4. Αν η συνάρτηση προσφοράς είναι QS=-20+4Ρ  και το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης (ΡΑ) 

για το αγαθό, οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν «καπέλο» ίσο με 5  χρηματικές μονάδες για να 

απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, να υπολογίσετε την ανώτατη τιμή ΡΑ  που επιβλήθηκε.   

                                                                                                                         

21. Θεωρείστε την αγορά του αγαθού Χ, η οποία βρίσκεται αρχικώς σε ισορροπία με τιμή Ρ0 και ποσότητα QD. 

Να αναλύσετε και να εξηγήσετε με τη βοήθεια διαγραμμάτων, τις επιπτώσεις στην ισορροπία της αγοράς για το 

αγαθό Χ, στις παρακάτω, ανεξάρτητες μεταξύ τους, περιπτώσεις. 

α.  Αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών. 

β.   Αύξηση της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού Ψ. 

γ. Αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών στην περίπτωση που το αγαθό Χ είναι κατώτερο (ή «αγαθό του 

φτωχού»). 

Για την ανάλυση της κάθε περίπτωσης να χρησιμοποιήσετε από ένα διαφορετικό διάγραμμα. 

 

22. Με βάση τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα που αφορούν σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο, να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης  και να υπολογίσετε τη 

γραμμική συνάρτηση προσφοράς.  

 

 

Δ2. Να υπολογισθεί η τοξοειδής ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται από 3 σε 4 μονάδες. 

Δ 3. Έστω η ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού Χ και Μ(Ρ=5,Q=150) το μέσον της. Να υπολογίσετε 

τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης. 

Δ 4. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 

Δ 5. Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 10% με εισοδηματική ελαστικότητα ΕΥ=2 και ταυτόχρονα 

βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού με αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς του κατά 20%, να 

υπολογίσετε τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 
 
23.  Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραμμικές. Όταν το εισόδημα των 
καταναλωτών είναι 40.000 ευρώ, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού είναι 60 ευρώ και 200 κιλά 
αντίστοιχα. Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από 40.000 σε 44.000 ευρώ, η νέα τιμή και ποσότητα 
ισορροπίας του αγαθού γίνονται 80 ευρώ και 240 κιλά αντίστοιχα. 

Συνολικό προϊόν (Q) Συνολικό κόστος (ΤC) 

0 40 

10 70 

20 80 

30 110 

40 150 
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Δ1.  Να   βρεθεί   η   αγοραία   συνάρτηση   προσφοράς   του αγαθού. 
Δ2.  Αν στην τιμή των 60 ευρώ η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 3, να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης 
του αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 44.000 ευρώ. 
Δ3.  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν η τιμή αυξάνεται από 60 σε 80 ευρώ. Να 
χαρακτηρίσετε την προσφορά του αγαθού. 
Δ 4.  Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 44.000 ευρώ και την 
αγοραία συνάρτηση προσφοράς, να βρεθεί σε ποια τιμή παρουσιάζεται πλεόνασμα 60 κιλών. 

 
24.  Στην αγορά ενός αγαθού Χ, οι αγοραίες γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι αντίστοιχα 

QD = 100 - 5P και Q s 1  = 40 + 5P. Λόγω μεταβολής των καιρικών συνθηκών η νέα τιμή ισορροπίας είναι 8 

χρηματικές μονάδες και η νέα ποσότητα ισορροπίας 60 μονάδες. Zητούνται: 

Δ1.  Να διερευνήσετε αν οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές ή δυσμενείς για την παραγωγή του αγαθού Χ, 

αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

Δ2.  Αν το έλλειμμα που προέκυψε από τη μεταβολή της προσφοράς στην αρχική τιμή ισορροπίας είναι 20 

μονάδες, να βρεθεί η νέα γραμμική συνάρτηση προσφοράς Q s 2 .  

Δ3.  Να υπολογισθεί και να χαρακτηριστεί η ελαστικότητα προσφοράς, καθώς η τιμή αυξάνεται από την 

αρχική τιμή ισορροπίας στη νέα τιμή ισορροπίας. 

Δ4.  Αν το κράτος για την προστασία των καταναλωτών επιβάλλει ως ανώτατη τιμή την αρχική τιμή 

ισορροπίας, να υπολογισθεί το πιθανό «καπέλο» που προκύπτει από την κρατική παρέμβαση. 

Δ5. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (QD), προσφοράς (Qs 1 ,  

Qs 2 ) ,  τα σημεία ισορροπίας, την ανώτατη τιμή (Pa )  και το πιθανό «καπέλο». 

 

25.  Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς προϊόντων είναι γραμμικές. Στην αγορά ενός αγαθού Χ, 

η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD = 400 - 20P και η τιμή ισορροπίας ΡΕ = 4 χρηματικές μονάδες. Η 

αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών έχει ως συνέπεια να αυξηθεί η ζητούμενη ποσότητα σε κάθε τιμή 

κατά 100 μονάδες προϊόντος. Η ποσότητα ισορροπίας που προκύπτει διαμορφώνεται στις 380 μονάδες 

προϊόντος. 

Δ1. Να βρείτε την εξίσωση προσφοράς.                                                                                   

Δ 2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς, ως προς την τιμή, στο τόξο που δημιουργούν τα σημεία 

ισορροπίας και να χαρακτηρίσετε την προσφορά ως προς την ελαστικότητα.                                                                                                                                                  

Δ3. Εάν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή την αρχική τιμή ισορροπίας, να υπολογίσετε 

α. το έλλειμμα στην αγορά του αγαθού Χ  

β. το μέγιστο δυνατό «καπέλο».  

Δ 4. Η επιβολή ανώτατης τιμής από το κράτος πρέπει να είναι βραχυχρόνια ή μακροχρόνια και γιατί; 

 

26.  Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, σε επίπεδο παραγωγής 80 μονάδων 

παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος ίσο με 50 ευρώ και οριακό κόστος ίσο με 50 ευρώ. Η αύξηση της 

παραγωγής, στη συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, δείχνει ότι η τιμή του οριακού κόστους είναι 120 ευρώ 

και του μέσου μεταβλητού κόστους 85 ευρώ. Μια νέα αύξηση της παραγωγής κατά 40 μονάδες διαμορφώνει το 

μέσο συνολικό κόστος στα 180 ευρώ. Το μέσο σταθερό κόστος στο επίπεδο παραγωγής των 80 μονάδων είναι 

200 ευρώ. 

Δ1. Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της 120ής μονάδας παραγωγής. 

Δ2. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης (μονάδες 6) καθώς και τον πίνακα αγοραίας 

προσφοράς του αγαθού, όταν υπάρχουν 200 όμοιες επιχειρήσεις. (μονάδες 2) 

Δ 3. Με δεδομένο ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό είναι σταθερή για κάθε τιμή και 

ίση με 6.400.000 ευρώ 

α. να προσδιορίσετε την αλγεβρική μορφή της αγοραίας συνάρτησης ζήτησης και να δικαιολογήσετε τη 

μορφή της. (μονάδες 3) 

      β. να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. (μονάδες 2) 

     γ. Με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα 

ισορροπίας μειώνεται. 
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27. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός γεωργικού προϊόντος είναι QD=400—10P και 

 QS = 100 + 10P αντίστοιχα, όπου QD η ζητούμενη ποσότητα, QS  η προσφερόμενη ποσότητα και P η τιμή. 

Δ1. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς του αγαθού. 

Δ2. Το κράτος, προκειμένου να προστατέψει το εισόδημα των αγροτών, επιβάλλει κατώτατη τιμή πώλησης 

του αγαθού Pk=20 χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε: 

α. το πλεόνασμα που δημιουργείται στην αγορά από την επιβολή της κατώτατης τιμής (μονάδες 4) 

β. τα συνολικά έσοδα των αγροτών, όταν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα στην κατώτατη τιμή PK (μονάδες 4) 

γ. την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την αγορά του πλεονάσματος (μονάδες 4). 

Δ3. Να υπολογίσετε το χρηματικό όφελος των αγροτών μετά την επιβολή της κατώτατης τιμής PK. 

 

28.  Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός αγαθού πρώτης ανάγκης είναι Q D=200-5P  και 

 

 Qs = 120 + 5P, αντίστοιχα, όπου QD η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού, Qs η προσφερόμενη ποσότητα και P 

η τιμή του αγαθού. 

Δ1. Να υπολογίσετε: 

α. την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς του αγαθού (μονάδες 4), 

β. την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο ισορροπίας (μονάδες 4). 

Το κράτος, προκειμένου να προστατέψει τους καταναλωτές, επιβάλλει ανώτατη 

τιμή πώλησης PA=6 χρηματικές μονάδες. 

Δ2. Να υπολογίσετε: 

α. το έλλειμμα που δημιουργείται στη αγορά (μονάδες 2), 

β. τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών από την κρατική παρέμβαση (μονάδες 3). Να 

αιτιολογήσετε τη μεταβολή αυτήν με βάση την τιμή της ελαστικότητας ζήτησης (μονάδες 3). 

Δ3. Να υπολογίσετε την τιμή P2, που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές, για να αποκτήσουν 

την ποσότητα που προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή PA. 

Δ4. Λόγω δημιουργίας "μαύρης αγοράς”, οι παραγωγοί διαθέτουν το 1 / 3 της προσφερόμενης ποσότητας 

στην τιμή PA, το επόμενο 1 /3 στην τιμή ισορροπίας και το υπόλοιπο 1 /3 στην τιμή P2. Πόσες επιπλέον 

χρηματικές μονάδες θα πληρώσουν οι καταναλωτές για την αγορά όλης της προσφερόμενης ποσότητας, σε 

σχέση με αυτήν που θα πλήρωναν, εάν δεν είχε δημιουργηθεί "μαύρη αγορά”; 

 

29.  Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι γραμμικές. Όταν η τιμή του αγαθού 

είναι 5 €, τότε η προσφερόμενη ποσότητά του είναι 30 μονάδες και το έλλειμμα που εμφανίζεται στην αγορά 

είναι 50 μονάδες. Όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 5 €  σε 6 €, η προσφερόμενη ποσότητα είναι 32  

μονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του είναι:    ΕD = - 1/2 

Δ 1. Να βρείτε τις αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.                                           

Δ 2. Να υπολογίσετε αλγεβρικά την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού στην αγορά.  

Δ 3. Να υπολογίσετε σε ποια τιμή του αγαθού παρουσιάζεται έλλειμμα 20 μονάδων προϊόντος. 

Δ 4. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών , όταν η τιμή του 

αγαθού αυξάνεται από 5 €  σε 6 € (μονάδες 2). Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης με τη  

βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή ( μονάδες2).  

Δ 5. Το αγαθό Ψ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Χ . Μια μεταβολή στην τιμή του συμπληρωματικού αγαθού 

Ψ (ceteris paribus)  είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ ως εξής 

:        QD΄= 110 - 8 P.  

α. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ     ( μονάδες 2).  

β. Να απαντήσετε αν η τιμή του συμπληρωματικού αγαθού Ψ αυξήθηκε ή μειώθηκε, αιτιολογώντας την 

απάντησή σας 



12 

 

δ. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι  QD 1.200/ P , όπου Ρ η τιμή του αγαθού, τότε μια 

αύξηση της αγοραίας προσφοράς του θα έχει ως αποτέλεσμα να μείνει σταθερή η συνολική πρόσοδος (συνολικά 

έσοδα) των επιχειρήσεων.  

30. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (Ρ) και την αγοραία προσφερόμενη ποσότητα 

(Qs ) ενός αγαθού Χ, που παράγουν και προσφέρουν οι πενήντα (50) πανομοιότυπες επιχειρήσεις ενός κλάδου 

παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο.   

Τιμή (Ρ) Αγοραία προσφερόμενη Ποσότητα (Qs) 

14 5000 

15 6000 

30 6250 

110 6300 

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ, αν η αγοραία 

συνάρτηση ζήτησης είναι: QD = 7.000 – 25Ρ (Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς δεν είναι γραμμική.)  

Δ2. α. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της μεμονωμένης επιχείρησης Ε του συγκεκριμένου κλάδου. 

(μονάδες 2)  

β. Αν για την παραγωγή εκατό (100) μονάδων προϊόντος , το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης Ε είναι 1.400 

χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο παραγωγής. 

(μονάδες 8)  

γ. Αν η επιχείρηση Ε παράγει εκατό (100) μονάδες προϊόντος και επιθυμεί να αυξήσει την παραγωγή της κατά 

είκοσι δύο (22) μονάδες, να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το μεταβλητό της κόστος. (μονάδες 4)  

Δ3. Η εργασία και η πρώτη ύλη είναι οι μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές της επιχείρησης Ε και η τιμή 

(αμοιβή) τους είναι σταθερή. Αν για την παραγωγή εκατό (100) μονάδων προϊόντος η επιχείρηση απασχολεί 

τέσσερις (4) εργάτες και για την παραγωγή εκατόν είκοσι (120) μονάδων προϊόντος απασχολεί πέντε (5) 

εργάτες, να υπολογίσετε την τιμή (αμοιβή) της εργασίας (W) και την τιμή (αμοιβή) της πρώτης ύλης (C).  

 

31. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιμή (Ρ) και στην προσφερόμενη ποσότητα (Qs ) ενός 

αγαθού Χ, που παράγει και προσφέρει μια επιχείρηση ενός κλάδου παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. Στον 

συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής δραστηριοποιούνται συνολικά εκατό (100) όμοιες επιχειρήσεις.  

Τιμή (Ρ) Προσφερόμενη Ποσότητα (Qs) 

3 74 

6 98 

(Η ατομική συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική). 

Δ1. Να προσδιορίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ, αν η αγοραία συνάρτηση 

ζήτησης είναι:              QD = 10.000 – 200Ρ .                                                         Μονάδες 9  

Δ2. Έστω ότι αυξάνεται ο αριθμός των (όμοιων) επιχειρήσεων από 100 σε 200 και, ταυτόχρονα, αυξάνεται το 

εισόδημα των καταναλωτών κατά 20%. Να υπολογισθούν οι νέες αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και 

προσφοράς, αν γνωρίζετε ότι η αγοραία καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται παράλληλα και η τιμή ισορροπίας 

παραμένει σταθερή.                                                                                                                   Μονάδες 8  

Δ3. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ) στην τιμή ισορροπίας, καθώς το εισόδημα αυξάνεται.                                                                                                                                   

Μονάδες 3  

Δ4. Να υπολογίσετε την προσφερόμενη ποσότητα μιας επιχείρησης στην τιμή ισορροπίας, πριν και μετά τις 

μεταβολές στην αγοραία ζήτηση και στην αγοραία προσφορά. (μονάδες 3) . 
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Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 2)                                                                    

 

32.  Στην αγορά ενός αγαθού Χ η γραμμική συνάρτηση ζήτησης δίνεται από τον τύπο QD1 = 120 – 10Ρ και το 

σημείο ισορροπίας είναι Ρ1=4 και Q1=80. Μετά από μια αύξηση του εισοδήματος, η νέα γραμμική συνάρτηση 

ζήτησης δίνεται από τον τύπο QD2 = 160 – 10Ρ και το νέο σημείο ισορροπίας είναι Ρ2=6 και Q2=100.  

Δ1. Να υπολογιστεί ο τύπος της γραμμικής συνάρτησης προσφοράς .                                            

Δ2. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται από το αρχικό στο νέο σημείο 

ισορροπίας.                                                                                                                                         

Δ3. Αν στην τιμή Ρ1=4 η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ίση με 2, να υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή του 

εισοδήματος .                                                                                                              

Δ4. Να υπολογιστεί το έλλειμμα που δημιουργείται στην αγορά του αγαθού στην αρχική τιμή ισορροπίας (Ρ1=4) 

μετά την αύξηση του εισοδήματος.                                                                                       

 

33.  Δίνεται ο πίνακας αγοραίας ζήτησης ενός αγαθού Κ: 

Τιμή  (P) Ζητούμενη ποσότητα   (QD) 

4 670 

6 580 

8 490 

10 400 

12 310 

14 220 

Τα στοιχεία κόστους μιας επιχείρησης που παράγει το αγαθό Κ, δίνονται από τον πίνακα: 

Προσφερόμενη ποσότητα   (QS) Μεταβλητό κόστος  (VC) 

4 26 

5 30 

6 36 

7 44 

8 54 

9 66 

10 80 

Δ1.Να βρεθούν οι τιμές και οι ποσότητες ισορροπίας του αγαθού Κ όταν στον κλάδο παραγωγής υπάρχουν : 

 α) 50 πανομοιότυπες επιχειρήσεις  (μονάδες 4 ) 

β)  70 πανομοιότυπες επιχειρήσεις  (μονάδες 4 ) 

Δ2. Με τη βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης τόξου να αιτιολογήσετε τη μεταβολή των συνολικών εσόδων των 

επιχειρήσεων, όταν ο αριθμός αυξάνει από 50 σε 70. 

Δ3. Να προσδιορίσετε την ποσότητα που δύναται να παράγει και να προσφέρει κάθε επιχείρηση για P = 4.  

μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την   απάντηση σας (μονάδες 3). 

Δ.4 Να υπολογίσετε το έλλειμμα ή το πλεόνασμα για τιμή P = 12, όταν υπάρχουν 50 επιχειρήσεις στον κλάδο 

παραγωγής. ( μονάδες 3) Να εξηγήσετε  τον λόγο για τον οποίο τελικά θα επέλθει ισορροπία στην αγορά του 

αγαθού. 

 

34. Δίνεται ο πίνακας λειτουργίας μιας επιχείρησης σε βραχυχρόνια περίοδο: 

Συνολικό Κόστος (TC) Μέσο Συνολικό Κόστος(ATC) 

120 - 

140 140 

190 38 

205 34,16 

380 38 

480 40 
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645 43 

870 58 

Γ1.    Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς να παραθέσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

Γ2. Δεδομένου ότι στην αγορά λειτουργούν 10 επιχειρήσεις με τα ίδια ακριβώς στοιχεία κόστους, να 

κατασκευάσετε τον πίνακα της αγοραίας προσφοράς του προϊόντος. 

Γ3. Με δεδομένο ότι η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών για το προϊόν ανέρχεται για κάθε επίπεδο τιμής σε 

6,000 €, να βρεθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του προϊόντος στην αγορά. 

 

35. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια 

περίοδο. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί ως 

μεταβλητούς συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες. Η αμοιβή της εργασίας (w) είναι ίση και σταθερή 

ανά εργάτη και το κόστος των πρώτων υλών σταθερό ανά μονάδα προϊόντος (c = 2 χρηματικές μονάδες).  

L Q AP MP VC AVC MC 

20 100 5 - 400 4 - 

30    600 4 4 

40 170 4,25 2 740 4,4 7 

50 180 3,6 1 860 4,8 12 

Δ1.α) Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, να 

αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη ότι για L = 30 το Μέσο 

Προϊόν (AP) είναι μέγιστο                                                                                                   

β) Να υπολογίσετε την αμοιβή της εργασίας (w)                                                                                                                                

Δ2. Αν η παραγωγή αυξηθεί από 100 σε 175 μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε:  

α) την αύξηση της δαπάνης για εργασία                                                                                         

β) την αύξηση της δαπάνης για πρώτες ύλες                                                                                                                                              

Δ3.α) Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα να δικαιολογήσετε αν ισχύει ο Νόμος της Φθίνουσας 

Απόδοσης                                                                                                                                       

β) Να εξηγήσετε γιατί ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο για κάθε παραγωγική 

διαδικασία                                                                                                                   

Δ4.α) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς, 

όταν στην αγορά λειτουργούν 200 πανομοιότυπες επιχειρήσεις                                

β) Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι Qd(Αγοραία) = 60.000 – 2.000 Ρ, να υπολογίσετε την τιμή και την 

ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος                                                                    

 

36.  Με βάση τα υποθετικά δεδομένα του παρακάτω πίνακα που αφορούν στην αγοραία ζήτηση ενός αγαθού Χ 

Συνδυασμοί Τιμή (P) Συνολική δαπάνη (ΣΔ) Εισόδημα (Υ) 

Α 2 200 1000 

Β 3 240 1000 

Γ 3 300 1200 

Δ1.α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή καθώς η τιμή αυξάνεται. (μον. 2) 

β. Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη λόγω της αύξησης της τιμής. (μον. 3) 

Δ2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα καθώς το εισόδημα αυξάνεται (μονάδες 

2) και να χαρακτηρίσετε το αγαθό. (μονάδα 1) 

Δ3.     Να βρεθεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού. 

Δ4. Αν η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι: Qs = 60 + 20 P και το κράτος ορίσει ανώτατη τιμή PA = 1, να 

υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή την οποία είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές προκειμένου να 

αποκτήσουν την ποσότητα που προσφέρεται από τους παραγωγούς στην ανώτατη τιμή PA. 

Δ5. Μία μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών προκάλεσε μεταβολή στην προσφορά με 

αποτέλεσμα η νέα τιμή ισορροπίας να είναι η ανώτατη τιμή PA. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της 

ποσότητας ισορροπίας από το αρχικό στο νέο σημείο ισορροπίας. 
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37.   Οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος είναι: QD = 40α - 2P και QS = 30α + 3P.  Αν η επιβολή 

ανώτατης τιμής PA = 4 χρηματικών μονάδων  δημιουργεί «καπέλο» 5 χρηματικών μονάδων, να βρεθεί η 

κατώτατη τιμή που δημιουργεί  πλεόνασμα 10 μονάδων.  

37. Μ. Σε μια αγορά με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς έχω:Pισ=15€ και 
Qισ=600 κιλά. Μεταβάλλονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών και έχω ένα νέο σημείο 
ισορροπίας Pισ=20€ και Qισ=550 κιλά. 
    α) αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών και γιατί; 
    Β) να υπολογισθεί η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού. 
    γ) να υπολογισθεί η νέα συνάρτηση προσφοράς QS1 αν ξέρω ότι στην αρχική Pισ=15€ και   
       με την QS1 δημιουργείται πλεόνασμα ζήτησης 375 κιλών. 
    δ) να υπολογιστούν τα συνολικά έσοδα των παραγωγών πριν και μετά την μεταβολή των 
       τιμών των παραγωγικών συντελεστών, να αιτιολογηθεί η μεταβολή των συνολικών  
       εσόδων.  
 

38. Δίνεται  ο  πίνακας : 

P QD QS 

50 20 160 

30 X=; 130 

25 60 120 

22 80 85 

18 120 40 

8 160 Ψ=; 

Δίνεται  ότι:  ΕD  = -2,5  (όταν  η  τιμή  μειώνεται  από  50  σε  30 ) 

           Ε S  =  0.9  (όταν  η  τιμή  μειώνεται  από   18  σε  8  )  

 Α)  να  συμπληρώσετε  τον  πίνακα. 

 Β)  έστω  ότι  το  κράτος  επέβαλε  ανώτατη  τιμή  P =  18.  Αφού  επιλέξετε  τους   κατάλληλους  

αριθμούς  από  τον  πίνακα,  να  υπολογίσετε  το  μέγιστο  πιθανό  καπέλο  που  θα  πληρώσουν  οι  

καταναλωτές .  (οι  καμπύλες  ζήτησης  και  προσφοράς  δεν  είναι  ευθύγραμμες. 

 Γ)  αφού  έχετε  υπολογίσει  το  πιθανό  καπέλο,  να  κατασκευάσετε  το  σχετικό  διάγραμμα  ώστε  να  

φαίνεται  το  καπέλο  αυτό. 
 

39. Μ. Σε μια αγορά υπάρχουν οι ομάδες καταναλωτών Α και Β, η ζήτηση των οποίων δίδονται από τις  
συναρτήσεις QDA =200-2Ρ & QDB =400 - 4Ρ. η προσφορά στην αγορά είναι:   

P 15 20 25 30 40 
QS 200 300 450 480 530 

Ζητούνται:  
α) Να υπολογιστούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας στην αγορά.  
β) Η ελαστικότητα ζήτησης σε κάθε μια ομάδα καταναλωτών στην 
τιμή ισορροπίας. 
γ)  να  βρεθεί  το  καπέλο  για  ΡΑ = 20. 
δ) Να απεικονιστούν σε ένα διάγραμμα όλες οι καμπύλες ζήτησης και  προσφοράς και το σημείο ισορροπίας..  
 

 

 

40. Μ. Οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος είναι:  

QD = 100α - 5P και QS = 30α + 2P Αν η επιβολή ανώτατης τιμής PA= 50 χρηματικών μονάδων 

δημιουργεί «καπέλο» 70 χρηματικών μονάδων. 

α) να βρεθεί η κατώτατη τιμή που δημιουργεί πλεόνασμα 350 μονάδων..                
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β)  να βρεθεί το πλεόνασμα  από την επιβολή της PΚ= 150,καθώς και η κρατική επιβάρυνση  από 

την επιβολή της PΚ= 150.                            
 

41 Μ. Δίνονται οι συναρτήσεις QD= 1.000 - 10Ρ και QS = -200 + 40Ρ. Το κράτος επιβάλλει 

κατώτατη τιμή και δημιουργείται πλεόνασμα, το πλεόνασμα αυτό το αγοράζει το κράτος. Στην PK οι 

παραγωγοί εισπράττουν από τους καταναλωτές 21.000 €.  

α. Να υπολογιστεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.  

Β. Να υπολογιστεί κρατική η επιβάρυνση. 

γ. Να υπολογιστούν τα συνολικά έσοδα των παραγωγών και τις πηγές προέλευσης τους. 

 
42  Μ. Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραμμικές. Όταν το εισόδημα των 

καταναλωτών είναι 1.200 ευρώ, η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού είναι 20 ευρώ και 1600 κιλά, 

αντίστοιχα. Στην περίπτωση που το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από 1.200 σε 1.500 ευρώ, η νέα τιμή 

και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού γίνονται 30 ευρώ και 2.000 κιλά, αντίστοιχα. 

Δ1.Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του  αγαθού. 

Δ2  Να βρεθεί η ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού,  καθώς η τιμή του αυξάνεται από 20 σε 30 ευρώ. 

Δ3  Αν στην  τιμή των 20 ευρώ, η εισοδηματική ελαστικότητα είναι 2 να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης 

του αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 1500 ευρώ . 

 

43.Μ Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραμμικές. Όταν το ημερομίσθιο είναι 

των εργαζομένων είναι 40 € η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας είναι 20 € και 120 μονάδες αντίστοιχα. 

Αν το ημερομίσθιο γίνει 50 € η νέα τιμή και η ποσότητα ισορροπίας  είναι 40 € και 40 μονάδες 

αντίστοιχα. 

α) να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης. 

Β) να βρεθεί η εξίσωση προσφοράς που αντιστοιχεί σε ημερομίσθιο 50 € αν γνωρίζετε πως στην αρχική 

τιμή ισορροπίας δημιουργείται πλεόνασμα ζήτησης 105 μονάδες. 

γ) να υπολογίσετε και να εξηγήσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών 

καθώς η τιμή αυξάνεται από 20 € σε 40 €.  

 

44 Μ. Σε μια αγορά είναι Pις=25€ και Qις=450 κιλά και στην PΚ=30€ διαμορφώνεται QS–QD=60 κιλά. 

Όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από 20.000€ σε 26.000€ η καμπύλη ζήτησης 

μετατοπίζεται, με αποτέλεσμα να τέμνει την καμπύλη προσφοράς στο σημείο όπου μηδενίζεται το 

πλεόνασμα. Αν γνωρίζουμε ότι στην PΚ=30€ η ΕΥ = ½ και ότι η νέα συνάρτηση ζήτησης μετατοπίζεται 

κατά το ίδιο ποσοστό σε όλες τις τιμές, να υπολογισθούν όλες οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. 

 

45 Μ. Σε μια αγορά ενός αγαθού Χ δραστηριοποιούνται 3 επιχειρήσεις. Για την επιχείρηση Α δίνονται τα 

παρακάτω: 

 Και ισχύει : VC = L W + Q . C ά υλών 

L Q MP VC MC 

0     

1  10   

2 30   15 

3 60    

4   1100  

5  5  30 

6   1370  

Η επιχείρηση Β έχει γραμμική συνάρτηση προσφοράς Qs = 200 + 2P. 
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Η επιχείρηση Γ έχει γραμμική συνάρτηση προσφοράς που διέρχεται από την αρχή των αξόνων, και στην  P = 

10 η προσφερόμενη ποσότητα είναι Qs = 100.  

Αν στην αγορά υπάρχουν 2 ομάδες καταναλωτών με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης: QdΑ = 400 – 3 P και 

QdΒ = 385 – 2 P. 

α) Να υπολογισθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ. 

Β) Σε ποια μονάδα L της επιχείρησης Α εμφανίζεται ο Ν.Φ.Α. και γιατί; 

 

46 Μ. Η αγορά ενός  αγαθού Χ περιγράφεται από γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς και η αγορά 

ισορροπεί στην  

PO = 60 και QO  = 200 στο σημείο ισορροπίας έχουμε ED = - 3/2  και  Eς = 3/2. 

Μια μεταβολή στην τεχνολογία παραγωγής του αγαθού, κάνει την αγορά να ισορροπεί στο  PO΄ και QO΄  με τα 

συνολικά έσοδα των παραγωγών να είναι κατά το 1/3 € λιγότερα από τα αρχικά. 

Η μεταβολή της  Qς΄ είναι  σταθερή και ίση για όλες τις τιμές σε σχέση με την αρχική. 

α) βελτιώθηκε ή χειροτέρευσε η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού, να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

β) να βρεθούν όλες οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς του αγαθού.  

 

47 Μ. Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικής μορφής και στην ισορροπία η PO = 10 

χρ. μονάδες και   Q0 = 300 κιλά, στο δε σημείο ισορροπίας η ΕD = - 1/3 και   ES = 1/3. 

Δ1. Να υπολογίσετε το έλλειμμα για PΑ = 4 χρ. μονάδες. 

Δ.2. Να υπολογίσετε την τιμή P2  που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι καταναλωτές την ποσότητα του 

αγαθού που προσφέρουν οι παραγωγοί αν εξ αιτίας της ανώτατης τιμής δημιουργηθεί το φαινόμενο της μαύρης 

αγοράς. 

Δ3. Αν οι παραγωγοί διαθέσουν την ποσότητα που παράγουν, να υπολογίσετε τα νόμιμα και τα παράνομα έσοδα 

τους αν ξέρω ότι διαθέτουν: το 1/3 στην ανώτατη τιμή, το άλλο 1/3 στην τιμή ισορροπίας και τα υπόλοιπα στην 

P2   

Δ4 Να απεικονίσετε διαγραμματικά όλα τα παραπάνω.  

 
ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Η υποθετική αγορά ενός αγαθού Χ χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς: 

QD=10.000-100P και QS =  -10.000+300P. Ζητούνται: 

1. Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.                                                            

2. Αν η κυβέρνηση επιβάλλει φόρο στους παραγωγούς 10 χρηματικές μονάδες για παραγόμενη ποσότητα, να 

βρείτε τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας, το σύνολο των φόρων που θα εισπράξει η κυβέρνηση, να γίνει 

το διάγραμμα.                     

3. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει να επιδοτήσει τους παραγωγούς με 20 χρηματικές μονάδες για κάθε 

παραγόμενη ποσότητα, να βρείτε τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας, να δείξετε τις μεταβολές στην αγορά 

διαγραμματικά, επίσης να βρείτε πόσο θα επιβαρυνθεί ο κρατικός  προϋπολογισμός. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  19η 

1.  Pισ. = 50   Qισ = 5000 

2.  QS΄  = -10.000 + 300 (P – 10)  =>  QS΄  = -13.000 + 300 P 

Pισ. = 57,5 Qισ = 4250  οι φόροι  που θα εισπράξει το κράτος είναι : 4250 .10 = 42.500 

3.  QS΄  = -10.000 + 300 (P +20)  =>  QS΄  = -4.000 + 300 P 

      Pισ. = 35  Qισ = 6500  το κράτος  επιβαρύνεται  : 6500 .20 = 13.000 
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