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1. Σκοποί ενότητας 
 

2. Περιεχόμενα ενότητας 

2.1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ  
 

2.1.1 Ζήτηση και Ελαστικότητα Ζήτησης 
Η έννοια της ζήτησης (demand) είναι πολύ σημαντική στην μικροοικονομική ανάλυση 
διότι μαζί με την προσφορά δίνει στον επιχειρηματία τα χρήσιμα εργαλεία  με τη 
βοήθεια των οποίων θα μπορέσει να αξιολογήσει το άριστο επίπεδο προσφοράς και 
ζήτησης από το οποίο επιτυγχάνεται η ισορροπία στην αγορά. 

Η ζήτηση βοηθάει την επιχείρηση να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα για τη 
συμπεριφορά των καταναλωτών και τις αντιδράσεις στις μεταβολές των τιμών των 
αγαθών. Ζήτηση είναι η συναρτησιακή σχέση ανάμεσα στην ποσότητα ενός αγαθού 
πού ενδιαφέρεται κάποιος να αποκτήσει και στην τιμή πού είναι πρόθυμος να 
πληρώσει για αυτό το αγαθό. Η ζήτηση δεν εκφράζει αναγκαστικά την ποσότητα πού 
αγοράζει ο καταναλωτής αλλά αυτή πού επιθυμεί και μπορεί να αγοράσει. Δηλαδή, 
ένας καταναλωτής δεν αρκεί να επιθυμεί να αγοράσει μονάχα ένα προϊόν αλλά θα 
πρέπει να διαθέτει την ανάλογη αγοραστική δυνατότητα για να το αποκτήσει, δηλαδή 
θα πρέπει  να έχει και τα απαραίτητα χρήματα για να το αποκτήσει. Εάν δεν έχει τα 
απαραίτητα χρήματα για την αγορά του αγαθού τότε η ζήτηση του συγκεκριμένου 
αγαθού θα πρέπει να είναι μηδενική. 

Σύμφωνα με τον Νόμο της Ζήτησης, η ποσότητα που επιθυμείται να αγορασθεί από 
τους καταναλωτές σε μια δεδομένη χρονική περίοδο θα είναι μεγαλύτερη, όσο 
μικρότερη είναι η τιμή. Όταν η τιμή ενός προϊόντος αυξάνεται τότε η ζητούμενη 
ποσότητα από τον καταναλωτή μειώνεται και αντίστροφα. Η Ζήτηση μπορεί να 
μεταβάλλεται αυξητικά (αύξηση) είτε μειωτικά (μείωση).  

Οι προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης είναι οι ακόλουθοι: 

 Η τιμή του ζητούμενου αγαθού 
 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών 
 Το ύψος του εισοδήματος 
 Το μέγεθος του πληθυσμού 
 Η κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των καταναλωτών 
 Οι τιμές των υπολοίπων αγαθών 
 Οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τις μελλοντικές τιμές και το 

μελλοντικό εισόδημα 
 Τα περιουσιακά στοιχεία των καταναλωτών 
 Η καταναλωτική πίστη 

Η καμπύλη ζήτησης αποτελεί τον γεωμετρικό τόπο των σημείων όπου ο αγοραστής 
του συγκεκριμένου προϊόντος επιθυμεί και μπορεί να αγοράσει ορισμένες ποσότητες 
από το προϊόν αυτό για διαφορετικές τιμές. Η αρνητική κλίση της καμπύλης ζήτησης 
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εκφράζει την αντίρροπη σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας πού εξηγείται 
από το νόμο της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας. Χρησιμότητα είναι η ικανοποίηση 
πού έχει κάθε καταναλωτής από το αγαθό πού καταναλώνει. Δηλαδή, σύμφωνα με 
τον νόμο της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας η κάθε επιπλέον μονάδα πού 
καταναλώνεται επιφέρει όλο και μικρότερη αύξηση στην συνολική χρησιμότητα.  

Συνήθως στην οικονομική ανάλυση θεωρούμε την τιμή ως ανεξάρτητη μεταβλητή 
(independent variable) και την ποσότητα ως εξαρτημένη (dependent variable). Ο 
νόμος της ζήτησης στην περίπτωση της γραμμικής συνάρτησης εκφράζεται ως:  Q = 
a – b P,  

όπου:  Q είναι η ζητούμενη ποσότητα, P είναι η τιμή του αγαθού και a και b είναι οι 
παράμετροι (υποθέτουμε ότι a >0 και b >0). 

Από την εποχή του Marshall οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν την «αντίστροφη 
συνάρτηση» με την ποσότητα στον οριζόντιο άξονα και την τιμή στον κατακόρυφο 
άξονα. Η άνω εξίσωση γράφεται, λοιπόν:  

P = (a / b) – (1 / b) Q, 

που παρουσιάζει την «καμπύλη ζήτησης» (Demand Curve). 

Στον κάθετο άξονα παριστάνουμε μια συγκεκριμένη τιμή του αγαθού και στον 
οριζόντιο άξονα την ζητούμενη ποσότητα. Δηλαδή, για κάθε τιμή ο καταναλωτής θα 
ζητάει μια συγκεκριμένη ποσότητα του αγαθού.  

Εάν τώρα ενώσουμε με μια γραμμή τα σημεία (δηλαδή, το γεωμετρικό τόπο των 
σημείων) πού αντιστοιχούν στους συνδυασμούς των τιμών και των ποσοτήτων θα 
έχουμε, ως αποτέλεσμα, μια καμπύλη πού καλείται ατομική καμπύλη ζήτησης. Για 
την καμπύλη ζήτησης θεωρούμε ότι όλοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες (εκτός από 
την τιμή) πού μπορούν να επηρεάσουν την ζήτηση (όπως για παράδειγμα, το 
εισόδημα, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι τιμές των αγαθών κλπ) παραμένουν 
σταθεροί. Αυτή η παραδοχή είναι γνωστή ως ceteris-paribus, αλλά ενώ δεν ισχύει 
στην πραγματικότητα, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να απομονώσουμε κάθε 
φορά από το πλήθος της μεταβλητής τον συγκεκριμένο προσδιοριστικό παράγοντα 
για να ήμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις επιπτώσεις από τον συγκεκριμένο αυτό 
παράγοντα πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή (την ζήτηση). Σύμφωνα με τα 
ανωτέρω δεδομένα, η καμπύλη Ζήτησης που σχηματίζεται, έχει ως ακολούθως: 

    Τιμή PX 

           PX 

 

           P’X 

 

    0     QX      Q’X      Ζητούμενη Ποσότητα QX 

Διάγραμμα 1.Η καμπύλη ζήτησης 
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Η συνολική ή αγοραία καμπύλη ζήτησης μας δείχνει τη συμπεριφορά όλων των 
καταναλωτών της αγοράς για ένα συγκεκριμένο προϊόν. Για να βρούμε την συνολική 
ή αγοραία καμπύλη ζήτησης για ένα συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να 
προσθέσουμε οριζόντια τις καμπύλες ζήτησης όλων των νοικοκυριών της οικονομίας 
πού αγοράζουν το συγκεκριμένο προϊόν.  

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο αναφορικά με την καμπύλη ζήτησης είναι ότι 
μπορούμε να υπολογίσουμε το πλεόνασμα του καταναλωτή (Consumer’s Surplus) 
και την «επιθυμία και προθυμία του καταναλωτή» (Willingness to Pay) να πληρώσει 
ένα συγκεκριμένο ποσό. 

Παράδειγμα 1 

Το ακόλουθο παράδειγμα μας δείχνει  δύο καταναλωτές τον Α και Β και τη συνολική 
ζήτηση (δηλαδή τους καταναλωτές Α και Β) για το συγκεκριμένο αγαθό. Ζητείται να 
σχεδιασθούν οι καμπύλες ζήτησης που αφορούν την Ζήτηση των καταναλωτών Α και 
Β και την Συνολική Ζήτηση 

Ζήτηση Ατόμου Α Ζήτηση Ατόμου Β Συνολική Ζήτηση (Α & Β) 
Τιμή (P)      Ποσότητα (Q) Τιμή (P)      Ποσότητα (Q) Τιμή (P)      Ποσότητα (Q) 
100                         50 100                         80 100                         150 
50                         60 50                       100 50                         160 
25                         80 25                       120 25                         200 
 

Απάντηση στο Παράδειγμα 1 

Όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα, εάν προσθέσουμε οριζόντια τις 
καμπύλες ζήτησης των δύο καταναλωτών θα έχουμε τη συνολική ή αγοραία καμπύλη 
ζήτησης του προϊόντος. 

    Τιμή PX 

             Καταν.Α      Καταν. Β 

              100          

 

                            Συνολική Καμπύλη 

             

 

     

   0     Ζητούμενη Ποσότητα QX 

Η ζήτηση ως συναρτησιακή σχέση μπορεί να εκφραστεί ως μια απλή συνάρτηση 
γραμμική της μορφής: Q = f (P), πού σημαίνει ότι η ζητούμενη ποσότητα είναι 
συνάρτηση της τιμής, όπου Q (Quantity) είναι η ζητούμενη ποσότητα (δηλαδή η 
εξαρτημένη μεταβλητή διότι  εξαρτάται από την τιμή) και P (Price) είναι η τιμή, που 
είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή. 
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2.1.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης 
Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης είναι οι 
ακόλουθοι: 

 Η τιμή του ζητουμένου αγαθού. 
 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών: οι προτιμήσεις των καταναλωτών 

διαμορφώνονται από την προσωπικότητα του ατόμου και το κοινωνικό και 
οικογενειακό περιβάλλον, καθώς επίσης και από το γενικό ρεύμα της εποχής. 
Όσο μεγαλύτερη ικανοποίηση και χρησιμότητα παρέχει στον καταναλωτή ένα 
αγαθό τόσο αυξάνεται η ζήτησή του. 

 Το ύψος του εισοδήματος: Στα περισσότερα προϊόντα η σχέση μεταξύ 
εισοδήματος και ζήτησης είναι θετική πού σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το 
εισόδημα του καταναλωτή για τα περισσότερα αγαθά τόσο αυξάνεται η 
ζήτηση (και το αντίθετο). Με την αύξηση του εισοδήματος ο καταναλωτής θα 
έχει την δυνατότητα να αγοράσει περισσότερη ποσότητα αγαθών. 

 Το μέγεθος του πληθυσμού 
 Η κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των καταναλωτών 
 Οι τιμές των υπολοίπων αγαθών 
 Οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τις μελλοντικές τιμές και το 

μελλοντικό εισόδημα 
 Τα περιουσιακά στοιχεία των καταναλωτών 
 Η καταναλωτική πίστη 

Αρχικά υποθέσαμε ότι η ζήτηση ενός αγαθού εκφράζεται ως μια απλή γραμμική 
συνάρτηση της μορφής: Q = f (P), πού επηρεάζεται μόνο από την τιμή. Στην 
πραγματικότητα όμως, όπως αναλύσαμε, η ζήτηση ενός αγαθού επηρεάζεται από 
διαφορετικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα, το εισόδημα πού καταναλώνεται, 
οι τιμές των υπολοίπων προϊόντων, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, κλπ. Δηλαδή 
μια πιο ολοκληρωμένη μορφή της συνάρτησης ζήτησης έχει την ακόλουθη μορφή:  Q 
= f (P, Y, PS, PY, Pr, K, κλπ) 

όπου:  P = τιμή, 

Y = εισόδημα, 

PS = η τιμή των συμπληρωματικών αγαθών 

PY = η τιμή των υποκατάστατων αγαθών 

Pr = οι προτιμήσεις των καταναλωτών 

K = ο αριθμός των καταναλωτών. 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης είναι οι παράγοντες πού επηρεάζουν 
ολόκληρη την ζήτηση, το οποίο σημαίνει ότι κάθε μεταβολή ενός από αυτούς τους 
παράγοντες θα επιφέρει μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης από την αρχική της 
θέση. 

2.1.2.1 Ελαστικότητα Ζήτησης 
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H «ελαστικότητα της ζήτησης», (elasticity of demand), ως προς την τιμή είναι ένα 
μέτρο του βαθμού αντίδρασης της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού των 
καταναλωτών στις μεταβολές της τιμής του αγαθού. Αυτή ορίζεται ως ο «λόγος της 
ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή 
της τιμής». Δηλαδή: 

Ελαστικότητα Ζήτησης = 

(Ποσοστιαία Μεταβολής της Ποσότητας)/(Ποσοστιαία Μεταβολής της Τιμής) 

ή άλλως:  nd = . 

Το πρώτο τμήμα της προηγούμενης εξίσωσης μας δίνει ακριβώς τον ορισμό της 
ελαστικότητας ζήτησης, όπου η παράγωγος της ζητούμενης ποσότητας αναφορικά 
με την τιμή πολλαπλασιάζεται με την αναλογία της τιμής προς την ποσότητα. Για 
μικρότερες μεταβολές στην τιμή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια προσεγγιστική 
αναλογία για την παράγωγο της αναλογίας μεταξύ της ποσοστιαίας μεταβολής του 

προϊόντος  και της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής  Επειδή, όπως 
έχουμε ήδη αναλύσει, η ποσότητα της ζήτησης μειώνεται καθόσον η τιμή αυξάνεται, 
όπως επίσης ισχύει και το αντίστροφο, τοποθετούμε το αρνητικό πρόσημο στον τύπο 
της ελαστικότητας. 

Η ελαστικότητα ζήτησης (nd) χαρακτηρίζεται ως ελαστική, μοναδιαία ή ανελαστική 
αντίστοιχα: 

 Ελαστική Ζήτηση, όταν:   (nd)  > 1 
 Μοναδιαία Ελαστικότητα Ζήτησης, όταν: (nd)  = 1 
 Ανελαστική Ζήτηση, όταν:   (nd)  < 1 

Εάν οι τιμές σημειώνουν αξιόλογες μεταβολές, τότε χρησιμοποιείται ο τύπος της 
«τοξοειδούς ελαστικότητας»: 

nd = - (ΔQ / ΔP)  ({P1 + P2} / {Q1 + Q2}). 

Παράδειγμα 2 

Έστω ότι η τιμή ενός αγαθού μειώθηκε κατά 10 % με αποτέλεσμα η ζητούμενη 
ποσότητα αυτού του αγαθού να αυξηθεί κατά 30 %. Ζητείται να βρεθεί η 
ελαστικότητα ζήτησης. 

Απάντηση στο Παράδειγμα 2 

Για να βρούμε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, εφαρμόζουμε και 
αντικαθιστούμε στον αντίστοιχο τύπο της ελαστικότητας ζήτησης, δηλαδή: 

nd = (30 %) / ( - 10 %)  =  - 3. 

δηλαδή, το -3 σημαίνει ότι η ποσοστιαία μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα θα είναι 
τριπλάσια και επειδή το πρόσημο είναι μείον, αυτό σημαίνει ότι η μεταβολή θα είναι 
προς την αντίθετη κατεύθυνση της ποσοστιαίας μεταβολής της τιμής.  

pp

qq

q

p

dp

dq

/

/






 qq /  ./ pp
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Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 1: 

Έστω  τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τη ζήτηση ενός αγαθού:  

 (α). Όταν η τιμή του αγαθού είναι 800 νομ. μονάδες, η ζητούμενη ποσότητα 
είναι 6.000 μονάδες και 

 (β). Όταν η τιμή του αγαθού είναι 1200 νομ. μονάδες, τότε η ζητούμενη 
ποσότητα μειώνεται σε 4.000 μονάδες 

Ζητείται να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης. 

Η απάντηση είναι στο τέλος του Κεφαλαίου. 

2.1.3 Τι Πρέπει να Θυμάστε  
Σύμφωνα με τον Νόμο της Ζήτησης, η ποσότητα που επιθυμείται να αγορασθεί από 
τους καταναλωτές σε μια δεδομένη χρονική περίοδο θα είναι μεγαλύτερη, όσο 
μικρότερη είναι η τιμή. Όταν η τιμή ενός προϊόντος αυξάνεται τότε η ζητούμενη 
ποσότητα από τον καταναλωτή μειώνεται και αντίστροφα. Η Ζήτηση μπορεί να 
μεταβάλλεται αυξητικά (αύξηση) είτε μειωτικά (μείωση).  

Οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν τη Ζήτηση είναι οι ακόλουθοι: 

 Η τιμή του ζητουμένου αγαθού 
 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών 
 Το ύψος του εισοδήματος 
 Το μέγεθος του πληθυσμού 
 Η κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των καταναλωτών 
 Οι τιμές των υπολοίπων αγαθών 
 Οι προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τις μελλοντικές τιμές και το 

μελλοντικό εισόδημα 
 Τα περιουσιακά στοιχεία των καταναλωτών 
 Η καταναλωτική πίστη 

H «ελαστικότητα της ζήτησης», (elasticity of demand), ως προς την τιμή είναι ένα 
μέτρο του βαθμού αντίδρασης της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού των 
καταναλωτών στις μεταβολές της τιμής του αγαθού. Δηλαδή, ορίζεται ως ο «λόγος 
της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία 
μεταβολή της τιμής». Δηλαδή:  nd = - (ΔQ / ΔP) (P / Q). 

Αντίστοιχα, ο τύπος της «τοξοειδούς ελαστικότητας» είναι: 

nd = (ΔQ / ΔP)  ({P1 + P2} / {Q1 + Q2}). 

Η ελαστικότητα ζήτησης (nd) χαρακτηρίζεται ως ελαστική, μοναδιαία ή ανελαστική 
αντίστοιχα: 

 Ελαστική Ζήτηση, όταν:   (nd)  > 1  
 Μοναδιαία Ελαστικότητα Ζήτησης, όταν: (nd)  = 1 
 Ανελαστική Ζήτηση, όταν:   (nd)  < 1 
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2.1.4 Ο Νόμος της Προσφοράς και η Καμπύλη Προσφοράς  
Η συνολική προσφορά (supply) προϊόντος στην οικονομία κατά την διάρκεια μιας 
ορισμένης χρονικής περιόδου πρέπει να ισούται με τα προϊόντα πού παράγονται 
στην χώρα στην χρονική αυτή περίοδο συν τα προϊόντα πού εισάγονται συν τα 
αποθέματα προϊόντων πού υπήρχαν στην αρχή της περιόδου μείον τα αποθέματα 
προϊόντων πού οι παραγωγικοί φορείς επιθυμούν να αφήσουν στο τέλος της 
χρονικής περιόδου. Η προσφορά των αγαθών όπως και η ζήτηση εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες πού ρυθμίζουν την μορφή και το επίπεδο παραγωγής. 

Νόμος της Προσφοράς (Supply Law): Πιο συγκεκριμένα: Νόμος της Προσφοράς: 
Σύμφωνα με τον Νόμο της Προσφοράς, η ποσότητα που επιθυμείται να πωληθεί από 
τους παραγωγούς σε μια δεδομένη χρονική περίοδο θα είναι μεγαλύτερη, όσο 
μεγαλύτερη είναι η τιμή. Η Προσφορά μπορεί να μεταβάλλεται αυξητικά (αύξηση) είτε 
μειωτικά (μείωση). Οι προσδιοριστικοί Παράγοντες της Προσφοράς είναι οι 
ακόλουθοι: 

 Η τιμή του προσφερομένου αγαθού 
 Οι στόχοι που αποβλέπουν οι παραγωγοί 
 Το επίπεδο της τεχνολογίας 
 Οι τιμές των υπολοίπων αγαθών 
 Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών ή το κόστος παραγωγής του αγαθού 
 Οι προβλέψεις των παραγωγών 
 Οι καιρικές συνθήκες για την γεωργική παραγωγή 

Στον κάτω Πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε το συνδυασμό της τιμής και της 
ποσότητας ενός δεδομένου αγαθού Χ πού μας δείχνει την επιθυμία αλλά και την 
δυνατότητα πώλησης ορισμένων ποσοτήτων του αγαθού Χ για συγκεκριμένες τιμές. 
Ο πίνακας αυτός μας δείχνει την κλίμακα της ατομικής προσφοράς. Έστω ότι η 
προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού Χ και η τιμή του αγαθού Χ έχουν:  

Πίνακας: Προσφερόμενη Ποσότητα 

Προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού Χ Τιμή του αγαθού Χ 
70 60 
65 50 
60 40 
50 30 
40 20 
30 10 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα, η καμπύλη Προσφοράς που σχηματίζεται έχει 
ως ακολούθως: 
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     Τιμή Px 
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           0         30        40       50       65   70  Προσφερόμενη Ποσότητα QX 

 
Διάγραμμα: Κλίμακα και Καμπύλη Προσφοράς 

 

Η γραμμική συνάρτηση της προσφοράς είναι: 

Q = c + dP  και  P = (- c / d) + (1 / d) Q 

όπου:  Q είναι η ζητούμενη ποσότητα, P είναι η τιμή του αγαθού και a και b είναι οι 
παράμετροι (υποθέτουμε ότι c >0 και d >0). 

Η κλίμακα της ατομικής προσφοράς μας δείχνει τις ελάχιστες τιμές πού ο 
παραγωγός του συγκεκριμένου προϊόντος Χ  είναι διατεθειμένος να δεχθεί για την 
παραγωγή και την πώληση του αγαθού αυτού. Το ανωτέρω διάγραμμα παρουσιάζει 
την ατομική καμπύλη προσφοράς του αγαθού Χ. Ο συνδυασμός των τιμών και των 
ποσοτήτων (πού παρουσιάζονται στον ανωτέρω πίνακα) παρουσιάζονται στο άνω 
διάγραμμα. Ο γεωμετρικός όλων αυτών των σημείων, (πού έχουν συντεταγμένες τα 
ζευγάρια τιμών - και- ποσοτήτων), μας δίδουν την ατομική καμπύλη προσφοράς. 
Για ευκολία δεχόμεθα ότι η καμπύλη προσφοράς είναι συνεχής. Όπως αναφέραμε, 
επειδή ο παραγωγός του συγκεκριμένου αγαθού παράγει περισσότερες ποσότητες 
σε υψηλότερες τιμές, η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση.  

Σύμφωνα με τον Νόμο της Προσφοράς ο παραγωγός προσφέρει περισσότερη 
ποσότητα του αγαθού Χ όσο αυξάνεται η τιμή αυτού. Επίσης στο ακόλουθο σχήμα 
μπορούμε να παρατηρήσουμε την Κλίμακα και την Καμπύλη Προσφοράς. Στον 
οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται τις προσφερόμενες ποσότητες του αγαθού Χ, ενώ 
στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται τις τιμές αυτού. Η συνολική είτε αγοραία 
καμπύλη προσφοράς, δηλαδή ολόκληρης της παραγόμενης ποσότητας του αγαθού 
Χ από το σύνολο των παραγωγών ευρίσκεται δια της οριζοντίου άθροισης όλων των 
ατομικών καμπυλών προσφοράς του συγκεκριμένου αγαθού. 
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       Τιμή Px      S2 
 
           S S1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 S2 S  
 
       S1 
 

0                                       Προσφερόμενη Ποσότητα QX   
 

Διάγραμμα: Η μετατόπιση της καμπύλης Προσφοράς 

Μια μεταβολή των τιμών (θετική είτε αρνητική) επηρεάζει τις προσφερόμενες 
ποσότητες (θετικά είτε αρνητικά) και κατά συνέπεια επηρεάζει και μεταβάλλει την 
θέση της καμπύλης προσφοράς. Στο άνω σχήμα παρουσιάζεται η μεταβολή της 
θέσης της καμπύλης προσφοράς πού επέρχεται λόγω μιας μεταβολής της τιμής. Η 
αύξηση της τιμής του προσφερόμενου αγαθού επιφέρει μια θετική μετατόπιση προς 
τα άνω (αριστερά) της καμπύλης προσφοράς, ενώ η μείωση της τιμής του 
προσφερόμενου αγαθού επιφέρει μια θετική μετατόπιση προς τα κάτω (δεξιά) της 
καμπύλης προσφοράς. Η έννοια μεταβολή της καμπύλης προσφοράς σημαίνει 
μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης προσφοράς.  

Στο συγκεκριμένο ανωτέρω σχήμα υποθέτουμε ότι η κλίση της καμπύλης 
προσφοράς παραμένει αμετάβλητος. Οι καμπύλες προσφοράς SS1 πού αντιστοιχεί 
στην μείωση της καμπύλης προσφοράς SS2 πού αντιστοιχεί στην αύξηση της 
καμπύλης προσφοράς είναι παράλληλες με την SS, γεγονός πού σημαίνει ότι η κλίση 
της καμπύλης προσφοράς παραμένει αμετάβλητος. Είναι δυνατόν όμως να έχουμε 
ταυτόχρονα εκτός από την αλλαγή της θέσης της καμπύλης και μεταβολή στην κλίση 
της καμπύλης προσφοράς. Η έννοια της μεταβολής της κλίσης της καμπύλης 
προσφοράς δεν σημαίνει μετατόπιση ολόκληρης της καμπύλης προσφοράς. Στο 
κάτωθι σχήμα παρουσιάζεται η μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας. Πού 
αναφέρεται στις μετακινήσεις στην ίδια καμπύλη προσφοράς. 
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Διάγραμμα: Η μετατόπιση της καμπύλης Προσφοράς από το σημείο Α στο σημείο Β 

2.1.5 Η Καμπύλη Προσφοράς μιας Επιχείρησης 
Η (βραχυχρόνια) καμπύλη προσφοράς μιας πλήρους ανταγωνιστικής επιχείρησης 
είναι το τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους όπου βρίσκεται πάνω από την 
καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους. Αυτό φαίνεται στο ακόλουθο 
σχεδιάγραμμα. 

Η τιμή του προϊόντος προσδιορίζεται στην αγορά από τη συνολική προσφορά και 
ζήτηση του προϊόντος, και είναι δεδομένη για την κάθε επιχείρηση. Η συνολική 
προσφορά του προϊόντος είναι το άθροισμα της προσφοράς όλων των επιμέρους 
επιχειρήσεων στον κλάδο. Ας υποθέσουμε ότι σε έναν πλήρως ανταγωνιστικό κλάδο 
υπάρχουν 1.000 πανομοιότυπες επιχειρήσεις και έστω 1 απ’ αυτές μπορεί να 
θεωρηθεί αντιπροσωπευτική του κλάδου.  

Στο μακροχρόνιο διάστημα οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταβάλουν τον 
κεφαλαιουχικό τους εξοπλισμό και γενικά όλους τους συντελεστές παραγωγής και το 
μέγεθός τους. Στο διάστημα αυτό μπορούν να μπουν με ευκολία νέες επιχειρήσεις 
στον κλάδο ή να αποχωρήσουν ορισμένες από τις υπάρχουσες. 

Όταν η τιμή του προϊόντος είναι OTL η ποσότητα που θα παραχθεί και θα 
προσφερθεί από την επιχείρηση είναι ΟΠi, δηλαδή είναι η ποσότητα που αντιστοιχεί 
στο σημείο στο οποίο η γραμμή Τ1Τ1 που αντιπροσωπεύει την τιμή του προϊόντος, 
τέμνει την καμπύλη του οριακού κόστους. 
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     Κόστος      ΟΚ  ΜΚ 
       Έσοδο          ΜΜΚ 
 
 
    Τ1 
                                  Τ2 
        Τ3  
                                     Τ4 
   Τ5      
  
    
 
  
 

  Π1    Π2 Π3 Π4    Π5  Ποσότητα Προϊόντος 
 

Διάγραμμα: Καμπύλη Προσφοράς μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης 

Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει την προσφορά του προϊόντος, (προσφερόμενη 
ποσότητα). Τα δεδομένα του πίνακα παρουσιάζονται ακολούθως στο σχεδιάγραμμα. 

Πίνακας: Προσφερόμενη Ποσότητα 

Προσφερόμενη 
ποσότητα από 
την επιχείρηση 

Προσφερόμενη 
ποσότητα από 

ολόκληρο τον κλάδο 

Τιμή 
(€) 

Ζητούμενο Ποσό 

(1) (2) (3) (4) 
9 9000 600 50 
8 8000 500 100 
7 7000 400 250 
6 6000 300 600 
5 5000 200 800 
4 4000 100 1000 
3 3000 0 1100 

 

Εάν η αντιπροσωπευτική επιχείρηση σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό κλάδο κάνει 
κέρδος μεγαλύτερο από το φυσιολογικό, τότε θα υπάρχει κίνητρο για νέες 
επιχειρήσεις να μπουν στον κλάδο.  

Η είσοδος νέων επιχειρήσεων θα αυξήσει την προσφορά του προϊόντος και θα 
μειώσει την τιμή και το κέρδος της αντιπροσωπευτικής επιχείρησης. Εφόσον η 
αντιπροσωπευτική επιχείρηση συνεχίζει να πραγματοποιεί κέρδος θα εξακολουθήσει 
η είσοδος νέων επιχειρήσεων, και η αύξηση της προσφοράς του προϊόντος και του 
κέρδους της επιχείρησης.  
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  Τιμή   Ζήτηση 
 
 
 
         Προσφορά 
       300 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                    6           Ποσότητα (σε χιλιάδες) 

Διάγραμμα: Προσδιορισμός της τιμής προϊόντος από την συνολική Προσφορά και 
Ζήτηση 

 

2.1.6 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Προσφοράς και 
Ελαστικότητα Προσφοράς  

Όπως αναφέραμε η καμπύλης προσφοράς ενός αγαθού είναι ο γεωμετρικός τόπος 
των συνδυασμών τιμής και ποσότητας πού οι παραγωγοί επιθυμούν και μπορούν να 
πετύχουν. 

Οι προσδιοριστικοί Παράγοντες της Προσφοράς (Supply) είναι οι ακόλουθοι: 

 (1). Η τιμή του προσφερομένου αγαθού αποτελεί το κίνητρο για την αύξηση 
είτε την μείωση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι υπόλοιποι 
προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς παραμένουν αμετάβλητοι. 
Σύμφωνα με την αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους, η αύξηση της τιμής 
δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους στους παραγωγούς και άρα 
αύξηση της παραγωγής τους. Οι τιμές λοιπόν του αγαθού επηρεάζουν 
αυξητικά είτε μειωτικά την προσφερόμενη ποσότητα.  

 (2). Οι στόχοι που αποβλέπουν οι παραγωγοί είναι διάφοροί. Εκτός από την 
βασική αρχή της μεγιστοποίησης του κέρδους μπορεί να είναι η κοινωνική 
προβολή, η διαφήμισης, η κατάκτησης μεγαλυτέρου ποσοστού και μεριδίου 
της αγοράς, η αποφυγή υπερβολικών κινδύνων, κλπ. 

 (3). Το επίπεδο της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός 
παράγοντας πού ρυθμίζει την παραγωγή και την προσφορά των αγαθών είναι 
η τεχνολογία. Η τεχνολογική πρόοδος συμβάλλει σημαντικά στην ποιοτική 
βελτίωση των προϊόντων καθώς επίσης στην βελτίωση των συνθηκών 
παραγωγής και της ποιότητας των συντελεστών παραγωγής (κεφαλαίου και 
εργασίας) και κατά συνέπεια στην αύξηση της παραγωγής και των 
προσφερομένων ποσοτήτων. 

 (4). Οι τιμές των υπολοίπων αγαθών. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχή της 
μεγιστοποίησης των κερδών και των πωλήσεων, η αύξηση της τιμής του 
προσφερόμενου αγαθού έχει ως συνέπεια την  αύξηση της καμπύλης 
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προσφοράς και την μετατόπιση της προς τα άνω (αριστερά). Όμως η 
αύξησης (είτε η μείωσης) της προσφοράς ενός αγαθού δεν εξαρτάται μονάχα 
από την αύξηση (είτε την μείωση) της τιμής του αγαθού αυτού. Οι τιμές των 
υπολοίπων αγαθών επηρεάζουν επίσης την προσφορά του συγκεκριμένου 
αυτού αγαθού. Με το όρο οι τιμές των υπολοίπων αγαθών αναφερόμεθα στις 
τιμές τόσο των συμπληρωματικών όσο και των υποκατάστατων αγαθών. 

 (5). Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών είτε το κόστος παραγωγής του 
αγαθού. Όπως έχουμε αναφέρει τελικός σκοπός των παραγωγών είναι η 
αύξησης των κερδών (και όχι μονάχα των εσόδων). Ο επιχειρηματίας λοιπόν 
λαμβάνει υπόψη και το κόστος παραγωγής του αγαθού πού εξαρτάται από τις 
αμοιβές και την σπανιότητα (την διαθεσιμότητα και την χρησιμοποίηση) των 
παραγωγικών συντελεστών  (κεφαλαίου, εργασίας και γης). Η μεταβολή 
(αύξηση είτε μείωση) στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών θα επηρεάζει 
το κόστος παραγωγής και κατά συνέπεια την μείωση (είτε την αύξηση) των 
κερδών της επιχείρησης με τελική συνέπεια την μείωση (είτε την αύξηση) της 
προσφοράς ενός αγαθού. Με την προϋπόθεση και εδώ ότι οι υπόλοιποι 
παράγοντες παραμένουν σταθεροί (Ceteris-Paribus). Σε μερικές περιπτώσεις, 
εάν αυτό είναι δυνατόν, μπορεί η αύξηση στις τιμές ορισμένων παραγωγικών 
συντελεστών να οδηγήσει στην υποκατάσταση αυτών με άλλους στους 
οποίους η τιμή παραμένει αμετάβλητος. 

 (6). Οι προβλέψεις των παραγωγών για τις μελλοντικές συνθήκες της αγοράς 
ενός αγαθού μπορούν επίσης να επηρεάσουν την προσφορά του αγαθού 
αυτού. Για παράδειγμα, προβλέψεις για την αύξηση της τιμής του 
παραγόμενου αγαθού μπορούν να έχουν ως συνέπεια την μείωση της 
προσφοράς αυτού είτε μέσω της αποθεματοποίησης ενός τμήματος της 
παραγόμενης ποσότητας είτε για ακόμη μέσω της μείωσης της παραγωγής.  
Οι προβλέψεις επίσης μπορούν να αφορούν την τεχνολογική πρόοδο, όπου η 
πιθανή διάδοσης μιας καινοτομίας να μειώσει τα έξοδα παραγωγής και το 
κόστος και κατά συνέπεια μπορεί να μειωθεί η παραγωγή μέχρι την εφαρμογή 
των νέων καινοτομικών δραστηριοτήτων. 

 (7). Οι καιρικές συνθήκες προκειμένου για γεωργική παραγωγή πού 
αποτελούν βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της προσφοράς των 
γεωργικών προϊόντων. Επίσης ορισμένα απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες 
(όπως για παράδειγμα, η ξηρασία, το χαλάζι) επηρεάζουν άμεσα την 
προσφορά των γεωργικών προϊόντων. 

 Οι ανωτέρω προσδιοριστικοί παράγοντες πού αναφέραμε αποτελούν τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές (πού προσδιορίζουν) την προσφερόμενη ποσότητα 
του συγκεκριμένου αγαθού (εξαρτημένη μεταβλητή).  

Πιο συγκεκριμένα στην πιο απλή γραμμική μορφή, η συνάρτηση προσφοράς έχει την 
ακόλουθη μορφή:   QX = f(PX, G, T, Pi, Wi, R, C) 

QX = προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού Χ (εξαρτημένη μεταβλητή) 

f      = η μαθηματική μορφή της συνάρτησης 

PX   = η τιμή του αγαθού Χ 

G     = οι στόχοι πού αποβλέπουν οι επιχειρήσεις 
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T     = το επίπεδο της τεχνολογίας (τεχνολογική πρόοδος) 

Pi      = Οι τιμές των υπολοίπων αγαθών 

Wi    = Οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών (κεφαλαίου και εργασίας) 

R      = Οι προβλέψεις των παραγωγών  

C       = Οι καιρικές συνθήκες. 

Οι μεταβολές ενός είτε περισσοτέρων από τους επτά άνω παράγοντες (δηλαδή τις 
ανεξάρτητες μεταβλητές της συνάρτησης) πού αναλύσαμε θα επηρεάζουν άμεσα και 
θα προσδιορίζουν την προσφερόμενη ποσότητα θετικά είτε αρνητικά και άρα θα 
μετακινούν την καμπύλη αυξητικά (προς τα άνω-αριστερά) είτε μειωτικά (προς τα 
κάτω-δεξιά), όπως περιγράψαμε στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα.  Το μέτρο αντίδρασης 
των παραγωγών-πωλητών πού προέρχεται από μια μεταβολή στην τιμή καλείται 
ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού (Elasticity of supply). Πιο συγκεκριμένα: η 
ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού ισούται προς τον λόγο της ποσοστιαίας 
μεταβολής της προσφερόμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. 

Δηλαδή: Ελαστικότητα Προσφοράς (ns) 

= 
Τιμης  ττηΜεταβολη Ποσοστιαια

Ποσοτητας ενηςΠροσφεροομ Μεταβολη Ποσοστιαια
 

είτε Ελαστικότητα Προσφοράς (ns)  =   
q

p

p

q





 

όπου: Δq =μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας. 

Δp = μεταβολή της τιμής 

q = η προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού 

p = η τιμή του προσφερόμενου αγαθού 

Για παράδειγμα, έστω ότι η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται από 10 Ευρώ  σε 15 Ευρώ 
και η προσφερόμενη ποσότητα μεταβάλλεται από 500 σε 1000 μονάδες. Για να βρω 
την ελαστικότητα της προσφοράς του αγαθού εφαρμόζω τον ακόλουθο τύπο: 

Ελαστικότητα Προσφοράς   (ns)  = 
q

p

p

q





 

(ns) = { (1000 – 500)  *  10} / {(15 – 10) * 500 } = 10 / 5 = 2 

Αυτό σημαίνει ότι σε αύξηση της τιμής κατά 1 % η προσφερόμενη ποσότητα θα 
αυξηθεί κατά 2 %.  Όσα αγαθά έχουν ελαστικότητα προσφοράς μεγαλύτερη από 
την μονάδα  θα λέγουμε ότι είναι ελαστικά είτε ότι η προσφορά τους είναι 
ελαστική. Αντίστοιχα όσα αγαθά έχουν ελαστικότητα προσφοράς μικρότερη από την 
μονάδα  (και μεγαλύτερη από το μηδέν) θα λέγουμε ότι είναι ανελαστικά είτε ότι η 
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προσφορά τους είναι ανελαστική. Στα ακόλουθα σχήματα παρουσιάζονται η 
πλήρως ανελαστική καμπύλη προσφοράς (κάτωθι σχεδιάγραμμα (α)) και η πλήρως 
ελαστική καμπύλη προσφοράς (κάτωθι σχεδιάγραμμα (β)).  

 Τιμή Px                       Τιμή Px 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Προσφερόμενη Ποσότητα QX                            Προσφερόμενη Ποσότητα QX 

                 Σχήμα (α):      Σχήμα (β): 
              Πλήρως Ανελαστική Προσφορά           Πλήρως Ελαστική Προσφορά 

 
Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι θετική λόγω του Νόμου της Προσφοράς (της 
θετικής κλίσης της καμπύλης προσφοράς). Σε σπάνιες περιπτώσεις η ελαστικότητα 
της προσφοράς μπορεί να είναι αρνητική λόγω της σπάνιας περίπτωσης όπου η 
καμπύλης προσφοράς έχει αρνητική κλίση. 

Οι κυριότεροι παράγοντες πού προσδιορίζουν την ελαστικότητα της προσφοράς ενός 
αγαθού είναι:  

 (α).  η χρονική περίοδος πού αναφερόμεθα και  
 (β). η ευχέρεια διαθεσιμότητας των παραγωγικών συντελεστών πού 

απαιτούνται για την παραγωγή του αγαθού αυτού.  

Η προσφορά ενός αγαθού θα είναι ανελαστική όταν για την αύξηση των 
παραγωγικών συντελεστών πού είναι απαραίτητοι για την αύξηση της παραγωγής θα 
απαιτείται μια σημαντική αύξησης των τιμών αυτών. Επίσης η ελαστικότητα της 
προσφοράς μπορεί να διακριθεί σε στιγμιαία, βραχυχρόνια και μακροχρόνια.  


