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1. Σκοποί ενότητας 
 

2. Περιεχόμενα ενότητας 

2.1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ  

2.1.1 Κόστος και Κόστος Ευκαιρίας  

2.1.1.1 Έννοια του Κόστους 
Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι τα μέσα που διαθέτει μια οικονομία για την 
ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών. Τα βασικά χαρακτηριστικά των 
παραγωγικών συντελεστών είναι:    

 (α) ότι είναι περιορισμένης ποσότητας,  
 (β) ότι είναι εύχρηστοι και  
 (γ) ότι μπορούν να συνδυασθούν με διαφόρους τρόπους καθώς επίσης και να 

υποκατασταθούν μεταξύ τους για να παράγουν μια δεδομένη ποσότητα 
αγαθού. 

 

Παραγωγή (Production) είναι οποιαδήποτε διαδικασία που μετατρέπει τους 
παραγωγικούς συντελεστές σε προϊόντα.  

Ως παραγωγή δεν θεωρείται μονάχα η παρασκευή των προϊόντων, αλλά επίσης με 
μια γενική έννοια (ένα ευρύ ορισμό), ως παραγωγή θεωρείται η μεταφορά, 
αποθήκευση και εμπορία των προϊόντων.  

Ένα βασικό και ουσιαστικό στοιχείο για την αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης 
είναι ο μετασχηματισμός των εισροών (παραγωγικών συντελεστών) σε προϊόντα και 
υπηρεσίες. Η απάντηση σε ένα σημαντικό βαθμό δίνεται από το συνολικό κόστος 
των εισροών που χρειάζεται η επιχείρηση για να μπορέσει να παράγει μια ποσότητα 
προϊόντος και υπηρεσιών. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικός θεωρείται και ο παράγοντας 
«κόστος» για την λήψη των αποφάσεων, καθόσον για την λήψη των επιχειρηματικών 
αποφάσεων και σχεδίων συγκρίνουμε το κόστος με το όφελος. 

2.1.1.2 Μορφές και Είδη Κόστους 
Το κόστος αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη, εξέλιξη και την πορεία της 
επιχείρησης. Οι βασικές κατηγορίες κόστους είναι: 

ΠΡΩΤΕΣ  ΥΛΕΣ  
(ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΓΑΘΩΝ 
(ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
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 (α) Σταθερό Κόστος (Fixed Cost) είναι το κόστος που είναι ανεξάρτητο από το 
επίπεδο παραγωγής, δηλαδή το πάγιο κόστος. 

 (β) Μεταβλητό Κόστος (Variable Cost) είναι το κόστος που «συνδέεται» και 
εξαρτάται από το επίπεδο παραγωγής, δηλαδή είναι το κόστος που θα είναι 
μηδενικό όταν το επίπεδο παραγωγής είναι μηδενικό. 

 (γ) Συνολικό Κόστος (Total Cost) είναι το σύνολο του σταθερού κόστους και 
του μεταβλητού κόστους. 

 (δ) Μέσο Κόστος είτε Μοναδιαίο Κόστος (Average Cost ή Unit Cost) είναι το 
ανά μονάδα κόστος, δηλαδή το συνολικό κόστος διαιρούμενο με το επίπεδο 
παραγωγής. To μέσο κόστος σχετίζεται με την έννοια του κατάλληλου 
κόστους που θα «ρυθμίζει» εάν θα πρέπει να παράγουμε.  

 (ε) Οριακό Κόστος (Marginal Cost) είναι το κόστος που αφορά μια επί-πλέον 
μονάδα, δηλαδή το συνολικό κόστος παραγωγής (q+1) μονάδων προϊόντος 
μείον το συνολικό κόστος παραγωγής (q) μονάδων προϊόντος. Οριακό κόστος 
παραγωγής (marginal cost) είναι η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό 
κόστος λόγω της αύξησης της παραγωγής προϊόντος κατά μια μονάδα. To 
οριακό κόστος σχετίζεται με την έννοια του κατάλληλου κόστους που θα 
«ρυθμίζει» πόσο θα πρέπει να παράγουμε. 

 (στ) Κόστος Ευκαιρίας (opportunity cost ή imputed cost) θεωρείται ιδιαίτερα 
σημαντικό για την λήψη των αποφάσεων και ορίζει το διαφυγόν όφελος ή 
κέρδος που χάνει ο παραγωγός λόγω του ότι χρησιμοποιεί τους 
παραγωγικούς του συντελεστές στην συγκεκριμένη παραγωγική 
δραστηριότητα και όχι σε κάποια άλλη εναλλακτική χρήση.  

 (η) Κόστος Εισόδου (sunk cost ή specific asset) είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε 
θέματα βιομηχανικής οργάνωσης και θεωρείται το κόστος επένδυσης που 
γίνεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς εναλλακτική χρήση, δηλαδή, χωρίς 
κόστος ευκαιρίας. 

 (θ) Εξωτερικό Κόστος (explicit costs) είναι οι πραγματικές δαπάνες και έξοδα 
μια επιχείρησης για να αγοράσει ή να μισθώσει εισροές και συντελεστές 
παραγωγής που χρειάζεται. 

 (ι) Εσωτερικό Κόστος (implicit costs) είναι η αξία των ίδιων εισροών και 
συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την δική της 
παραγωγική δραστηριότητα. 

 (κ) Βραχυχρόνιο και Μακροχρόνιο κόστος (short-tern cost και long-term 
costs) αναφέρεται στον επιμερισμό της δαπάνης και των εξόδων 
βραχυχρόνια και μακροχρόνια αντίστοιχα.  

Παράδειγμα 3 

Έστω μια παραγωγική μονάδα που ασχολείται με την κατασκευή τσαντών για την 
παραγωγή των οποίων είναι απαραίτητη να μισθωθεί ένα μηχάνημα με κόστος 20 € 
την εβδομάδα που θα λειτουργεί με ένα εργαζόμενο ο οποίος θα πληρώνεται με 1 € 
κατά την διάρκεια της εβδομάδας (μέχρι 40 ώρες) και 2 € τα Σάββατα (μέχρι 8 ώρες) 
και 3 € τις Κυριακές (μέχρι 8 ώρες). Το μηχάνημα που λειτουργεί από τον 
εργαζόμενο παράγει 1 τσάντα / ανά ώρα. Υποθέτουμε ότι η παραγωγή είναι 40 
τσάντες ανά εβδομάδα. Ζητείται να υπολογισθεί το σταθερό, μεταβλητό, μέσο και 
οριακό κόστος της επιχείρησης. 
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Απάντηση στο Παράδειγμα 3 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης: 

 (α) Σταθερό Κόστος (Fixed Cost) είναι το πάγιο κόστος, δηλαδή στο 
παράδειγμα μας από την μίσθωση του μηχανήματος εβδομαδιαία, δηλαδή 
Σταθερό Κόστος = 20€. 

 (β) Μεταβλητό Κόστος (Variable Cost) είναι το κόστος που «συνδέεται» και 
εξαρτάται από το επίπεδο παραγωγής, δηλαδή στο παράδειγμα μας είναι οι 
40 τσάντες επί μία ώρα ανά τσάντα επί 1 € ανά ώρα, δηλαδή = 40 €. 

 (δ) Μέσο Κόστος είτε μοναδιαίο κόστος (Average Cost ή Unit Cost) είναι το 
ανά μονάδα κόστος, δηλαδή στο παράδειγμα μας είναι (20 € + 40 €) / 40 = 
1,5 €.  

 (ε) Οριακό Κόστος (Marginal Cost) είναι το κόστος που αφορά μια επί-πλέον 
μονάδα, δηλαδή στο παράδειγμα μας το οριακό κόστος είναι 2 €. Πραγματικά, 
εάν παράγουμε την 41η  τσάντα, αυτό συνεπάγεται ότι θα εργαζόμαστε το 
Σαββάτο με ωριαία αποζημίωση 2 € και θα χρειασθούμε μια ώρα εργασίας 
για να παράγουμε μια επί-πλέον τσάντα. 

Παράδειγμα 4 

Έστω ένας επιχειρηματίας που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται μια επιχείρηση και 
έχει ορισθεί η «αμοιβή» του στο ποσό των 20.000 €. Με βάση τα άνω δεδομένα 
ζητείται να προσδιορισθεί το εσωτερικό κόστος (implicit costs) από τις ακόλουθες 
απαντήσεις: 

 (α) Το εσωτερικό κόστος (implicit costs) αντιστοιχεί σε 20.000 € / έτος. 
 (β) Το εσωτερικό κόστος (implicit costs) αντιστοιχεί σε πάνω από 20.000 € / 

έτος. 
 (γ) Το εσωτερικό κόστος (implicit costs) αντιστοιχεί σε λιγότερο από 20.000€/ 

έτος 
 (δ) Οποιαδήποτε απάντηση από τα ανωτέρω είναι πιθανή. 

Απάντηση στο Παράδειγμα 4 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης, η σωστή απάντηση είναι: 

(δ) Οποιαδήποτε απάντηση από τα ανωτέρω είναι πιθανή. Το εσωτερικό κόστος 
(implicit costs) του επιχειρηματία εξαρτάται από την εργασία και τους άλλους 
παραγωγικούς συντελεστές και εισροές που το άτομο κατέχει και χρησιμοποιεί για 
την επιχείρηση και θα μπορούσε να χρησιμοποιεί σε μια άλλη εναλλακτική χρήση. 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 2 

Έστω τα δεδομένα του ακόλουθου πίνακα που παρουσιάζει την διάρθρωση του 
κόστους. Με βάση τα στοιχεία αυτά ζητείται να υπολογισθούν: 

Προϊόν
(Q) 

Συνολικό 
Σταθερό 
Κόστος 
(TFC) 

Συνολικό 
Μεταβλητό Κόστος

(TVC) 

Συνολικό Κόστος 
(TC) 
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0 60 0 60 
1 60 30 90 
2 60 40 100 
3 60 45 105 
4 60 55 115 
5 60 75 135 
6 60 120 180 

 (α) Το Σταθερό Μέσο Κόστος 
 (β) Το Σταθερό Μεταβλητό Κόστος 
 (γ) Το Μέσο Κόστος 
 (δ) Το Οριακό Κόστος 

   Η λύση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

2.1.2 Τι Πρέπει να Θυμάστε 
Οι οικονομικές αποφάσεις βασίζονται στην ιδέα και στην έννοια του κόστους. Το 
κόστος αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη, εξέλιξη και την πορεία της 
επιχείρησης. Οι βασικές κατηγορίες κόστους είναι: 

 (α) Σταθερό Κόστος (Fixed Cost). 
 (β) Μεταβλητό Κόστος (Variable Cost). 
 (γ) Συνολικό Κόστος (Total Cost). 
 (δ) Μέσο Κόστος είτε μοναδιαίο κόστος (Average Cost ή Unit Cost). 
 (ε) Οριακό Κόστος (Marginal Cost). 
 (στ) Κόστος Ευκαιρίας (opportunity cost ή imputed cost). 
 η) Κόστος Εισόδου (sunk cost ή specific asset). 
 (θ) Εξωτερικό Κόστος (explicit costs). 
 (ι) Εσωτερικό Κόστος (implicit costs). 
 (κ) Βραχυχρόνιο και Μακροχρόνιο κόστος (short-tern cost και long-term 

costs)  

Το οριακό κόστος μας εισάγει στην κατάλληλη έννοια για να αποφασίσουμε σχετικά 
με το πόσο θα πρέπει να παραχθεί, ενώ το μέσο κόστος  μας εισάγει στην κατάλληλη 
έννοια για να αποφασίσουμε εάν θα πρέπει να παράγουμε κάποιο προϊόν είτε όχι. 


