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1. Σκοποί ενότητας 
 

2. Περιεχόμενα ενότητας 

2.1 ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  

2.1.1 Μεγιστοποίηση των Κερδών 
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι προσδιορισμού των κερδών της επιχείρησης: 

(α) Σύγκριση συνολικών εσόδων και συνολικών εξόδων: Η επιχείρηση θα παράγει, 
βραχυπρόθεσμα, εάν πραγματοποιεί  είτε κέρδη (profit-maximizing case), είτε 
μικρότερες ζημιές 

(β) Σύγκριση οριακών εσόδων και οριακών εξόδων: Μία άλλη μέθοδος με την οποία 
μία επιχείρηση αποφασίζει το επίπεδο του παραγόμενου προϊόντος είναι να 
προσδιορίσει και να συγκρίνει τα ποσά με τα οποία κάθε επιπλέον μονάδα 
παραγωγής συνεισφέρει στα συνολικά έσοδα και στα συνολικά έξοδά της. Η 
επιχείρηση εδώ αντιπαραβάλλει το οριακό έσοδο (marginal revenue, MR) και το 
οριακό έξοδο (marginal cost, MC) σε κάθε διαδοχική μονάδα παραγωγής. 

Η μεγιστοποίηση των κερδών (Profit maximization) «συνδέεται» με τη συνάρτηση 
κερδών ή ζημιών, δηλαδή, με τα συνολικά έσοδα και τα συνολικά έξοδα. Πιο 
συγκεκριμένα:Π(q) = R(q) – C(q) 

όπου: Π(q) = κέρδη ή ζημιές (ανάλογα εάν το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό ή 
αρνητικό). 

R(q) = συνολικά έσοδα (Total Revenues) που προκύπτουν από  το συνολικό τζίρο, 
δηλαδή τις πωλήσεις (q) (ποσότητα) επί την τιμή (p), δηλαδή, R(q) = q p. 

C(q) = συνολικό κόστος (Total Cost) που είναι το άθροισμα του συνολικού σταθερού 
κόστους (FC) και συνολικού μεταβλητού κόστους (VC),  

δηλαδή, C(q) = FC + VC. 
 

                     Κέρδη       Μέγιστο 
          
 
 
 
 
 
       0          Προϊόν 

Διάγραμμα 2: Μεγιστοποίηση των κερδών 
 

Το βασικό ερώτημα στη μεγιστοποίηση των κερδών είναι να υπολογίσουμε το άριστο 
επίπεδο προϊόντος που μεγιστοποιεί τα κέρδη. Μπορούμε να φανταστούμε τη 
συνάρτηση κερδών σαν ένα διάγραμμα που σχηματίζει ένα λόφο, όπου στον 
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οριζόντιο άξονα απεικονίζεται το προϊόν και στον κάθετο άξονα απεικονίζονται τα 
κέρδη.  

Στο συγκεκριμένο διάγραμμα 2, η μεγιστοποίηση των κερδών θα παρουσιάζεται στο 
ανώτατο σημείο της καμπύλης, εκεί όπου η κλίση της καμπύλης στο υψηλότερο 
σημείο θα είναι μηδέν. Δηλαδή, αναλύοντας το συγκεκριμένο διάγραμμα σημαίνει ότι 
η κλίση της καμπύλης στο υψηλότερο σημείο του διαγράμματος θα είναι μηδέν, που 
σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι η παράγωγος των κερδών αναφορικά με το προϊόν θα 
είναι μηδέν, όπου η μηδενική παράγωγος θεωρείται αναγκαία αλλά  όχι ικανή 
συνθήκη και είναι γνωστή ως η «συνθήκη πρώτη τάξης» για τη μεγιστοποίηση των 
κερδών (First-Order-Conditions for Profit Maximization-FOC). 

Με βάση τη συνάρτηση κερδών και ζημιών που αναλύσαμε ανωτέρω, η παράγωγος 
των κερδών αναφορικά με το προϊόν θα είναι μηδέν, δηλαδή, η παράγωγος των 
συνολικών εσόδων μείον τη παράγωγο του συνολικού κόστους θα είναι μηδέν ή 
εναλλακτικά, η παράγωγος των συνολικών εσόδων θα ισούται με την παράγωγο του 
συνολικού κόστους:  

MR = MC 

όπου: 

MR (Marginal Revenues) είναι τα οριακά έσοδα, δηλαδή, η παράγωγος των εσόδων 
αναφορικά με το προϊόν. Επειδή γνωρίζουμε ότι τα οριακά έσοδα ισούνται με την τιμή 

επί την ποσότητα, δηλαδή, R(q) = q p, η παράγωγος θα είναι MR = pq
dq

dp
  ή 

εναλλακτικά: 
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1pMR , όπου ε είναι η ελαστικότητα ζήτησης. 

και MC (Marginal Cost) είναι το οριακό κόστος που έχουμε ήδη αναλύσει στην 
ενότητα 3.1. 

Σε μια ανταγωνιστική αγορά, κάθε μικρή επιχείρηση θα πουλά όσο περισσότερη 
ποσότητα προϊόντων μπορεί στην προκαθορισμένη τιμή αγοράς, άρα, τα έσοδα από 
την πώληση μιας επιπλέον μονάδας προϊόντος ισούνται με την τιμή πώλησης, 
δηλαδή, MR = p. 

Δραστηριότητα 1 

Να αποδείξετε με τη χρήση των αριθμητικών πράξεων στην παραγωγική 
δραστηριότητα, καθώς επίσης και με τη χρήση των συνθηκών πρώτης τάξης (δηλαδή 
τις πρώτες παραγώγους) και τις συνθήκες δεύτερης τάξης (δηλαδή τις δεύτερες 
παραγώγους) ότι μια επιχείρηση στο καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού θα πρέπει 
να πληροί ορισμένες συνθήκες για να μπορεί να μεγιστοποιεί τα κέρδη της. 

Απάντηση στη Δραστηριότητα 1 

Γνωρίζουμε ότι τα συνολικά κέρδη ή ζημιές υπολογίζονται από την ακόλουθη 
συναρτησιακή μορφή: 

Π(q) = R(q) – C(q) 
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όπου: Π(q) = κέρδη ή ζημιές (ανάλογα εάν το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό ή 
αρνητικό). 

R(q) = συνολικά έσοδα (Total Revenues) που προκύπτουν από  το συνολικό τζίρο, 
δηλαδή τις πωλήσεις (q) (ποσότητα) επί την τιμή (p), δηλαδή, R(q) = q p. 

C(q) = συνολικό κόστος (Total Cost) που είναι το άθροισμα του συνολικού σταθερού 
κόστους (FC) και του συνολικού μεταβλητού κόστους (VC), δηλαδή, C(q) = FC + VC. 

Εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης Π(q) είναι θετικό έχουμε κέρδη, δηλαδή την 
περίπτωση όπου τα συνολικά έσοδα είναι μεγαλύτερα από το συνολικό κόστος. 
Αντίθετα, εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης Π(q) είναι αρνητικό έχουμε ζημιά 
(δηλαδή, αρνητικά κέρδη), δηλαδή την περίπτωση όπου τα συνολικά έσοδα είναι 
μικρότερα από το συνολικό κόστος. 

Σύμφωνα με τη χρήση των αριθμητικών πράξεων, εάν πάρουμε τις συνθήκες 
πρώτης τάξης (FOC, First Order Conditions), δηλαδή την πρώτη παράγωγο (first 
derivative) ως προς το Π αναφορικά με το (q) και τις εξισώσουμε με το μηδέν, 
δηλαδή εάν: 

0
)()(


dQ

TCd

dQ

TRd

dQ

d
 

θα έχουμε: 

dQ

TCd

dQ

TRd )()(
  και MR = MC 

Επειδή λοιπόν στο καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού έχουμε MR = P, η συνθήκη 
πρώτης τάξης (FOC, First Order Condition) για τη μεγιστοποίηση των κερδών γίνεται:  

P  = MR = MC 

Η ανωτέρω συνθήκη είναι μονάχα η συνθήκη πρώτης τάξης (FOC, First Order 
Condition) που χρησιμοποιείται για τη μεγιστοποίηση των κερδών (ή την 
ελαχιστοποίηση). 

Επίσης, η συνθήκη δεύτερης τάξης (SOC, Second Order Conditions για την 
μεγιστοποίηση των κερδών απαιτεί η δεύτερη παράγωγος (second derivative) ως 
προς το Π αναφορικά με το (q) να είναι αρνητική. Δηλαδή: 

0
)()(

2

2
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έτσι που να έχουμε: 

2

2

2

2 )()(

dQ

TCd
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TRd
  

Συμπερασματικά, λοιπόν, κάτω από το καθεστώς του τέλειου ανταγωνισμού η 
καμπύλη των οριακών εσόδων (MR) θα πρέπει να είναι οριζόντια, γεγονός που 
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σημαίνει ότι η καμπύλη του οριακού κόστους (MC) πρέπει να είναι ανερχόμενη στο 
σημείο εκείνο όπου: MR = MC για να μπορεί η επιχείρηση να μεγιστοποιεί τα 
συνολικά της κέρδη (ή εναλλακτικά να ελαχιστοποιεί την συνολική της ζημία). 

Άσκηση  Αυτο-αξιολόγησης 3 

Έστω τα δεδομένα του ακόλουθου πίνακα που παρουσιάζουν την παραγωγή-
ποσότητα, την τιμή πώλησης, και το συνολικό κόστος της επιχείρησης. Με βάση τα 
στοιχεία αυτά ζητείται να υπολογισθούν: 

Προϊόν 
(Q) 

Τιμή 
(P) 

Συνολικό Κόστος 
(TC) 

0 8 800 
100 8 2000 
200 8 2300 
300 8 2400 
400 8 2524 
500 8 2775 
600 8 3200 
650 8 3510 
700 8 4000 
800 8 6400 

 (α) Τα Συνολικά έσοδα  
 (β) Τα Συνολικά Κέρδη ή Ζημιές της Επιχείρησης  

Η λύση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 4 

Έστω οι ακόλουθες συναρτήσεις για μια επιχείρηση: 

Συνάρτηση Συνολικών Εσόδων: 2334000 QQTR   

Συνάρτηση Συνολικού Κόστους: 500040032 23  QQQTC  

Υποθέτοντας ότι Q >0. 

Ζητείται να υπολογισθούν η ποσότητα που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης, τα 
κέρδη της επιχείρησης, καθώς επίσης εάν αυτά είναι μέγιστα. 

Η λύση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 5 

Μια επιχείρηση σε μια ανταγωνιστική αγορά αντιμετωπίζει τις ακόλουθες 
συναρτησιακές μορφές: 

.5127 23  QQQTC  

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ζητείαι: 

 (α) Να προσδιορίσετε με τη χρήση των αριθμητικών πράξεων το καλύτερο 
επίπεδο προϊόντος για την μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης στην 
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παραγωγική δραστηριότητα σύμφωνα με τον προσδιορισμό του οριακού 
κέρδους και του οριακού κόστους και 

 (β) Να υπολογίσετε τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης στο επίπεδο του 
προϊόντος αυτού. 

Η λύση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

Όταν μια επιχείρηση έχει έλλειψη πληροφοριών για να θέσει την τιμή σύμφωνα με 
την σχέση MR = MC, που αποτελεί τον βασικό κανόνα μεγιστοποίησης, τότε υιοθετεί 
την μέθοδο της «τιμολόγησης επιπλέον του κόστους» (cost-plus pricing). Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, η επιχείρηση υπολογίζει το μέσο μεταβλητό κόστος για ένα 
«κανονικό» επίπεδο προϊόντος, συνήθως μεταξύ του 70 % και του 80 % της 
δυναμικότητας της, και προσθέτει ένα επιπλέον «περιθώριο» (margin) στο μέσο 
μεταβλητό κόστος για να μπορέσει να προσδιορίσει την τιμή του προϊόντος. Το 
επιπλέον αυτό «περιθώριο» τίθεται ικανοποιητικά υψηλά για να μπορέσει να καλύψει 
το μέσο μεταβλητό και σταθερό κόστος, και επίσης να δώσει ένα «περιθώριο 
κέρδους» για την επιχείρηση. Άρα λοιπόν έχουμε: 

AVC

AVCP
m


 , έτσι ώστε: )1( mAVCP  , 

όπου: P είναι η τιμή, AVC είναι το μέσο μεταβλητό κόστος και m είναι το επιπλέον 
«περιθώριο». 

To επιπλέον «περιθώριο» συνήθως σχετίζεται αντίθετα με την τιμή της ελαστικότητας 
ζήτησης του προϊόντος και είναι συνεπές με την μεγιστοποίηση των κερδών (Profit 
maximization). 

Συνήθως οι εμπειρικές έρευνες αποδεικνύουν ότι το επιπλέον «περιθώριο» m είναι 
υψηλότερο για τα προϊόντα εκείνα που αντιμετωπίζουν μικρότερη ελαστικότητα 
ζήτησης, (ε). 

Παράδειγμα 6 

Έστω μια επιχείρηση με μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) = 100  €, και η επιχείρηση 
θέτει ως το επιπλέον «περιθώριο» m = 0,20 ή 20 %. Ζητείται να υπολογισθεί η τιμή 
που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης. 

Απάντηση στο Παράδειγμα 6 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα της άσκησης, εφαρμόζοντας τον τύπο και 
αντικαθιστώντας θα έχουμε: 

AVC

AVCP
m


 , έτσι ώστε: )1( mAVCP  , και άρα: P = 100(€)(1 + 0,20) = 120 (€), 

η τιμή που μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης. 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 6 



9 

Με βάση τη σχέση MR = MC, να υπολογισθεί ο τύπος του επιπλέον «περιθωρίου» 
(m, margin) που μεγιστοποιεί τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης με βάση τους 
όρους ελαστικότητας ζήτησης της τιμής.  

Η λύση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

Άσκηση Αυτο-αξιολόγησης 7 

Ζητείται να υπολογισθεί το επιπλέον «περιθωριο» (m, margin) μιας επιχείρησης που 
μεγιστοποιεί τα συνολικά κέρδη της, εάν η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης του 
προϊόντος (ε) που πωλείται από την επιχείρηση είναι: 

 (α) ε = 2 
 (β) ε = 3 
 (γ) ε = 4 και 
 (δ) ε = 5 

Η λύση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

Άσκηση Αυτο-Αξιολόγησης 8 

Ποια είναι η έννοια των κανονικών κερδών; 

 (α) Τα κέρδη που προέρχονται από την δύναμη της αγοράς 
 (β) Τα κέρδη που προέρχονται όταν η διαφορά μεταξύ των συνολικών 

εσόδων και του συνολικού κόστους γίνεται η μεγαλύτερη. 
 (γ) Τα κέρδη που προέρχονται από τις κανονικές στιγμές. 
 (δ) Τα κέρδη που κρατούν τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην αγορά. 

Η λύση βρίσκεται στο τέλος του Κεφαλαίου 

2.1.2 Αποτελεσματικότητα (Efficiency), Πλεόνασμα Καταναλωτή 
(Consumer’s Surplus), Πλεόνασμα παραγωγού (Producer’s 
Surplus) και Καμπύλες Ισοπαραγωγής (Isoquant Curves). 

Η έννοια του πλεονάσματος του καταναλωτή  (Consumer’s Surplus) συνδέεται με το 
πλεόνασμα που επιτυγχάνει ο καταναλωτής από εκείνη την τιμή που επιθυμεί να 
πληρώσει και αντίστοιχα εκείνη την χαμηλότερη τιμή την οποία πληρώνει τελικά.  
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα, το πλεόνασμα του καταναλωτή, 
(περιοχή CS στο διάγραμμα),  υπολογίζεται από την περιοχή μεταξύ της καμπύλης 
ζήτησης (D) και της τιμής (P). Αντίστοιχα, η έννοια του πλεονάσματος του 
παραγωγού  (Producer’s Surplus) συνδέεται με το πλεόνασμα που επιτυγχάνει ο 
παραγωγός συγκριτικά από εκείνη την τιμή που διαθέτει το προϊόν και εισπράττει 
τελικά, αντίστοιχα με εκείνη την χαμηλότερη τιμή που του κοστίζει να παράγει το 
συγκεκριμένο προϊόν. Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα, το πλεόνασμα 
του παραγωγού, (περιοχή PS στο διάγραμμα), υπολογίζεται από την περιοχή μεταξύ 
της καμπύλης του οριακού κόστους (MC) και της τιμής (P). 
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Διάγραμμα 3. Τα πλεονάσματα του καταναλωτή και του παραγωγού 

Υπάρχει μια αντιστοιχία και αναλογία μεταξύ του πλεονάσματος του καταναλωτή και 
του πλεονάσματος του παραγωγού. Το οριακό κόστος της επιχείρησης μπορεί να 
θεωρηθεί ως η επιθυμία της ποσότητας που επιθυμεί να πουλήσει μια επιχείρηση. 
Αντιπροσωπεύει την ελάχιστη ποσότητα που επιθυμεί να πουλήσει μια επιχείρηση 
και είναι ανάλογη με την επιθυμία και την τιμή που σκοπεύει να πληρώσει κάποιος 
για ένα συγκεκριμένο προϊόν.  

Μμια σημαντική διαφορά είναι ότι η επιθυμία της ποσότητας που επιθυμεί να 
πουλήσει μια επιχείρηση αυξάνει αναλογικά με την αύξηση της παραγωγής, ενώ 
αντίστοιχα η επιθυμία και η τιμή που σκοπεύει να πληρώσει κάποιος καταναλωτής 
μειώνεται (σύμφωνα με τον νόμο και την καμπύλη της ζήτησης). 

Εάν προσθέσουμε το πλεόνασμα του καταναλωτή και το πλεόνασμα του παραγωγού 
έχουμε το συνολικό πλεόνασμα (Total Surplus) που μετράει το αποτέλεσμα από την 
αύξηση της αξίας της παραγωγής, δηλαδή, μπορεί να υπολογίσει πόσο καλύτερα 
είναι η οικονομία εξαιτίας της ύπαρξης της συγκεκριμένης βιομηχανίας. 

Αναλύοντας την έννοια της αποτελεσματικότητας θα πρέπει να επικεντρωθούμε και 
να εξετάσουμε ιδιαίτερα την έννοια της αποτελεσματικότητας κατανομής (Allocative 
Efficiency) που σχετίζεται και αφορά την κατανομή και την αποτελεσματική χρήση 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων.  

Η αποτελεσματικότητα κατανομής (Allocative Efficiency) μπορεί να υπολογισθεί από 
το συνολικό πλεόνασμα και πιο συγκεκριμένα εάν η καμπύλη ζήτησης, (που 
αντιπροσωπεύει την «επιθυμία και την τιμή που σκοπεύει να πληρώσει κάποιος για 
ένα συγκεκριμένο προϊόν»), ευρίσκεται πάνω από την καμπύλη του οριακού 
κόστους, (που αντιπροσωπεύει την «επιθυμία της ποσότητας που επιθυμεί να 
πουλήσει κάποιος ένα συγκεκριμένο προϊόν»), μια αύξηση στο συνολικό προϊόν 
σημαίνει αύξηση στο πλεόνασμα και επίσης αντιστοιχεί στην αποτελεσματικότητα 
κατανομής. 



11 

Η μέγιστη αποτελεσματικότητα κατανομής επιτυγχάνεται εκεί όπου το οριακό κόστος 
ισούται με την επιθυμία και την τιμή που προτίθεται να πληρώσει κάποιος για ένα 
συγκεκριμένο προϊόν», δηλαδή, στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται από το 
επίπεδο παραγωγής q’’. Αντίθετα, εάν η τιμή P’ αντιστοιχεί στην ποσότητα q, έχουμε  
ζημιά (EL περιοχή στο διάγραμμα) που μπορεί να υπολογισθεί από τη διαφορά στο 
συνολικό πλεόνασμα μεταξύ των επιπέδων προϊόντος q’’ και q’. Τέλος, η έννοια της 
παραγωγικής αποτελεσματικότητας (Productive Efficiency) αναφέρεται στο πόσο 
«κοντά» συμπίπτει το πραγματικό κόστος παραγωγής με το χαμηλότερο δυνατό 
κόστος παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια της Χ-αναποτελεσματικότητας (X-
inefficiency) αναφέρεται στο θέμα της σπατάλης στην παραγωγή και στην 
παραγωγική διαδικασία, ενώ, η έννοια της αποτελεσματικότητας (Efficiency) 
αναφέρεται στην επιλογή των τεχνικών και των μέσων παραγωγής. 

Παράδειγμα 7 

Έστω ένας «εν δυνάμει» καταναλωτής που είναι πρόθυμος να δαπανήσει ένα ποσό 
μέχρι 3100 € για την αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μετά από μια έρευνα 
αγοράς καταλήγει στην αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με τα χαρακτηριστικά 
που ήθελε στην τιμή των 1600 € και του οποίου η παραγωγή κοστίζει  1000 €. 
Ζητείται να υπολογισθεί το πλεόνασμα του καταναλωτή και το πλεόνασμα του 
παραγωγού με βάση τα παραπάνω δεδομένα. 

Απάντηση στο Παράδειγμα 7 

Εφόσον ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να δαπανήσει ένα ποσό μέχρι 3100 € για την 
αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και μετά από μια έρευνα αγοράς καταλήγει 
στην αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή με τα χαρακτηριστικά που ήθελε στην 
τιμή των 1600 €, το πλεόνασμα-κέρδος του καταναλωτή είναι: 

Πλεόνασμα Καταναλωτή = 3100 €  -  1600 €  =  1500 €. 

Αντίστοιχα το Πλεόνασμα του Παραγωγού υπολογίζεται από την διαφορά της τιμής 
μεταξύ της τιμής διάθεσης-πώλησης και του κόστους παραγωγής, δηλαδή: 

Πλεόνασμα Παραγωγού = 1600 €  -  1000 €  =  600 € 

2.1.3 Τι Πρέπει να Θυμάστε 
Οι οικονομικές αποφάσεις βασίζονται στην θεωρία και στην έννοια του οικονομικού 
κόστους (economic cost). 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης να διαχωρίσουμε μεταξύ του βραχυχρόνιου μέσου 
κόστους που δεν συμπεριλαμβάνει το αρχικό κόστος επένδυσης βραχυχρόνια  και 
του μακροχρόνιου μέσου κόστους που συμπεριλαμβάνει όλα τα κόστη. 

Υπάρχουν αρκετές αιτίες και δικαιολογίες για τους λόγους που μια επιχείρηση 
προσπαθεί και προσδοκά να μειώσει το μέσο κόστος όταν το προϊόν της αυξάνεται 
τουλάχιστον στην αρχική φάση. Ας δούμε δύο από αυτές: 

 (α) Επειδή το σταθερό ή πάγιο κόστος δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το 
προϊόν. 
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 (β) Καθώς αυξάνεται το προϊόν της, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικότερα το εργατικό δυναμικό της σε πιο εξειδικευμένα 
αντικείμενα και εργασίες.  

Το κράτος συχνά επεμβαίνει για να προστατεύσει τον καταναλωτή και καθορίζει 
«ανώτατη τιμή» λιανικής πώλησης του αγαθού η οποία ονομάζεται «διατίμηση» 
(price control). Αντίστοιχα, όταν το κράτος επεμβαίνει στην αγορά για να 
προστατεύσει τον παραγωγό, ορίζει την «κατώτατη τιμή» διάθεσης του προϊόντος η 
οποία ονομάζεται «τιμή ασφαλείας» (guaranteed price). 

Η μεγιστοποίηση των κερδών (Profit maximization) «συνδέεται» συνήθως με την 
επιλογή της τιμής και του προϊόντος. Η μεγιστοποίηση των κερδών (Profit 
maximization) «συνδέεται» με την συνάρτηση κερδών ή ζημιών, δηλαδή, με τα 
συνολικά έσοδα και τα συνολικά έξοδα. Πιο συγκεκριμένα:  Π(q) = R(q) – C(q) 

Η μεγιστοποίηση των κερδών συνεπάγεται ότι τα οριακά έσοδα θα ισούνται με το 
οριακό κόστος. 

Αναλύοντας την έννοια της αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και 
να εξετάσουμε ιδιαίτερα την έννοια της αποτελεσματικότητας κατανομής (Allocative 
Efficiency) που σχετίζεται και αφορά την κατανομή και την αποτελεσματική χρήση 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Η αποτελεσματικότητα κατανομής (Allocative 
Efficiency) μπορεί να υπολογισθεί από το συνολικό πλεόνασμα και πιο συγκεκριμένα 
εάν η καμπύλη ζήτησης, (που αντιπροσωπεύει την «επιθυμία και την τιμή που 
σκοπεύει να πληρώσει κάποιος για ένα συγκεκριμένο προϊόν»), ευρίσκεται πάνω 
από την καμπύλη του οριακού κόστους, (που αντιπροσωπεύει την «επιθυμία της 
ποσότητας που επιθυμεί να πουλήσει κάποιος για ένα συγκεκριμένο προϊόν»). Μια 
αύξηση στο συνολικό προϊόν σημαίνει αύξηση στο πλεόνασμα και επίσης αντιστοιχεί 
στην αποτελεσματικότητα κατανομής. Η αποτελεσματικότητα κατανομής 
προϋποθέτει ότι το προϊόν θα πρέπει να είναι σε ένα κατάλληλο επίπεδο. Η 
παραγωγική αποτελεσματικότητα προϋποθέτει κάποιο προϊόν που θα μπορέσει να 
παραχθεί με το χαμηλότερο κόστος και με δεδομένες όλες τις τεχνολογικές 
δυνατότητες. Η δυναμική αποτελεσματικότητα προϋποθέτει την διαχρονική βελτίωση 
των προϊόντων και των παραγωγικών τεχνολογικών μεθόδων. 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες για την τιμή ενός αγαθού είτε μιας υπηρεσίας είναι η 
ζήτησης και η  προσφορά του αγαθού. Η τομή των καμπυλών ζήτησης και 
προσφοράς προσδιορίζουν την τιμή του αγαθού αυτού. Η θεωρία της 
συμπεριφοράς του καταναλωτή έρχεται να εξηγήσει την καταναλωτική 
συμπεριφορά και γενικότερα την αρνητική κλίση της καμπύλης ζήτησης πού 
ακολουθεί τον Νόμο της Ζήτησης. Ο καταναλωτής υποθέτουμε ότι επιλέγει τα 
διάφορα αγαθά είτε τις υπηρεσίες με κριτήριο να λάβει μεγαλύτερη ικανοποίηση. 
Επίσης υποθέτουμε ότι γνωρίζει όλους τους δυνατούς εναλλακτικούς συνδυασμούς 
των αγαθών και των υπηρεσιών ώστε να τα κατατάσσει από πλευράς 
σπουδαιότητας. Ο καταναλωτής έχει μια συνάρτηση χρησιμότητας πού 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες πού σχετίζονται με την ικανοποίηση πού λαμβάνει 
από την κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών Δηλαδή, κάθε φορά η 
κατανάλωση ενός συνδυασμού αγαθών αποδίδει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
χρησιμότητας. 
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Για την ανάλυση των θεωριών της συμπεριφοράς του καταναλωτή έχουμε τρεις 
βασικές θεωρίες: 

(1). Την θεωρία της απόλυτου χρησιμότητας (cardinal utility) πού βασίζεται στις 
αρχικές θεωρίες των  Walras και Marshall στην μέτρηση των αγαθών και επίσης ότι 
το ένα αγαθό είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα και επί-πλέον ότι η χρησιμότητα 
ενός αγαθού μειώνεται όσο αυξάνεται η ποσότητα που καταναλώνεται από αυτό το 
αγαθό.  

(2). Την θεωρία της τακτικής χρησιμότητας (ordinal utility) πού βασίζεται στις 
αρχικές θεωρίες των Engeworth, Irving Fisher, Pareto, Hicks, Slutsky, Allen και 
Hotteling και πού έρχεται αργότερα για να βελτιώσει ορισμένες βασικές περιοριστικές 
υποθέσεις της πρώτης θεωρίας. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή δεν είναι απαραίτητο 
ο καταναλωτής να γνωρίζει πόσες μονάδες χρησιμότητας έχει από την κατανάλωση 
ενός αγαθού αλλά ο καταναλωτής θα πρέπει να κατατάσσει τα αγαθά σύμφωνα με 
την σπουδαιότητα τους και όταν έχει ένα εισόδημα θα αρχίσει την αγορά σύμφωνα με 
τις προτιμήσεις τους. 

(3). Η θεωρία της αποκαλυφθείσης προτιμήσεως (revealed preference) πού 
αναπτύχθηκε από τον Samuelson αποτελεί μια βελτίωση των δύο προηγουμένων 
θεωριών πού αναφέραμε. Η θεωρία αυτή περιγράφει την συμπεριφορά του 
καταναλωτή χωρίς να χρησιμοποιούμε τις έννοιες όπως της μέτρησης της 
χρησιμότητας είτε του χάρτη των καμπυλών αδιαφορίας. 

Αναλύοντας την συμπεριφορά του καταναλωτή και τις διάφορες θεωρίες θα πρέπει 
να αναφερθούμε σε ορισμένες βασικές έννοιες: 

 Η συνολική χρησιμότητα ενός αγαθού είτε μιας υπηρεσίας είναι η συνολική 
ικανοποίησης πού απολαμβάνει ο καταναλωτής από την κατανάλωση μιας 
ορισμένης ποσότητας. 

 Η οριακή χρησιμότητα ενός αγαθού είναι η μεταβολή πού επέρχεται στην 
συνολική χρησιμότητα από την κατανάλωση μιας επί-πλέον μονάδας αυτού. 

 Συνολική χρησιμότητα του εισοδήματος ενός καταναλωτή καλούμε την 
συνολική ικανοποίηση πού δύναται να πετύχει ένας καταναλωτής από την 
διάθεση του δεδομένου εισοδήματος μέσα σε κάποια ορισμένη χρονική 
περίοδο. 

 Η οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος είναι  η μεταβολή πού επέρχεται 
στην συνολική χρησιμότητα του καταναλωτού από την διάθεση μιας μονάδας 
επί-πλέον μονάδας του εισοδήματος μέσα σε κάποια ορισμένη χρονική 
περίοδο. 

 Το Αξίωμα της Φθίνουσας Οριακής Χρησιμότητας είναι όταν η 
ικανοποίηση πού απολαμβάνει ο καταναλωτής από την κατανάλωση 
(χρησιμοποίηση) ενός αγαθού μειώνεται όσον αυξάνεται η ποσότητα πού 
καταναλώνεται. Δηλαδή, η συνολική χρησιμότητα (είτε ικανοποίηση) 
αυξάνεται κατά ένα φθίνοντα ρυθμό, όσο αυξάνεται η ποσότητα πού 
καταναλώνεται. Για παράδειγμα, η οριακή χρησιμότητα ορισμένων αγαθών 
μπορεί αρχικά να είναι θετική και εν’ συνεχεία να γίνεται αρνητική. Επίσης 
στην περίπτωση όπου η οριακή χρησιμότητα από την κατανάλωση ενός 
αγαθού είναι αρνητική, όσο μικρότερη ποσοτικά είναι η διάθεση του αγαθού 
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τόσο μεγαλύτερη είναι η συνολική χρησιμότητα (και άρα ικανοποίησης) αυτού. 
Τέλος δεχόμεθα ότι οι καμπύλες οριακής χρησιμότητας κάθε αγαθού 
διαφέρουν μεταξύ τους και ότι κάθε καταναλωτής έχει την ιδική του καμπύλη 
οριακής χρησιμότητας Περαιτέρω, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το 
χρηματικό εισόδημα του καταναλωτή αποτελεί ένα από τους βασικότερους 
προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης ενός αγαθού. Η μεγιστοποίηση 
του καταναλωτή πραγματοποιείται στο σημείο όπου η χρησιμότητα πού 
επιτυγχάνεται από την διάθεση της οριακής μονάδας του εισοδήματος για την 
αγορά ενός αγαθού ισούται με την χρησιμότητα πού επιτυγχάνεται από την 
διάθεση της οριακής αυτής μονάδας του εισοδήματος για την αγορά ενός 
οιονδήποτε άλλου αγαθού. 

Η καμπύλης αδιαφορίας (indifference curve) του καταναλωτή μας δείχνει την 
χρησιμότητα από την κατανάλωση διαφόρων αγαθών και η καμπύλη αδιαφορίας 
αποτελείται από τον γεωμετρικό τόπο όλων των σημείων (συνδυασμών) των αγαθών 
πού αποφέρουν στον καταναλωτή την ίδια χρησιμότητα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η 
καμπύλη χρησιμότητας θεωρείται ο γεωμετρικός τόπος των σημείων που αποφέρουν 
ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμότητας. Για κάθε μια συγκεκριμένη καμπύλη 
χρησιμότητας αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμότητας. Κάθε σημείο σε 
μια καμπύλη αδιαφορίας μας δίνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμότητας. Όσο πιο 
απομεμακρυσμένη η καμπύλη αδιαφορίας από την αρχή των αξόνων τόσο 
μεγαλύτερο επίπεδο χρησιμότητας μας δίνει. Ο οριακός λόγος υποκατάστασης 
(MRS, marginal rate of substitution) του Ψ από το Χ ισούται με την απόλυτο τιμή της 
κλίσης μιας καμπύλης αδιαφορίας σε ένα συγκεκριμένο σημείο αυτής, δηλαδή: ΟΛΥ 
(MRSΧΨ) = - ΔΨ / ΔΧ (όπου: ΔΨ είναι η μεταβολή του αγαθού Ψ, δηλαδή η 
υποκατάσταση, που γίνεται εξαιτίας της μεταβολής του αγαθού Χ, δηλαδή της ΔΧ). 

Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των καμπυλών αδιαφορίας είναι τα 
ακόλουθα: 

 Οι καμπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση,  
 Οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται  
 Οι καμπύλες αδιαφορίας είναι κυρτές προς την αρχή των αξόνων 
 Κάθε σημείο στο διάστημα των αγαθών βασίζεται στην υπόθεση ότι αυτό ανήκει 

σε κάποια καμπύλη αδιαφορίας 
 Οι καμπύλες αδιαφορίας όσο απομεμακρυσμένες από την αρχή των αξόνων 

τόσο μεγαλύτερο επίπεδο χρησιμότητας. 
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Το σύνολο των καμπυλών αδιαφορίας αποτελεί τον «χάρτη αδιαφορίας». Ο 
καταναλωτής επιτυγχάνει το μέγιστο της συνολικής χρησιμότητας, με δεδομένο το 
εισόδημα του, ευρίσκεται στο σημείο εκείνο (στο συνδυασμό) όπου η γραμμή του 
εισοδηματικού περιορισμού εφάπτεται μιας καμπύλης αδιαφορίας, όπως μπορούμε 
να παρατηρήσουμε στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα. Οι καμπύλες I, II, III και IV είναι οι 
καμπύλες αδιαφορίας, (όπου IV> III > II > I), και ΑΒ είναι ο εισοδηματικός 
περιορισμός (budget constraint). Το σημείο Ε είναι το σημείο ισορροπίας, όπου έχω 
την καλύτερη δυνατή λύση (optimum solution). Να σημειώσουμε, ότι το σημείο Η 
είναι εφικτό (δυνατό) αλλά δεν είναι άριστο σημείο. Υπάρχουν βέβαια τα σημεία Δ και 
Ζ που δίνουν καλύτερη χρησιμότητα είναι υπέρ-άριστα, optimorum) αλλά δεν είναι 
δυνατά (βρίσκονται δηλαδή έξω από το περιθώριο και τις εισοδηματικές δυνατότητες 
των καταναλωτών). 

Καμπύλες Ισοπαραγωγής ή Ίσου Προϊόντος (Isoquant  or Isoproduct curves) είναι 
ο γεωμετρικός τόπος των σημείων – συνδυασμών των ποσοτήτων των βασικών 
εισροών – συντελεστών παραγωγής (συνήθως, εργασίας και κεφαλαίου) που 
αποφέρει κάθε μια καμπύλη από αυτές μια συγκεκριμένη παραγόμενη ποσότητα 
προϊόντος. Το σύνολο των καμπυλών ισοπαραγωγής αποτελεί τον «χάρτη 
ισοπαραγωγής». Μερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των καμπυλών 
αδιαφορίας είναι τα ακόλουθα: 

 Οι καμπύλες ισοπαραγωγής έχουν αρνητική κλίση 
 Οι καμπύλες ισοπαραγωγής δεν τέμνονται 
 Οι καμπύλες ισοπαραγωγής είναι κυρτές προς την αρχή των αξόνων 
 Κάθε σημείο στο διάστημα των αγαθών (παραγωγής) βασίζεται στην 

υπόθεση ότι αυτό ανήκει σε κάποια καμπύλη ισοπαραγωγής  
 Οι καμπύλες ισοπαραγωγής όσο απομεμακρυσμένες από την αρχή των 

αξόνων τόσο μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής 
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   Η     III 
   
                II        
                I 
 
 
           0        ΧΕ    Β Εισροή 1 (Κεφάλαιο) 

 

Ο παραγωγός επιτυγχάνει το μέγιστο της παραγωγής, με δεδομένη τη διαθεσιμότητα 
και τις τιμές των συντελεστών παραγωγής, ευρίσκεται στο σημείο εκείνο (στο 
συνδυασμό) όπου η γραμμή των τιμών των συντελεστών παραγωγής εφάπτεται μιας 
καμπύλης ισοπαραγωγής, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο ανωτέρω 
σχεδιάγραμμα. Οι καμπύλες I, II, III και IV είναι οι καμπύλες ισοπαραγωγής, (όπου 
IV> III > II > I), και ΑΒ είναι ο λόγος τιμών και η διαθεσιμότητα των συντελεστών 
παραγωγής. Το σημείο Ε είναι το σημείο ισορροπίας, όπου έχω την καλύτερη δυνατή 
λύση (optimum solution). Να σημειώσουμε, ότι το σημείο Η είναι εφικτό (δυνατό) 
αλλά δεν είναι άριστο σημείο. Υπάρχουν βέβαια τα σημεία Δ και Ζ που δίνουν 
καλύτερη χρησιμότητα είναι υπέρ-άριστα, optimorum) αλλά δεν είναι δυνατά 
(βρίσκονται δηλαδή έξω από το περιθώριο και τις δυνατότητες των παραγωγών). Στο 
σημείο Ε η συνολική αποδοτικότητα ισούται με την αποδοτικότητα κατανομής 
(δηλαδή, αυτή που εμφανίζεται διαγραμματικά από την γραμμή ΑΒ) επί την τεχνική 
αποδοτικότητα (δηλαδή, αυτή που εμφανίζεται διαγραμματικά από τις καμπύλες 
ισοπαραγωγής και πιο συγκεκριμένα από την καμπύλη ισοπαραγωγής ΙΙ). Με άλλα 
λόγια η επιχείρηση πραγματοποιεί το άριστο σημείο,  εκεί όπου πετυχαίνει την 
ελαχιστοποίηση του κόστους (μέσω της αποδοτικότητας κατανομής, δηλαδή τη 
σωστή αξιοποίηση και κατανομή των συντελεστών παραγωγής) και ταυτόχρονα 
πετυχαίνει τη μεγιστοποίηση των κερδών (μέσω της τεχνικής αποδοτικότητας). 
Δηλαδή,  

Συνολική Αποδοτικότητα = 

(Αποδοτικότητα Κατανομής) Χ (Αποδοτικότητα Τεχνική) 

Όταν για την παραγωγή ενός αγαθού χρησιμοποιείται περισσότερο ο συντελεστής 
κεφάλαιο, τότε τα αγαθά που παράγονται λέγονται «εντάσεως κεφαλαίου» (capital 
intensive or capital use) ή «εξοικονόμισης εργασίας» (labour saving) και οι 
καμπύλες ισοπαραγωγής βρίσκονται πλησιέστερα στον άξονα που βρίσκεται ο 
συντελεστής κεφαλαίου. Αντίστοιχα, όταν  την παραγωγή ενός αγαθού 
χρησιμοποιείται περισσότερο ο συντελεστής εργασίας, τότε τα αγαθά που 
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παράγονται λέγονται «εντάσεως εργασίας» (labour intensive or labour use) ή 
«εξοικονόμισης κεφαλαίου» (capital saving) και οι καμπύλες ισοπαραγωγής 
βρίσκονται πλησιέστερα στον άξονα που βρίσκεται ο συντελεστής εργασίας. 

2.1.4 Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων και ο Σχηματισμός 
των Τιμών  

Έστω ότι υποθέτουμε με δεδομένη ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών, ότι η 
οικονομία παράγει μονάχα δυο οικονομικά αγαθά (προϊόν Α και προϊόν Β). Οι 
δυνατοί συνδυασμοί για την παραγωγή των προϊόντων Α και Β δίδεται παρακάτω: 

Πίνακας: Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων: 

Συνδυασμοί Προϊόν Α Προϊόν Β 
Α 0 120 
Β 60 100 
Γ 80 92 
Δ 100 78 
Ε 120 60 
Ζ 140 40 
Η 160 0 

 

Έτσι για παράδειγμα εάν η οικονομία διαθέσει όλους τους παραγωγικούς 
συντελεστές για την παραγωγή του προϊόντος Α, τότε θα παραχθούν 160 μονάδες 
του προϊόντος Α και καθόλου από το προϊόν Β (συνδυασμός Α). Αντίθετα είναι 
δυνατή η παραγωγή του προϊόντος Β και καθόλου η παραγωγή του προϊόντος Α 
(συνδυασμός Η). Εάν η οικονομία αποφασίσει την παραγωγή διαφόρων 
συνδυασμών από τα δύο προϊόντα, τότε η μείωση της παραγωγής του ενός 
προϊόντος θα επιφέρει την απελευθέρωση παραγωγικών συντελεστών (κεφαλαίου, 
εργασίας, πρώτων υλών) που θα διατίθενται για την παραγωγή του δεύτερου 
προϊόντος. Τα διάφορα σημεία που προέρχονται από τους δυνατούς συνδυασμούς 
παραγωγής των δύο προϊόντων καλείται καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και 
ουσιαστικά απεικονίζει την επιλογή για την ποσότητα παραγωγής μεταξύ των δύο 
προϊόντων. Οι διάφοροι δυνατοί συνδυασμοί (Β έως Ζ) σχηματίζουν την καμπύλη 
των παραγωγικών δυνατοτήτων, (product transformation curve), (δηλαδή το 
πρόβλημα της επιλογής μεταξύ των δυο προϊόντων Α και Β, για την παραγωγή 
περισσότερου --είτε ολιγότερου-- προϊόντος Α και ολιγότερου --είτε περισσότερου-- 
προϊόντος Β), όπως παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα: 
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         Προϊόν Α 
     120   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       0  20   40     60  80 140  160      Προϊόν Β 
Σχεδιάγραμμα:  Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων 

Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ο γεωμετρικό τόπος των σημείων 
(δηλαδή, των συνδυασμών) των συμπαραγομένων προϊόντων Α και Β που 
χρησιμοποιούν την ίδια ποσότητα μιας εισροής (έστω της εργασίας). Μερικά από τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων είναι τα 
ακόλουθα: 

 Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων έχουν αρνητική κλίση,  
 Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων είναι κοίλες προς την αρχή των 

αξόνων  
 Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων δεν τέμνονται  
 Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων όσο απομεμακρυσμένες από την 

αρχή των αξόνων τόσο μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής. 

Η αύξηση (μείωση) της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων (όπως για 
παράδειγμα της αύξησης  των παραγωγικών συντελεστών ή της τεχνολογικής 
προόδου) θα μετατόπιση την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά 
(αριστερά). Η αύξηση (μείωση) της καμπύλης των παραγωγικών δυνατοτήτων 
δύναται να συμβεί είτε ισόρροπα, σχεδιάγραμμα (α), (και για τα δύο προϊόντα) είτε 
μονομερώς (για το ένα μονάχα προϊόν), σχεδιάγραμμα (β).  

Πολλές φορές το κράτος επεμβαίνει στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς και 
καθορίζει το ύψος της τιμής ορισμένων αγαθών. Συνήθως η παρέμβαση αυτή του 
κράτους μπορεί να γίνει είτε σε περιόδους πολέμου, είτε σε περιόδους ειρήνης. Η 
κρατική παρέμβαση γίνεται άλλοτε για να προστατεύσει τους καταναλωτές και άλλοτε 
για να προστατεύσει τους παραγωγούς. 

 

 

 

 

 



19 

 
Προϊόν Α α’ 

           α 
 
 
 
 
 
 
 
 
       β  β’ Προϊόν Β 
Σχεδιάγραμμα (α):  Αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων ισορροπία 

 
Προϊόν Α  α 

 
 
 
 
 
 
 
 

     β γ Προϊόν Β 
Σχεδιάγραμμα (β): Αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων για ένα προϊόν- 

Πιο συγκεκριμένα, όταν το κράτος επεμβαίνει για να προστατεύσει τον καταναλωτή 
τότε καθορίζει «ανώτατη τιμή» λιανικής πώλησης του αγαθού και «ανώτατη αυτή 
τιμή» ονομάζεται «διατίμηση» (price control). Εάν τα ελεγχόμενα είδη είναι υλικά 
αγαθά, τότε το έλλειμμα προσφοράς οδηγεί πολλές φορές στη δημιουργία «μαύρης 
αγοράς» (black market) και σε αυτές τις περιπτώσεις (πολεμικές περιόδους 
συνήθως)  το κράτος επεμβαίνει και επιβάλλει τη διανομή με «δελτίο ή κουπόνια». 
Τέλος, η διατίμηση μπορεί να γίνεται και στις τιμές υπηρεσιών (για παράδειγμα, στα 
ενοίκια και στα κόμιστρα) και στην περίπτωση αυτή, η διατίμηση ονομάζεται 
«ενοικιοστάσιο». Όταν το κράτος επεμβαίνει στην αγορά για να προστατεύσει τον 
παραγωγό, ορίζει την «κατώτατη τιμή» διάθεσης του προϊόντος και ονομάζεται «τιμή 
ασφαλείας» (guaranteed price). 

2.1.5 Τι Πρέπει να Θυμάστε 
Η θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή έρχεται να εξηγήσει την 
καταναλωτική συμπεριφορά και γενικότερα την αρνητική κλίση της καμπύλης 
ζήτησης πού ακολουθεί τον Νόμο της Ζήτησης. Η κατανάλωση ενός συνδυασμού 
αγαθών αποδίδει ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμότητας. 

Η καμπύλης αδιαφορίας (indifference curve) του καταναλωτή μας δείχνει την 
χρησιμότητα από την κατανάλωση διαφόρων αγαθών και η καμπύλη αδιαφορίας 
αποτελείται από τον γεωμετρικό τόπο όλων των σημείων (συνδυασμών) των αγαθών 
πού αποφέρουν στον καταναλωτή την ίδια χρησιμότητα. Για κάθε μια συγκεκριμένη 
καμπύλη χρησιμότητας αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρησιμότητας. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά των καμπυλών αδιαφορίας είναι τα ακόλουθα: 

 Οι καμπύλες αδιαφορίας έχουν αρνητική κλίση,  
 Οι καμπύλες αδιαφορίας δεν τέμνονται  
 Οι καμπύλες αδιαφορίας είναι κυρτές προς την αρχή των αξόνων 
 Κάθε σημείο στο διάστημα των αγαθών βασίζεται στην υπόθεση ότι αυτό 

ανήκει σε κάποια καμπύλη αδιαφορίας. 

Σύμφωνα με το Αξίωμα της Φθίνουσας Οριακής Χρησιμότητας όταν η 
ικανοποίηση πού απολαμβάνει ο καταναλωτής από την κατανάλωση 
(χρησιμοποίηση) ενός αγαθού μειώνεται όσον αυξάνεται η ποσότητα πού 
καταναλώνεται. 

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 κυριότεροι 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 

H «ελαστικότητα της προσφοράς», (elasticity of supply), ως προς την τιμή είναι ένα 
μέτρο του βαθμού αντίδρασης της προσφερόμενης ποσότητας ενός αγαθού των 
παραγωγών στις μεταβολές της τιμής του αγαθού. 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





 

Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ο γεωμετρικό τόπος των σημείων 
(δηλαδή, των συνδυασμών) των συμπαραγομένων προϊόντων Α και Β που 
χρησιμοποιούν την ίδια ποσότητα μιας εισροής.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων είναι: 

 Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων έχουν αρνητική κλίση,  
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 Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων είναι κοίλες προς την αρχή των 
αξόνων  

 Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων δεν τέμνονται  
 Οι καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων όσο απομεμακρυσμένες από την 

αρχή των αξόνων τόσο μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής. 

2.1.6 Επαναληπτικές Ερωτήσεις  
1. Ποια η έννοια και η σημασία της επιχείρησης ; 

2. Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι της επιχείρησης και του επιχειρηματία ;  

3. Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις και οι κύριες κατηγορίες των επιχειρήσεων ; 

4. Ποια είναι τα είδη και οι μορφές των επιχειρήσεων ; 

5. Ποια είναι η έννοια και τα είδη των οικονομιών κλίμακας ; 

6. Ποια είναι η έννοια της αποτελεσματικότητας ; 

2.1.7 Σύνοψη 
Με τον όρο επιχείρηση νοείται η αυτοτελής εκείνη οικονομική μονάδα που συνδυάζει 
τους συντελεστές παραγωγής με τελικό στόχο την παραγωγή και διάθεση αγαθών 
και υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, διατρέχοντας μικρό ή μεγάλο 
κίνδυνο, κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της για την επίτευξη του κέρδους. 
Μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα βασικά είδη και τις μορφές των 
επιχειρήσεων, ανάλογα με: 

(α) το σκοπό  

(β) το αντικείμενο της δραστηριότητας τους 

(γ) την περιουσιακή διάρθρωση 

(δ) τη σύνθεση του κόστους 

(ε) τη νομική μορφή 

(ζ) το Φορέα  

(η) τη Νομική Μορφή   

(θ) τη Χωρική Διάσταση 

Βασικά στοιχεία της επιχείρησης είναι η Ζήτηση και το Κόστος. Σύμφωνα με το 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).  
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Επίσης οι οικονομικές αποφάσεις συνήθως βασίζονται στην ιδέα και στην έννοια του 
κόστους. Το κόστος αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη, εξέλιξη και την 
πορεία της επιχείρησης. 

Οι «οικονομίες κλίμακας» (Economies of Scales) αναφέρονται στην συσχέτιση 
Παραγωγής και Μακροχρόνιου Μέσου Κόστους. Εάν το μέσο κόστος μειώνεται με 
την αύξηση της παραγωγής κάνουμε λόγο για ύπαρξη «οικονομιών κλίμακας», ενώ 
αντίστοιχα εάν το μέσο κόστος αυξάνεται με την αύξηση της παραγωγής κάνουμε 
λόγο για ύπαρξη «αντι - οικονομιών κλίμακας».  

Περαιτέρω, η έννοια των «οικονομιών σκοπού ή στόχων» (economies of scope) 
σημαίνει ότι το κόστος για την παραγωγή δύο ή περισσοτέρων προϊόντων από 
κοινού είναι χαμηλότερο από το κόστος που συνεπάγεται η παραγωγή του κάθε 
προϊόντος ξεχωριστά. 

Τέλος, η έννοια της αποτελεσματικότητας συχνά ταυτίζεται και συσχετίζεται με την 
έννοια της αποτελεσματικότητας κατανομής (Allocative Efficiency) που αφορά την 
κατανομή και την αποτελεσματική χρήση των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Η 
αποτελεσματικότητα κατανομής (Allocative Efficiency) μπορεί να υπολογισθεί από το 
συνολικό πλεόνασμα και πιο συγκεκριμένα εάν η καμπύλη ζήτησης είναι πάνω από 
την καμπύλη του οριακού κόστους. 

2.1.8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 

2.1.8.1 Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτο-αξιολόγησης 
Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 1 

Για να προσδιορίσουμε την ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού, εφαρμόζουμε τον 
ακόλουθο τύπο: 

Ελαστικότητα Ζήτησης = -
q

p

p

q





 

= (4000 – 6000)* 800 / (1200 – 800) * 6000 = (-2000) * 8 / (400) * 60 = -0,67 

που σημαίνει ότι όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται κατά 1 %, τότε η ποσότητα του 
αγαθού μειώνεται κατά  0, 67 %. 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 2 

Με βάση τα δεδομένα του πίνακα της Άσκησης 1 υπολογίζουμε: 

Προϊόν 
(Q) 

Συνολικό 
Σταθερό Κόστος

(TFC) 

Συνολικό 
Μεταβλητό Κόστος

(TVC) 

Συνολικό Κόστος 
(TC) 

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

 (α) Το Σταθερό Μέσο Κόστος = Συνολικό Σταθερό Κόστος / Προϊόν 
 (β) Το Σταθερό Μεταβλητό Κόστος = Συνολικό Μεταβλητό Κόστος / Προϊόν 
 (γ) Το Μέσο Κόστος = Συνολικό  Κόστος / Προϊόν 
 (δ) Το Οριακό Κόστος = (Συνολικό Κόστος)τ - (Συνολικό Κόστος)τ-1 ή 

εναλλακτικά 
 Οριακό Κόστος=(Συνολικό Μεταβλητό Κόστος)τ-(Συνολικό Μεταβλητό 

Κόστος)τ-1 

και τα αποτελέσματα είναι: 

Σταθερό Μέσο 
Κόστος 
(AFC) 

Σταθερό 
Μεταβλητό 

Κόστος (AVC) 

Μέσο Κόστος 
(AC) 

Οριακό Κόστος 
(MC) 

60 30 90 ---- 
30 20 50 10 
20 15 35 5 
15 13,75 28,75 10 
12 15 27 20 
10 20 30 45 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 3 

Με βάση τα δεδομένα της Άσκησης 3 υπολογίζουμε: 

Προϊόν 
(Q) 

Τιμή  
(P) 

Συνολικό Κόστος 
(TC) 

0 8 800 
100 8 2000 
200 8 2300 
300 8 2400 
400 8 2524 
500 8 2775 
600 8 3200 
650 8 3510 
700 8 4000 
800 8 6400 

 (α) Τα Συνολικά έσοδα = Προϊόν (Q) επί Τιμή (P) 
 (β) Συνολικά Κέρδη ή Ζημιές Επιχείρησης =  Συνολικά Κέρδη – Συνολικό 

Κόστος  

όπου έχουμε ότι: 

Κέρδη = Συνολικά Έσοδα > Συνολικό Κόστος (δηλαδή έχουμε θετικό αποτέλεσμα). 

και 

Ζημία = Συνολικά Έσοδα < Συνολικό Κόστος (δηλαδή αρνητικό αποτέλεσμα). 

και τα αποτελέσματα είναι: 
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Συνολικά Έσοδα  
(TR) 

Συνολικά Κέρδη 
(TP) 

Κέρδη / Ζημιές 

0 - 800 Ζημία 
800 - 1200 Ζημία 

1600 - 700 Ζημία 
2400 0 Ούτε Ζημία – Ούτε Κέρδη 
3200 + 675 Κέρδη 
4000 + 1225 Κέρδη 
4800 + 1600 Κέρδη 
5200 + 1690 Κέρδη 
5600 + 1600 Κέρδη 
6400 0 Ούτε Ζημία – Ούτε Κέρδη 

 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 4 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα έχουμε:  

Συνάρτηση Συνολικών Εσόδων: 2334000 QQTR   

Συνάρτηση Συνολικού Κόστους: 500040032 23  QQQTC  

Υποθέτοντας ότι Q >0. Έχουμε τα ακόλουθα βήματα: 

 (α) Παίρνουμε την συνάρτηση κερδών: TCTR  , 

 δηλαδή: π = )500040032(334000 232  QQQQQ = -2Q3 – 30Q2 + 3600Q – 

5000  
 (β) Λαμβάνουμε την πρώτη παράγωγο, την εξισώνουμε με το μηδέν, και 

λύνουμε ως προς Q για να υπολογίσουμε τις βασικές τιμές, δηλαδή: 

 03600606 2'  QQ   

 = -6(Q2 + 10 Q2 - 600) = 0 
 =  -6(Q + 30)(Q – 20) = 0 
 Q = -30 και Q = 20. 
 (γ). Επιλέγουμε την θετική τιμή, καθόσον η αρνητική τιμή δεν έχει οικονομικό 

νόημα και λαμβάνουμε την δεύτερη παράγωγο: 

 6012''  Q , και 030060)20(12)20(''  , άρα εφόσον είναι αρνητική η 

δεύτερη παράγωγος σημαίνει ότι τα κέρδη μου είναι μέγιστα. 
 Τα (μέγιστα) κέρδη τα βρίσκουμε αφού αντικαταστήσουμε τη συγκεκριμένη 

τιμή στην αρχική συνάρτηση κερδών: 

000.395000)20(3600)20(30)20(2)20( 23   

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 5 

(α) Για να προσδιορίσουμε με τη χρήση των αριθμητικών πράξεων το καλύτερο 
επίπεδο προϊόντος για την μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης στην 
παραγωγική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον προσδιορισμό του οριακού κέρδους 
και του οριακού κόστους, θα έχουμε τις ακόλουθες σχέσεις: 

TR = P Q = 4 Q 
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έτσι ώστε: 

12143
)( 2  QQ

dQ

TCd
MR  

και επειδή: P = MR = MC και εάν λύσουμε ως προς Q τότε θα έχουμε: 

121434 2  QQ  

08143 2  QQ  

(3Q – 2)(Q - 4 ) = 0 

έτσι ώστε: 

3

2
Q  και Q = 4 

Άρα: MR = MC στα σημεία Q = 1 και Q = 4. 

Αλλά για να είναι τα κέρδη μέγιστα, θα πρέπει η καμπύλη MC να αυξάνει, δηλαδή η 
κλίση της να είναι θετική, σε εκείνο το σημείο όπου MR = MC. Η εξίσωση για την 
κλίση της καμπύλης MC δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

146
)(

 Q
dQ

MCd
 

Στο σημείο-λύση 
3

2
Q ,  η κλίση της καμπύλης MC είναι - 10 και άρα η επιχείρηση 

ελαχιστοποιεί τα συνολικά της κέρδη. Ενώ στο σημείο-λύση Q = 4 η κλίση της 
καμπύλης MC είναι + 10 και άρα η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα συνολικά της κέρδη. 

(β). Για να υπολογίσουμε τα συνολικά κέρδη της επιχείρησης στο επίπεδο του 
προϊόντος, έχουμε την ακόλουθη συναρτησιακή σχέση: 

Π(q) = R(q) – C(q) 

Π(q) = 51274 23  QQQQ  

Π(q) = 587 23  QQQ  

Π(q) = 53211264   

Π(q) = 11 €. 

 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 6 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης, ξεκινώντας από την  βασική σχέση: 

MR = MC, έχουμε ),
1

1(


 PMR  και λύνοντας ως προς το P έχουμε: )
1

1/(


 MRP  
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όπου MR είναι τα οριακά έσοδα, P είναι η τιμή προϊόντος και ε είναι η τιμή 
ελαστικότητας ζήτησης του προϊόντος από την επιχείρηση.  

Τα κέρδη μεγιστοποιούνται στο σημείο εκείνο, όπου, MR = MC. Στη συνέχεια 

μπορούμε να αντικαταστήσουμε στον τελευταίο τύπο )
1

1/(


 MRP , το MC με το 

ισοδύναμο του MR και θα έχουμε: )
1

1/(


 MCP . Επίσης, το βραχυχρόνιο οριακό 

κόστος ισούται με το μέσο κόστος για μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων. Εάν 
αντικαταστήσουμε στην τελευταία σχέση το MC = ΑVC, θα έχουμε:  

)
1

1/(


 AVCP  ή εναλλακτικά )1/( mAVCP   

όπου: ).1/(1  m  

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 7 

Χρησιμοποιούμε τη  βασική σχέση: ).1/(1  m  

όπου: m είναι το επιπλέον «περιθώριο» (margin) μιας επιχείρησης που μεγιστοποιεί 
τα συνολικά κέρδη της, και (ε) είναι η τιμή της ελαστικότητας ζήτησης του προϊόντος 
που πωλείται από την επιχείρηση. Εφαρμόζοντας τον άνω τύπο και αντικαθιστώντας, 
έχουμε: 

 (α) ε = 2, ).1/(1  m  1)12/(1 m  ή 100 % 

 (β) ε = 3, ).1/(1  m  5,0)13/(1 m  ή 50 % 

 (γ) ε = 4, ).1/(1  m  33,0)14/(1 m  ή 33 % 

 (δ) ε = 5, ).1/(1  m  25,0)15/(1 m  ή 25 % 

Απάντηση Άσκησης Αυτο-αξιολόγησης 8 

Η σωστή απάντηση είναι η (δ), δηλαδή, τα κέρδη που κρατούν τους ιδιοκτήτες των 
επιχειρήσεων στην αγορά.  


