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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης όταν έχω στοιχεία κόστους είναι το 
ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους (MC) από την τομή 
του με το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) και πάνω. 

 Η επιχείρηση δεν παράγει για τιμές μου είναι μικρότερες από το μέσο 
μεταβλητό κόστος. (δηλαδή αν Ρ<AVC) 

 Η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της όταν η τιμή που επικρατεί στην αγορά 
είναι ίση με το ανερχόμενο οριακό κόστος. Max κερδών : Ρ=MC↑ 

 Ελαστικότητα προσφοράς. (Ες = %ΔQς/%ΔΡ) 

 Η ελαστικότητα προσφοράς είναι πάντα θετική λόγω του νόμου της 
προσφοράς 

 Ες > 1    →   Ελαστική προσφορά. 

 Ες < 1    →   Ανελαστική προσφορά. 

 Ες = 0    →   Τελείως ανελαστική προσφορά. (ευπαθή αγροτικά προϊόντα) 

 Εξίσωση της προσφοράς:  Qς = γ +δ∙Ρ 

 δ = +,    πάντα θετικός αριθμός (συντελεστής διεύθυνσης) 

 γ = +,    η καμπύλη προσφοράς τέμνει τον άξονα των ποσοτήτων 

 γ = -,      η καμπύλη προσφοράς τέμνει τον άξονα των τιμών 

 γ = 0,      η καμπύλη προσφοράς ξεκινάει από την αρχή των αξόνων. 

 Όταν έχω στοιχεία κόστους για να κατασκευάσω πίνακα προσφοράς 
υπολογίζω πάντα MC και AVC. 

 Ο νόμος της προσφοράς περιγράφει την ανάλογη σχέση μεταξύ τιμής και 
προσφερόμενης ποσότητας. Έτσι η καμπύλη προσφοράς έχει πάντα θετική 
κλίση. 

 Όταν η εξίσωση προσφοράς είναι της μορφής Qς = δ∙Ρ  (γ=0), η ελαστικότητα 
προσφοράς είναι σε όλα τα σημεία της ίση με τη μονάδα. 

 
 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ: 

 

Ρ ≥ AVCmin, όπου Ρ = MCανερχόμενο, ή συνδιαστικά: 

 

 

 
 

  

Ρ = MCανερχόμενο ≥ AVCmin 



ΑΟΘ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

66 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 

1. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της 
ελαστικότητας προσφοράς είναι ο χρόνος. 

2. Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι μεγαλύτερη στη μακροχρόνια 
περίοδο από ό, τι  στη βραχυχρόνια. 

3. Μια αύξηση στις τιμές των συντελεστών παραγωγής που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή ενός αγαθού θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
προσφοράς. 

4. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει την 
καμπύλη του συνολικού προϊόντος  προς τα πάνω και την καμπύλη 
προσφοράς προς τα κάτω. 

5. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μικρότερη στην μακροχρόνια περίοδο από 
ότι στη βραχυχρόνια περίοδο. 

6. Η αύξηση της τιμής ενός ή περισσότερων από τους συντελεστές που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσμα της 
αύξηση της προσφοράς του αγαθού. 

7. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται 
πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη 
βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. 

8. Η ελαστικότητα προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της 
προσφερόμενης ποσότητας προς τη μεταβολή της τιμής. 

9. Η μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή ενός αγαθού αυξάνει την προσφορά του. 

10. Αν υπάρχει μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών, τότε 
αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο παραγωγής. 

11. Η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών έχει ως συνέπεια την 
μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς του αγαθού προς τα πάνω και 
αριστερά. 

12. Καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων μειώνουν 
την προσφορά τους και μετατοπίζουν την καμπύλη προσφοράς προς τα 
πάνω και αριστερά. 

13. Ο αριθμός των καταναλωτών είναι ένας από τους προσδιοριστικούς 
παράγοντες της προσφοράς. 

14. Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο, 
αφού η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει όλους τους παραγωγικούς 
συντελεστές. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού οδηγεί σε: 
a. Αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας του. 
b. Μείωση της προσφερόμενης ποσότητας του. 
c. Αύξηση της προσφοράς του. 
d. Μείωση της προσφοράς του. 

 

2. Σύμφωνα με τον νόμο της προσφοράς, η αύξηση της τιμής (ceteris paribus) 
επιφέρει: 

a. Αύξηση της προσφοράς. 
b. Μείωση στην προσφερόμενη ποσότητα. 
c. Μείωση της προσφοράς. 
d. Αύξηση στην προσφερόμενη ποσότητα. 

 

3. Η ελαστικότητα προσφοράς εξαρτάται από: 
a. Το εισόδημα των καταναλωτών. 
b. Το χρονικό διάστημα προσαρμογής της επιχείρησης. 
c. Τις τιμές των υποκατάστατων αγαθών. 
d. Τις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 

4. Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά, 
όταν: 

a. Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του. 
b. Αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου. 
c. Αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών. 
d. Αυξηθούν οι τιμές (αμοιβές) των παραγωγικών συντελεστών. 

 

5. Από τους παρακάτω προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, αυτός 
που μετατοπίζει την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά είναι: 

a. Η αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών. 
b. Η βελτίωση της τεχνολογίας. 
c. Η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων. 
d. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Α. 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τις προσφερόμενες ποσότητες ενός αγαθού από 3 

επιχειρήσεις σε κάθε επίπεδο τιμής. 

a) Να απεικονίσετε την καμπύλη προσφοράς κάθε 
επιχείρησης χωριστά. 

b) Να υπολογίσετε την αγοραία κλίμακα προσφοράς 
και να απεικονίσετε την αγοραία καμπύλη 
προσφοράς. 

c) Να δικαιολογήσετε την κλίση των ατομικών 
καμπυλών προσφοράς και την κλίση της 
αγοραίας καμπύλης προσφοράς. 

d) Ποιο είναι το περιεχόμενο του νόμου της προσφοράς, πότε ισχύει και πώς 
ερμηνεύεται ο νόμος αυτός? 
 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Η συνάρτηση προσφοράς μιας επιχείρησης είναι QSA = -60 + 20PA . Αν στην αγορά 

του αγαθού υπάρχουν 100 παραγωγοί με την ίδια συνάρτηση προσφοράς, να 

προσδιορίσετε : 

a) Την ατομική κλίμακα προσφοράς, 

b) Την αγοραία κλίμακα προσφοράς, 

c) Την αγοραία καμπύλη προσφοράς, 

d) Αν μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό Α κατά 50% 
, να προσδιορίσετε την αγοραία κλίμακα προσφοράς και την αγοραία 
καμπύλη προσφοράς , μετά τη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 3 

Υποθέστε ότι αυξάνεται η τιμή του κρασιού και ότι, ταυτόχρονα, αυξάνεται το κόστος 

των πρώτων υλών από τις οποίες παράγεται το κρασί. Να εξηγήσετε με τη βοήθεια 

διαγραμμάτων τις συνέπειες στην προσφορά του κρασιού. 

ΑΣΚΗΣΗ 4 

a) Να απεικονίσετε στο ίδιο διάγραμμα τις δύο καμπύλες 
προσφοράς. 

b) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς, όταν η τιμή 
αυξάνεται από 35 σε 45 χρηματικές μονάδες, πριν και 
μετά την βελτίωση τεχνολογίας. 

c) Ποιες είναι οι συνέπειες όταν η τιμή αυξάνεται από 35 σε 
45 χρηματικές μονάδες πριν από την βελτίωση της 
τεχνολογίας ? 

d) Ποιες είναι οι συνέπειες μετά την βελτίωση της 
τεχνολογίας στη σταθερή τιμή Ρ = 40? 

e) Ποιες είναι οι συνέπειες αν βελτιώνεται η τεχνολογία και, ταυτόχρονα, η τιμή 
μειώνεται από 40 σε 35 χρηματικές μονάδες? 

(QS1 : πριν την βελτίωση της τεχνολογίας 

QS2 : μετά την βελτίωση της τεχνολογίας.) 

τιμή QSA QSB QSC 

10 20 20 10 

20 30 40 50 

30 50 70 90 

40 100 90 120 

50 130 100 140 

ΡΧ QS1 QS2 

25 60 75 

30 90 105 

35 110 132 

40 130 162 

45 140 182 

50 160 216 



ΑΟΘ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

69 
 

ΑΣΚΗΣΗ 5 

a) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς, 
όταν η τιμή του αγαθού : 

I. Μειώνεται από 100 σε 50 € 

II. Αυξάνεται από 65 σε 80 €. 

b) Αν αυξηθεί η αμοιβή των παραγωγικών 
συντελεστών και προκληθεί μια σταθερή 
ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς κατά 
50%, να υπολογιστεί η ελαστικότητα 
προσφοράς, όταν η τιμή μειώνεται από 80 σε 
65 €. 

c) Αν μειωθεί το κόστος πρώτων υλών από τις 
οποίες παράγεται το προϊόν και προκληθεί 
μια σταθερή ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς κατά 25%, να υπολογιστεί 
η ελαστικότητα προσφοράς, όταν η τιμή του αγαθού αυξάνεται από 60 σε 90 
€. 
 

ΑΣΚΗΣΗ 6 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η 

αγοραία καμπύλη προσφοράς του 

αγαθού Α. 

Να δείξετε με την βοήθεια διαγραμμάτων 

τις συνέπειες στην προσφορά του 

αγαθού, εξετάζοντας χωριστά κάθε ένα 

από τα παρακάτω γεγονότα. 

a) Μειώνεται ο αριθμός των 
επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν 
το αγαθό Α. 

b) Βελτιώνεται η τεχνολογία 
παραγωγής του αγαθού Α. 

c) Επιδεινώνεται ο καταμερισμός της εργασίας στην παραγωγή του αγαθού Α. 

d) Μειώνεται η τιμή του αγαθού Β , το οποίο είναι εναλλακτικό αγαθό του Α. 

e) Προβλέπεται μελλοντικά μείωση της τιμής του αγαθού Α. 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 7 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας προσφοράς του αγαθού Α. 

Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα , με δεδομένο ότι η 

ελαστικότητα προσφοράς από το σημείο Α στο Β είναι 6, από 

το Β στο Γ είναι 3,5, από το Δ στο Ε είναι 2,25 και από το Ε 

στο Ζ είναι 2. 

 

  

Σημεία Τιμή Qs 

Α 120 ? 

Β 140 120 

Γ ? 180 

Δ 180 240 

Ε 200 ? 

Ζ 220 ? 



ΑΟΘ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

70 
 

ΑΣΚΗΣΗ 8 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Να υπολογίσετε: 

a) Τις ελαστικότητες 
προσφοράς καθώς η 
τιμή αυξάνεται. 

b) Πόσες καμπύλες 
προσφοράς είναι 
δυνατόν να 
απεικονιστούν ? χρησιμοποιείστε διάγραμμα. 

 

ΑΣΚΗΣΗ  9 

Με δεδομένο ότι η ελαστικότητα προσφοράς 

είναι πάντα η ίδια σε όλα τα σημεία της 

καμπύλης προσφοράς, να συμπληρώσετε τα 

κενά του παρακάτω πίνακα. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 10 

Στοιχεία παραγωγής του αγαθού Χ 

Ζητείται: 

a) Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς. 

b) Διαγραμματική απεικόνιση της καμπύλης προσφοράς. 

c) Να υπολογιστεί η τοξοειδής ελαστικότητα προσφοράς που 
προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα προσφοράς. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 11 

Μια επιχείρηση παράγει ψυγεία. Όταν παράγει 20 ψυγεία έχει κόστος παραγωγής 

200 € ανά ψυγείο. Η ελαστικότητα προσφοράς των ψυγείων σ’ αυτό το σημείο είναι 

ίση με 0,5. Αποφασίζεται αύξηση της τιμής του προϊόντος κατά 10%. Στη νέα 

προσφερόμενη ποσότητα το κόστος παραγωγής ισούται με 198 € ανά ψυγείο. 

Ζητούνται: 

a) Ποια είναι η προσφερόμενη ποσότητα μετά την αύξηση της τιμής? 

b) Ποιο είναι το οριακό κόστος της επιχείρησης μετά την αύξηση της τιμής? 
 

 

Σημεία Τιμή Προσφ.Ποσ. Συν.κοστ. Αρ.επιχ. 

Α 100 200 80.000 20 

Β 120 250 80.000 25 

Γ 130 230 100.000 30 

Δ 130 250 120.000 40 

Ε 160 270 100.000 30 

Ζ 160 260 120.000 40 

Σημεία Τιμή Προσφ. Ποσότητα 

Α 100 1.000 

Β ? 1.200 

Γ 140 ? 

Δ ? 1.600 

Ε 180 1.800 

Ζ 200 2.000 

Q VC 

0 0 

10 50 

30 120 

60 180 

70 210 

75 300 
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ΑΣΚΗΣΗ 12 

Να υπολογιστούν οι άγνωστοι Χ1 , Χ2 του διπλανού πίνακα αν γνωρίζετε 

ότι η συνάρτηση προσφοράς είναι γραμμική. 

ΑΣΚΗΣΗ 13 

Να υπολογιστούν οι άγνωστοι Χ και Ψ αν γνωρίζεται ότι η 

ελαστικότητα προσφοράς στο σημείο Α είναι ίση με 0,5. 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 14 

Τα παρακάτω υποθετικά δεδομένα αφορούν στοιχεία παραγωγής και προσφοράς 

του αγαθού Χ. 

 Τιμή αγαθού Προσφερόμενη ποσότητα Τιμή πρώτων υλών 

Α 10 22 1,2 

Β 5 25 0,8 

Γ 10 30 0,8 

Δ 5 18 1,2 

Ζητούνται: 

a) Να παρασταθούν οι καμπύλες προσφοράς του αγαθού Χ. 

b) Να υπολογιστούν οι ελαστικότητες προσφοράς του αγαθού Χ όταν η τιμή του 
μειώνεται. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 15 

Οι επιχειρήσεις Α και Β παράγουν και προσφέρουν το αγαθό Χ. Παρακάτω δίνονται 

οι εξισώσεις προσφοράς των δύο επιχειρήσεων: 

QSA = 10 + P,   QSB = 15 + 3P 

Ζητούνται: 

a) Η αγοραία εξίσωση προσφοράς. 

b) Να υπολογιστούν οι ατομικές και η αγοραία ελαστικότητα προσφοράς για Ρ = 
10. 
 

 

  

QS P 

300 50 

X1 25 

500 X2 

200 40 

 Ρ QS 

Α 10 20 

Β 12 Χ 

Γ Ψ 25 
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ΑΣΚΗΣΗ 16 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αφορούν την παραγωγή του 

αγαθού χ 

Ζητείται: 

a) Ο πίνακας προσφοράς. 

b) Να υπολογιστεί το μέσο μεταβλητό κόστος όταν  Q = 185. 

c) Να υπολογιστεί η μεταβολή στο κόστος παραγωγής όταν η παραγωγή 
μειώνεται από 210 σε 190 μονάδες προϊόντος. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 17 

Ένα προϊόν παράγεται και προσφέρεται από δύο επιχειρήσεις. Παρακάτω δίνονται 

στοιχεία παραγωγής κάθε επιχείρησης: 

 

 

 

Στην επιχείρηση Β η αμοιβή εργασίας είναι 90 € ανά εργάτη και το κόστος πρώτων 

υλών 10 € ανά προϊόν. 

Ζητείται να γίνουν οι ατομικές και η αγοραία καμπύλη προσφοράς σ’ ένα σύστημα 

αξόνων. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 18 

Έστω τα υποθετικά δεδομένα του παρακάτω πίνακα: 

TC 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 

MC - 500 250 200 250 500 1.000 

L 0 1 2 3 4 5 6 

 

Αν γνωρίζεται ότι μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία να 

κατασκευάσετε την καμπύλη προσφοράς και να σχολιάσετε την κλίση της. 

ΑΣΚΗΣΗ 19 

Να δείξετε με την βοήθεια διαγράμματος πώς μια αύξηση στην τιμή ενός αγαθού Χ 

και μια ταυτόχρονη αύξηση στην τιμή των συντελεστών παραγωγής του μπορούν να 

αφήσουν αμετάβλητη την προσφερόμενη ποσότητα του. 

Q AVC 

120 10 

180 10 

200 12 

210 15 

Επιχείρηση Α 

Q VC 

8 456 

20 1.100 

30 1.650 

35 2.150 

Επιχείρηση Β 

L Q 

4 10 

5 18 

6 20 

7 21 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Β. 

ΑΣΚΗΣΗ 1 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται ο αριθμός των εργατών (L) και το προϊόν (Q) για μια 

επιχείρηση. 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Q 0 4 10 18 28 35 39 42 44 45 

 

Ο εργατικός μισθός είναι W = 840 € και η εργασία είναι το μοναδικό μεταβλητό 

κόστος. Αν η τιμή του προϊόντος είναι 210 € και ο εργατικός μισθός μειωθεί κατά 25% 

, ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς της επιχείρησης στην τιμή 

των 210 €? 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος 

μιας επιχείρησης. 

1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω 

πίνακα. 

2. Μετά από ποια μονάδα εργασίας ισχύει ο 

νόμος της φθίνουσας απόδοσης. 

3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα 

προσφοράς της επιχείρησης. 

4. Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος 

όταν η επιχείρηση παράγει 37 μονάδες 

προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

L Q AP MP AVC 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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ΑΣΚΗΣΗ 3 

Ο επόμενος πίνακας περιέχει τα στοιχεία προσφοράς και κόστους παραγωγής των 

επιχειρήσεων ενός κλάδου που παράγουν ένα αγαθό Χ (ceteris paribus). 

Όπου W = η αμοιβή της εργασίας και 

Ν = ο αριθμός των επιχειρήσεων. 

1. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα 

προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται. 

2. Πόσες καμπύλες προσφοράς μπορείτε να 

δείξετε σ’ ένα διάγραμμα και γιατί? 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ 4 

Δίνονται οι γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς 

QS = -10 + 10P και  Q’S = 10 +20P 

1. Να βρεθούν ο πίνακας προσφοράς και οι ελαστικότητες προσφοράς σημείου 

και να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης QS = -10 + 10P ,  όταν το 

Ρ παίρνει τιμές 2,3,4,5,6,7,8 και 9. 

2. Να βρεθούν ο πίνακας προσφοράς και οι ελαστικότητες προσφοράς σημείου 

και να γίνει η γραφική παράσταση της συνάρτησης Q’S = 10 +20P  ,  όταν το 

Ρ παίρνει τιμές 2,3,4,5,6,7,8 και 9. 

3. Ποιο συμπέρασμα προκύπτει από τις τιμές των ελαστικοτήτων προσφοράς 

καθεμιάς εκ των συναρτήσεων και από τις γραφικές παραστάσεις αυτών? 

ΑΣΚΗΣΗ 5 

Ας υποθέσουμε ότι σ’ ένα κλάδο παραγωγής υπάρχουν 100 όμοιες 

επιχειρήσεις. Τα δεδομένα παραγωγής κάθε επιχείρησης δίνονται από 

τον διπλανό πίνακα και αφορούν την βραχυχρόνια περίοδο 

παραγωγής. 

1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα και την καμπύλη προσφοράς της 

κάθε επιχείρησης. 

2. Ποια είναι η βραχυχρόνια προσφορά του κλάδου παραγωγής? 

3. Να υπολογίσετε την αγοραία ελαστικότητα προσφοράς όταν η 

τιμή αυξάνεται από 60 σε 180 χρηματικές μονάδες. 

 

 P QS W N 

Α 50 180 1.200 4.000 

Β 50 200 1.000 5.000 

Γ 80 230 1.000 4.000 

Δ 60 220 1.000 5.000 

Ε 70 220 1.200 5.000 

Ζ 100 300 1.200 6.000 

Q VC 

0 0 

4 160 

12 420 

27 810 

36 1.080 

40 1.320 

42 1.680 
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ΑΣΚΗΣΗ 6 

Δίνεται ο διπλανός πίνακας παραγωγής μιας επιχείρησης που 

παράγει γεωργικά προϊόντα σε χωράφι έκτασης 100 

στρεμμάτων, με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία. 

1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας. 

2. Η επιχείρηση βρίσκεται στη βραχυχρόνια ή στη 

μακροχρόνια περίοδο και γιατί? 

3. Έστω ότι η επιχείρηση βελτιώνει την τεχνολογία με την 

οποία παράγει το προϊόν της έτσι , ώστε το προϊόν του 

κάθε επιπλέον εργάτη να αυξάνεται κατά 10%. Να 

βρεθεί το μέσο προϊόν των 7 εργατών. 

4. Αν η αμοιβή του κάθε εργάτη είναι 3.500 χρηματικές 

μονάδες, να υπολογιστεί το οριακό κόστος της 

επιχείρησης όταν αυτή χρησιμοποιεί 2 εργάτες στην 

παραγωγή. 

5. Αν η αμοιβή της εργασίας γίνει 9.400 χρηματικές μονάδες, να υπολογιστεί το 

μέσο μεταβλητό κόστος όταν η παραγωγή είναι μέγιστη. 

6. Να γίνει ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης πριν την βελτίωση της 

τεχνολογίας, αν η αμοιβή της εργασίας είναι 7.280 χρηματικές μονάδες. 

 

 

 

 

 

  

L Q AP MP 

0 0 - - 

1 10 10 10 

2 24  14 

3 39 13 15 

4 52 13  

5 61 12,2 9 

6  11 5 

7 66 9,4 0 

8  8  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

ΑΣΚΗΣΗ 1                               (ΗΜΕΡΗΣΙΟ 1996) 

Δίνεται ο διπλανός πίνακας που αναφέρεται σε μια 

επιχείρηση , η οποία λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο. 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα. 
2. Εάν οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για κάθε μονάδα 

προϊόντος είναι αξίας 50 χρηματικών μονάδων και 
αμοιβή κάθε εργάτη είναι 1.000 χρηματικές μονάδες, 
να σχεδιαστεί η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. 

3. Εάν η τιμή πώλησης του προϊόντος μειωθεί στις 130 
χρηματικές μονάδες, η επιχείρηση θα συνεχίσει να 
παράγει ή όχι? Δικαιολογήστε την απάντηση σας. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2                              (ΗΜΕΡΗΣΙΟ 1997) 

Έστω ότι η επιχείρηση Α λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο. 

Καθώς η εργασία, ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής, αυξάνει, το 

οριακό κόστος του παραγόμενου προϊόντος λαμβάνει στη 

βραχυχρόνια περίοδο τις τιμές του διπλανού πίνακα. 

 

Αν η αμοιβή της εργασία είναι 10.000 χρηματικές μονάδες ανά 

εργαζόμενο, να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς του αγαθού της 

επιχείρησης.  

 

ΑΣΚΗΣΗ 3                              (ΗΜΕΡΗΣΙΟ 2002) 

Τα δεδομένα του διπλανού πίνακα 

αναφέρονται στην παραγωγή και το κόστος 

μιας επιχείρησης. 

1. Να συμπληρώσετε τα κενά του 
πίνακα. 

2. Μετά από ποια μονάδα εργασίας 
ισχύει ο νόμος της φθίνουσας 
απόδοσης. 

3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα 
προσφοράς της επιχείρησης. 

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

 

 

  

L TP AP MP 

1 8 8  

2   12 

3 33 11  

4 40  7 

5  9  

6 48   

7 49  1 

L MC 

1 5.000 

2 2.500 

3 1.250 

4 1.000 

5 2.000 

6 3.333,3 

7 10.000 

L Q AP MP AVC 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 


