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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1ο 

και 2ο  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ            

Α. Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) 

 Πάνω στην Κ.Π.Δ. χρησιμοποιούνται πλήρως και αποδοτικά όλοι οι 

συντελεστές παραγωγής. 

 Εντός των ορίων της Κ.Π.Δ.  υπάρχουν αχρησιμοποίητοι 

παραγωγικοί συντελεστές (ή οι παραγωγικοί συντελεστές 

υποαπασχολούνται). 

 Ένας εφικτός συνδυασμός για να γίνει μέγιστος θα πρέπει να 

απασχοληθούν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές πλήρως και 

αποδοτικά. 

 Ένας ανέφικτος συνδυασμός μπορεί να γίνει εφικτός αν: (α) 

βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής, (β) αυξηθούν οι συντελεστές 

παραγωγής και (γ) συμβούν το α και το β ταυτόχρονα. Τα αντίθετα 

ισχύουν για έναν εφικτό συνδυασμό που γίνεται ανέφικτος. 

 Η εισροή μεταναστών μετακινεί την Κ.Π.Δ. προς τα δεξιά, καθώς 

αυξάνονται οι παραγωγικές δυνατότητες της υπόψη οικονομίας. Το 

αντίθετο θα συμβεί αν υπάρχει μετανάστευση του εργατικού 

δυναμικού της εξεταζόμενης οικονομίας, προς άλλες οικονομίες 

 Πάνω στην Κ.Π.Δ. δεν υπάρχει ανεργία. 
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 Αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μετακινεί την Κ.Π.Δ. προς τα 

δεξιά και μείωση των παραγωγικών δυνατοτήτων μετακινεί την 

Κ.Π.Δ. προς τα αριστερά. 

 Η Κ.Π.Δ. έχει πάντα αρνητική κλίση, καθώς η αύξηση της ποσότητας 

του ενός αγαθού συνεπάγεται μείωση στην ποσότητα του άλλου 

αγαθού 

Β. Κόστος Ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος 

 

 Πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι όλα τα αγαθά που 

θυσιάστηκαν για την παραγωγή του. 

 Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους Ψ είναι οι μονάδες του 

αγαθού Ψ που θυσιάστηκαν για να παραχθεί μία  μονάδα του 

αγαθού Χ. 

 Η καταλληλότητα ή μη των παραγωγικών συντελεστών καθορίζεται 

από το κόστος ευκαιρίας 

 

κόστος 
ευκαιρίας 

συντελεστές παραγωγής 

αυξανόμενο οι συντελεστές παραγωγής είναι 
ολοένα και πιο ακατάλληλοι  για 
την παραγωγή των δύο αγαθών 

φθίνον οι συντελεστές παραγωγής είναι 
ολοένα και πιο κατάλληλοι  για 
την παραγωγή των δύο αγαθών 

σταθερό οι συντελεστές παραγωγής είναι 
εξίσου  ακατάλληλοι  για την 
παραγωγή των δύο αγαθών 

 

 Κ.Ε.χ σε όρους ψ = 1/ Κ.Ε. ψ σε όρους χ ( το ένα κόστος είναι το 

αντίστροφο του άλλου). 

 Αν το αγαθό Χ μετράται σε κιλά και το αγαθό Ψ σε μέτρα, το κόστος 

ευκαιρίας του Χ εκφράζεται σε μέτρα και το κόστος ευκαιρίας του 

αγαθού Ψ εκφράζεται σε κιλά. 
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 Μη ξεχνάτε: Κ.Ε.χ σε όρους ψ= ΘΥΣΙΑ Ψ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ Χ και  

Κ.Ε.ψ σε όρους χ= ΘΥΣΙΑ χ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ψ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
 

 Ο νόμος της ζήτησης ισχύει πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης όταν 

μεταβάλλεται  η τιμή του υπόψη αγαθού και οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες ζήτησης ceteris paribus  παραμένουν σταθεροί. 

 Η ατομική και η αγοραία καμπύλη ζήτησης έχουν αρνητική κλίση 

λόγω του νόμου της ζήτησης. 

 Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα έχουμε όταν μεταβάλλεται η 

τιμή του υπόψη αγαθού. Γραφική ερμηνεία μετακίνηση πάνω στην 

ίδια καμπύλη ζήτησης. 

 Μεταβολή στη ζήτηση έχουμε όταν μεταβάλλονται ένας ή 

περισσότεροι από τους προσδιοριστικούς παράγοντες ζήτησης και οι 

υπόλοιποι μαζί με την τιμή ceteris paribus  παραμένουν σταθεροί. 

Γραφική ερμηνεία μετατόπιση όλης της καμπύλης της ζήτησης.( 

αλλαγή στη συνάρτηση ζήτησης). 

 Στην ταυτόχρονη μεταβολή ζήτησης και ζητούμενης ποσότητας, το 

τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη φορά των μεταβολών κι από το 

σχετικό μέγεθος των μεταβολών. 

 Η ελαστικότητα ζήτησης έχει πάντα αρνητικό πρόσημο, λόγω του 

νόμου της ζήτησης. 

 Η τιμή της ελαστικότητας τόξου είναι πάντα μεταξύ των τιμών των 

ελαστικοτήτων των σημείων που την απαρτίζουν. 

 Όταν έχω ισοσκελή υπερβολή η Συνολική Δαπάνη των Καταναλωτών 

(ή τα Έσοδα των παραγωγών ) είναι σε όλα τα σημεία σταθερή και η 

ελαστικότητες τόξου είναι σε όλους τους συνδυασμούς ίσες με -1. 

 Στο μέσο Μ της γραμμικής συνάρτησης ζήτησης η Συνολική Δαπάνη 

των Καταναλωτών (ή τα Έσοδα των παραγωγών) μεγιστοποιείται. 
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 Η τιμολογιακή πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρήσεων 

στηρίζονται στη σχέση ελαστικότητας ζήτησης και συνολικής 

δαπάνης. 

 Ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή μπορώ να υπολογίσω εκεί 

όπου ceteris paribus  όλοι οι προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης 

παραμένουν σταθεροί. 

 Εισοδηματική ελαστικότητα μπορώ να υπολογίσω εκεί όπου η τιμή 

και οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες ceteris paribus  

παραμένουν σταθεροί. 

  Ελαστικότητα ζήτησης μπορώ να υπολογίσω ως προς οποιοδήποτε 

προσδιοριστικό παράγοντα ζήτησης, όταν οι υπόλοιποι ceteris 

paribus  μαζί με την τιμή παραμένουν σταθεροί. 

 Χαρακτηρισμός ζήτησης:  

|Εd|> 1 ελαστική ζήτηση, |Εd|< 1 ανελαστική ζήτηση, |Εd|= 1 

μοναδιαία ζήτηση, |Εd|=0  πλήρως ανελαστική ζήτηση και  

|Εd|=∞ πλήρως ελαστική ζήτηση 

 Χαρακτηρισμός αγαθού: Εy> 0 κανονικό αγαθό και  Εy< 0 κατώτερο 

αγαθό 

 Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και συνολικής δαπάνης: 

ΖΗΤΗΣΗ Ρ Qd Σ.Δ. 

|Εd|> 1  αύξηση 

μείωση 

μείωση 

αύξηση 

μείωση 

αύξηση 

|Εd|< 1  αύξηση 

μείωση 

μείωση 

αύξηση 

αύξηση 

μείωση 

|Εd|= 1  αύξηση 

μείωση 

μείωση 

αύξηση 

σταθερή 

σταθερή 
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 Μη ξεχνάτε ότι όταν αυξάνεται η ζήτηση, η συνολική δαπάνη πάντα 

αυξάνεται και όταν μειώνεται η ζήτηση η συνολική δαπάνη πάντα 

μειώνεται. 

                                       


