
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 

1. Όταν µειώνεται η τιµή (ceteris paribus) ενός αγαθού, αυξάνεται η 

προσφερόµενη ποσότητά του. 

Εξετάσεις 2003 

2. 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. 

Εξετάσεις 2004 και 2007 

3. Μία αύξηση στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται 
στην παραγωγή ενός αγαθού θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

προσφοράς του. 

Εξετάσεις 2003 

4. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού µετατοπίζει την 

καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καµπύλη προσφοράς 

προς τα δεξιά. 

Εξετάσεις 2004 

5. Η αύξηση της τιµής ενός ή περισσοτέρων από τους συντελεστές που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσµα την 

αύξηση της προσφοράς του αγαθού. 

Εξετάσεις 2004 

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

Εξετάσεις 2007 

7. Η µείωση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται 

στην παραγωγή ενός αγαθού αυξάνει την προσφορά του. 

Εξετάσεις 2007 

8. Η αύξηση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών έχει ως συνέπεια τη 

µετατόπιση της καµπύλης προσφορά του αγαθού προς τα πάνω και αριστερά. 

Εξετάσεις 2007 

9. Ο αριθµός των καταναλωτών είναι ένας από τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της προσφοράς. 

Εξετάσεις 2009 

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

και αριστερά. 

Εξετάσεις 2009 

11. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι µικρότερη στη µακροχρόνια περίοδο από 

ότι είναι στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Εξετάσεις 2001 

12. Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι µεγαλύτερη στη µακροχρόνια  

περίοδο από ότι στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Εξετάσεις 2002 και 2006 

13. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της µεταβολής της 

προσφερόµενης ποσότητας προς τη µεταβολή της τιµής. 

Εξετάσεις 2004 

14. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το µέγεθος της ελαστικότητας 

της προσφοράς είναι ο χρόνος. 

Εξετάσεις 2005 και 2008 



Να κυκλώσετε την απάντηση που πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο: 

1. Σύµφωνα µε το 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 

Εξετάσεις 2007 

2. 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 

Εξετάσεις 2008 

 

Να αντιστοιχήσετε κατάλληλα τα δεδοµένα της πρώτης µε αυτά της δεύτερης 

στήλης (µία από τις προτάσεις της στήλης Β περισσεύει): 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Αύξηση της αγοραίας ζήτησης 

2. Μείωση της αγοραίας προσφοράς 

3. Αύξηση της αγοραίας προοσφοράς 

Α) ∆υσµενής µεταβολή των 

προτιµήσεων 

Β) Μείωση του αριθµού των 

επιχειρήσεων 

Γ) Αύξηση του αριθµού των 

καταναλωτών 

∆) Ευνοϊκές καιρικές συνθήκες 

Εξετάσεις 2006 

 

Ερωτήσεις 

1. Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια διαγραµµάτων πώς µεταβάλλεται η καµπύλη 

προσφοράς της επιχείρησης όταν η τεχνολογία παραγωγής: α) βελτιώνεται, β) 

χειροτερεύει. 

Εξετάσεις 2002 

2. Να περιγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο οι µεταβολές των βασικότερων 

προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς ενός αγαθού, εκτός της τιµής, επιδρούν 

στην προσφορά του αγαθού από µία επιχείρηση. 

Εξετάσεις 2004 

3. Με τη βοήθεια του κατάλληλου διαγράµµατος να εξηγήσετε πώς οι µεταβολές στις 

τιµές των παραγωγικών συντελεστών επηρεάζουν τη θέση της καµπύλης προσφοράς. 

Εξετάσεις 2006 

4. Να εξηγήσετε πώς µετατοπίζεται η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης, όταν η 

τεχνολογία παραγωγής βελτιώνεται (δεν απαιτείται διάγραµµα). 

Εξετάσεις 2007 

5. Να εξηγήσετε πως µετατοπίζεται η αγοραία καµπύλη προσφοράς όταν ο αριθµός 

των επιχειρήσεων αυξάνεται (δεν απαιτείται διάγραµµα). 

Εξετάσεις 2008 

6. Να περιγράψετε πώς µετατοπίζεται η καµπύλη προσφοράς, όταν αυξάνονται οι 

τιµές των παραγωγικών συντελεστών (∆εν απαιτείται διάγραµµα). 

Εξετάσεις 2009 

 

 



Ασκήσεις 

1. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά µία επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο: 

Συν.Προϊόν 

(Q) 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Συν.Κόστος 

(TC) 
100 160 200 250 340 450 580 730 

Να κατασκευαστούν: α) η στήλη του µεταβλητού κόστους (VC), β) η στήλη του 

µέσου µεταβλητού κόστους (AVC), γ) η στήλη του οριακού κόστους (MC), δ) ο 

πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. 

Εξετάσεις 2001 

2. Τα δεδοµένα του επόµενου πίνακα αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος 

µιας επιχείρησης: 

Μονάδες 

εργασίας 

(L) 

Συνολικό 

προϊόν (Q) 

Μέσο 

προϊόν 

(ΑΡ) 

Οριακό 

προϊόν 

(ΜΡ) 

Μέσο 

µετα-βλητό 

κό-στος 

(AVC) 

Οριακό 

Κόστος 

(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 

Α) Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, να κάνετε τους 

σχετικούς υπολογισµούς και να συµπληρώσετε τα κενά του. 

Β) Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, µετά από ποια µονάδα εργασίας 

ισχύει ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης; 

Γ) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

∆) Να υπολογίσετε το µεταβλητό κόστος, όταν η επιχείρηση παράγει 37 µονάδες 

προϊόντος. 

Εξετάσεις 2002 

3. Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, παρουσιάζει τα 

παρακάτω υποθετικά δεδοµένα: 

Q 0 10 20 30 40 50 

TC 30 80 110 150 210 290 

Α) Να υπολογιστούν σε κάθε επίπεδο παραγωγής 1) το µεταβλητό κόστος, 2) το µέσο 

µεταβλητό κόστος, 3) το οριακό κόστος. 

Β) Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς και να σχεδιαστεί η καµπύλη προσφοράς 

της επιχείρησης. 

Εξετάσεις 2006 

4. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται σε µία επιχείρηση, η οποία 

λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο: 

Q 0 1 2 3 4 5 

TC 120 200 252 318 424 570 

Να κατασκευαστούν: 



α) Η στήλη του µεταβλητού κόστους (VC), β) Η στήλη του µέσου µεταβλητού 

κόστους (AVC), γ) Η στήλη του οριακού κόστους (MC), δ) Ο πίνακας προσφοράς 

της επιχείρησης, ε) Η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης. 

Εξετάσεις 2007 

5. ∆ίνεται η συνάρτηση προσφοράς µίας επιχείρησης QS = -50 + 10Ρ. Λόγω 

βελτίωσης της τεχνολογίας µεταβάλλεται η προσφορά εκ µέρους της επιχείρησης 

κατά 20%.  

Α) Να προσδιοριστεί η νέα συνάρτηση προσφοράς. 

Β) Να γίνει γραφική απεικόνιση της νέας συνάρτησης προσφοράς. 

Εξετάσεις 2005 

6. Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε µία επιχείρηση που λειτουργεί 

στη βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί το µοναδικό µεταβλητό 

συντελεστή παραγωγής και η τιµή (αµοιβή) της είναι σταθερή. 

L Q AP MP AVC MC 

0 0 - - - - 

1 20 20 20 75 75 

2  25  60 50 

3 90 30 40   

4   30 50 50 

5 145 29 25 51,72 60 

Α) Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συµπληρώσετε τα 

κενά του παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς. 

Β) Να εξηγήσετε εάν ισχύει ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης και σε ποια ποσότητα 

του µεταβλητού συντελεστή «εργασία» φαίνεται η λειτουργία του και γιατί. 

Γ) Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης, καθώς και ο πίνακας 

αγοραίας προσφοράς, µε δεδοµένο ότι το αγαθό παράγεται από 40 όµοιες 

επιχειρήσεις. 

∆) Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς, µε δεδοµένο ότι αυτή είναι 

γραµµική. 

Ε) Χρησιµοποιώντας την αγοραία συνάρτηση προσφοράς, να βρείτε την 

ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν η τιµή του αυξάνεται από 52 χρηµατικές 

µονάδες σε 55 χρηµατικές µονάδες. 

Εξετάσεις 2009 

 

 


