
 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
1. α) Η ελαστικότητα της προσφοράς µετρά αυτήν την αντίδραση της προσφοράς στις µεταβολές της 
τιµής και ορίζεται ως ο λόγος της ποσοστιαίας µεταβολής της προσφερόµενης ποσότητας προς την 
ποσοστιαία µεταβολή της τιµής. 
β)  Μοναδιαία ελαστικότητα προσφοράς παρατηρείται σε όλα τα σηµεία µιας ευθείας ζήτησης που 
ξεκινά από την αρχή των αξόνων. 
γ) Χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική. Πρόκειται διαγραµµατικά για µία ευθεία που είναι κάθετη 
στον οριζόντιο άξονα των ποσοτήτων.  Η περίπτωση όπου η Es = 0 αφορά κυρίως ευπαθή 
γεωργικά προϊόντα που δεν µπορούν να διατηρηθούν και, εποµένως, σε µια ορισµένη περίοδο 
πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιµή. 
δ) Μία µεταβολή της τιµής κατά 1% θα µεταβάλει την προσφερόµενη ποσότητα προς την ίδια 
κατεύθυνση κατά 3%. 
ε) Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το µέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς 
είναι ο χρόνος. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρµόζει τα δεδοµένα της είναι καλύτερη, 
όσο µεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστηµα προσαρµογής. Αυτό σηµαίνει ότι η ελαστικότητα 
προσφοράς είναι µεγαλύτερη στη µακροχρόνια περίοδο απ' ό,τι στη βραχυχρόνια περίοδο. 
Άλλωστε στο διάστηµα της µακροχρόνιας περιόδου µπορεί να µεταβληθούν όλοι οι συντελεστές 
παραγωγής. 

 
2. Η µεταβολή στην προσφερόµενη ποσότητα ενός αγαθού αναφέρεται στη µετακίνηση κατά µήκος 
της ίδιας καµπύλης προσφοράς από ένα σηµείο σε άλλο, όταν µεταβάλλεται η τιµή του αγαθού, 
ενώ οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες παραµένουν σταθεροί. Το διάγραµµα 4.5 που 
ακολουθεί δείχνει ότι, όταν η τιµή είναι, για παράδειγµα, Ρ1, η προσφερόµενη ποσότητα είναι Q1 
(σηµείο Α), αν η τιµή γίνει p2, τότε η προσφερόµενη ποσότητα αυξάνεται σε Q2 (σηµείο Β). 
Έχουµε εποµένως µετακίνηση κατά µήκος της δεδοµένης καµπύλης προσφοράς από το σηµείο Α 
στο σηµείο Β, που είναι συνέπεια του νόµου της προσφοράς. (διάγραµµα 4.5 σελ.84 σχολικού) 

 
Η µεταβολή στην προσφορά αναφέρεται στη µετατόπιση ολόκληρης της καµπύλης προσφοράς. 
Αυτό συµβαίνει, όταν η τιµή παραµένει σταθερή και µεταβάλλεται κάποιος άλλος 
προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς. Στο διάγραµµα 4.6 έχουµε στη δεδοµένη τιµή Ρ1: 
Μετατόπιση της καµπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση S1S1, δηλαδή αύξηση της 
προσφοράς λόγω ευνοϊκής εξέλιξης στους παράγοντες προσφοράς, και µετατόπιση της καµπύλης 
προσφοράς προς τα αριστερά, στη θέση S2S2, δηλαδή µείωση της προσφοράς, λόγω δυσµενούς 
εξέλιξης στους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς (αρχική καµπύλη S0S0).  
(διάγραµµα 4.6 σελ.85 σχολικού) 

 
3. Η Τεχνολογία της παραγωγής. Η µεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή στη 
συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόµενου αγαθού µε ίδια ποσότητα 
παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. 
Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άµεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η µείωση του 
µέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού µε την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, 
και εφόσον οι τιµές τους παραµένουν σταθερές, παράγουµε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσµα 
είναι να έχουµε µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς προς τα δεξιά. Το αντίθετο αποτέλεσµα 
παρουσιάζεται στην καµπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία.  

 
 
 
 
 


