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ΔΕΟ34 –Τυπολόγιο μαθήματος - Η μελέτη της οικονομικής, διάγραμμα κυκλικής ροής και 
όριο παραγωγικών δυνατοτήτων  
 
Το οικονομικό πρόβλημα  

• Η οικονομική επιστήμη μελετά πρόβλημα της στενότητας (σπανιότητας) των 
παραγωγικών πόρων  και αγαθών και των επιλογών που απορρέουν από το 
πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι το οικονομικό πρόβλημα 

Ένα παραγωγικός πόρος είναι οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί κάτι 
άλλο  

Οι συντελεστές παραγωγής διακρίνονται σε 
Ø Γη:  Περιλαμβάνει όλους τους πόρους που προέρχονται από τη φύση όπως 

έδαφος, ξυλεία, πετρέλαιο, κτλ. 
Ø Εργασία :  Είναι χειρωνακτική  και πνευματική προσπάθεια των εργαζομένων με 

σκοπό την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 
Ø Κεφάλαιο:  Είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή άλλων 

αγαθών και υπηρεσιών  
Ø Ανθρώπινο Κεφάλαιο:  Αναφέρεται στις γνώσεις και τις δεξιότητές του εργατικού 

δυναμικού που ενισχύουν την παραγωγικότητα 
 

   Επιλογή και κόστος ευκαιρίας 
 

• Οι ατομικές επιλογές των ατόμων στην οικονομία περιλαμβάνουν αποφάσεις σχετικά 
με το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να πράξουν  

• Οι περιορισμένοι παραγωγικοί πόροι συνεπάγονται επιλογές για το τι πρέπει να 
παραχθεί και πως  

• Το πραγματικό κόστος της παραγωγής ενός αγαθού είναι το εναλλακτικό κόστος ή 
κόστος ευκαιρίας που είναι ίσο με τη ποσότητα των άλλων προϊόντων που πρέπει να 
θυσιαστούν για να παραχθεί το αγαθό αυτό. 

                
   Μικροοικονομική και Μακροοικονομική  
 

• Μικροοικονoμική: H μικροοικονομική εξετάζει τις επιλογές των μεμονωμένων 
οικονομικών μονάδων (καταναλωτές, επιχειρήσεις) και την αλληλεπίδραση των 
επιλογών τους.  

• Μακροοικονομική: H μακροοικονομική εξετάζει τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας 
όπως τη συνολική κατανάλωση όλων των καταναλωτών, τη συνολική παραγωγή όλων 
των επιχειρήσεων 
Παραδείγματα: 
H επιχείρηση αποφασίζει τη ποσότητα που πρέπει να παράγει ώστε να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη της (μικροοικονομική) 
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Η κυβέρνηση αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες ώστε να αυξηθεί η συνολική ζήτηση στην 
οικονομία (μακροοικονομική) 

Θετική και κανονιστική οικονομική 
 
• Θετική οικονομική : H θετική οικονομική είναι ένα είδος οικονομικής ανάλυσης που 

περιγράφει πως λειτουργεί στη πράξη οικονομία 
• Κανονιστική οικονομική:  H κανονιστική οικονομική είναι ένα είδος οικονομικής 

ανάλυσης που περιγράφει πως θα έπρεπε να λειτουργεί η οικονομία 

 Παραδείγματα:   
H Kεντρική Τράπεζα μείωσε τα επιτόκια (Θετική) 
Το δημόσιο χρέος πρέπει να μειωθεί ( Κανονιστική) 
 
Το διάγραμμα κυκλικής ροής  

 
Τα νοικοκυριά προσφέρουν τους παραγωγικούς συντελεστές που κατέχουν στις αγορές 
παραγωγικών συντελεστών (αγορά εργασίας, αγορά κεφαλαίων, κτλ) και εισπράττουν 
χρήματα από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους παραγωγικούς συντελεστές. Για τη 
ροή των παραγωγικών συντελεστών από τα νοικοκυριά προς τις επιχειρήσεις υπάρχει μια 
αντίθετη ροή χρήματος  
Οι επιχειρήσεις προσφέρουν τα αγαθά που παράγουν στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 
και εισπράττουν χρήματα από τα νοικοκυριά που αγοράζουν αυτά τα αγαθά. Για την ροή των 
αγαθών από τις επιχειρήσεις προς τα νοικοκυριά υπάρχει μια αντίθετη ροή χρήματος. 
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 Όριο παραγωγικών δυνατοτήτων  
Οι Παραγωγικές Δυνατότητες της Οικονομίας 
 

 Συντελεστές της Παραγωγής (Δεδομένοι) –> Δεδομένα προϊόντα 
è Εργασία – Επιχειρηματικότητα  
è Έδαφος (ή Γη) 
è Κεφάλαιο 
è Ανθρώπινο κεφάλαιο  

 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα 
 Πλήθος αναγκών – Περιορισμένος όγκος αγαθών (έλλειψη παραγωγικών  
      συντελεστών) 

 Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (3 Υποθέσεις) 
è Αποδοτική χρήση όλων των παραγωγικών συντελεστών 
è Τεχνολογία παραγωγής δεδομένη 
è Παραγωγή 2 μόνο προϊόντων  

Παρατηρήσεις: 
v Η αύξηση της παραγωγής ενός προϊόντος σημαίνει μείωση της 

παραγωγής του άλλου (δεδομένοι συντ. Παραγωγής – δεδομένη 
τεχνολογία) 

v Αν η παραγωγή της οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο κάτω από την 
καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της, η οικονομία αυτή δε 
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χρησιμοποιεί όλες τις παραγωγικές της δυνατότητες και ορισμένοι ή 
όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται(εφικτός 
συνδυασμός). 

v Αν η παραγωγή της οικονομίας αντιστοιχεί σε σημείο πάνω από την 
καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της τότε ο εν λόγω 
συνδυασμός είναι ανέφικτος 

 

 
   

To κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού  
 
Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για  
 την αύξηση της  παραγωγής του. 

 
Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ  

   

ΚΕΨ =  (οι μονάδες του αγαθού Χ που θυσιάστηκαν για την παραγωγή μιας 

επιπλέον μονάδας του αγαθού Ψ) 
Κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ 

 =    

ΚΕΧ =  (οι μονάδες του αγαθού Ψ που θυσιάστηκαν για την παραγωγή μιας 

επιπλέον μονάδας του αγαθού X) 
 

Παρατηρήσεις: 

Μονάδες του αγαθού Χ που θυσιάζονται

Μονάδες του αγαθού που παράγονται
Κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους Χ =

Y

ΔΧ

ΔΨ

Μονάδες του αγαθού Ψ που θυσιάζονται

Μονάδες του αγαθούX που παράγονται
Κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους Ψ= 

ΔΨ

ΔΧ
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v Το εναλλακτικό κόστος υπολογίζεται μεταξύ δύο συνεχόμενων 
συνδυασμών ποσοτήτων 

v Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο διότι οι συντελεστές 
παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των 
αγαθών.  

v Το χρηματικό κόστος είναι το εναλλακτικό κόστος εκφρασμένο σε 
χρήμα 

 
 

1. Μια οικονομία λειτουργεί αποδοτικά μόνον όταν οι συνδυασμοί παραγωγής 
βρίσκονται πάνω στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. (μέγιστοι ή άριστοι 
συνδυασμοί). Το ΚΕΧ (ΚΕΨ) υπολογίζεται μόνο μεταξύ αυτών των συνδυασμών 

2. Μεταξύ των συνδυασμών Α, Β ισχύει:  

3. Όταν αυξάνεται η παραγωγή του ενός αγαθού μειώνεται η  παραγωγή του άλλου. 
(Συντελεστές παραγωγής δεδομένοι - τεχνολογία αμετάβλητη) 

4. Μεταξύ των ίδιων συνδυασμών Α, Β ισχύει:   

5. Όταν το ΚΕΧ (ΚΕψ) είναι αυξανόμενο (φθίνον) τότε και το ΚΕψ (ΚΕΧ) είναι αυξανόμενο 
(φθίνον). Τα ΚΕ ακολουθούν την ίδια πορεία αρκεί να τα παρατηρούμε κατά την 
αύξηση παραγωγής τους (και του Χ και του Ψ) 

6. Για την μορφή της Κ.Π.Δ: 
i. Όταν το κόστος ευκαιρίας και για τα δύο αγαθά 

αυξάνεται συνεχώς η καμπύλη 
παραγωγικών δυνατοτήτων λέγεται κοίλη 
(στρέφει τα κοίλα της προς την αρχή των 
αξόνων). Δηλαδή για να πάρουμε μια 
επιπλέον μονάδα ενός αγαθού Χ πρέπει να 
θυσιάζουμε όλο και μεγαλύτερη ποσότητα κάποιου άλλου αγαθού Ψ 
και αντίστροφα. 

ii. Όταν το κόστος ευκαιρίας και για τα δυο αγαθά μειώνεται 
συνεχώς η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων λέγεται 
κυρτή (στρέφει τα κοίλα της προς την αρχή των αξόνων). 
Δηλαδή, για να πάρουμε μια επιπλέον μονάδα ενός 
αγαθού Χ πρέπει να θυσιάζουμε όλο και μικρότερη 
ποσότητα κάποιου άλλου αγαθού Ψ και 
αντίστροφα. Πρόκειται για καθαρά θεωρητική 
περίπτωση. 

iii. Όταν το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό η Κ.Π.Δ είναι ευθεία. Είναι η 
μοναδική περίπτωση που μπορούμε να βρούμε την εξίσωση 
της Κ.Π.Δ (εξίσωση ευθείας) 

iv. Η κλίση της Κ.Π.Δ. είναι αρνητική, διότι όταν 
αυξάνεται η παραγωγή του ενός προϊόντος 
μειώνεται του άλλου 
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7. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά εάν  

ü Βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής 
ü Αυξηθούν οι παραγωγικοί πόροι  

 
Παράδειγμα υπολογισμού Κόστους Ευκαιρίας  
 

X Ψ ΚΕx = ΔΨ/ΔΧ KEΨ=ΔΧ/ΔΨ 
0 10   
6 8 0.33 = (10-8)/(6-0) 3 =(6-0)/(10-8) 
8 6 1 =(8-6)/(8-6) 1=(8-6)/(8-6) 
10 0 3 =(6-0)/(10-8) 0.33=(10-8)/(6-0) 
    

 
Το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι αυξανόμενο. Καθώς αυξάνεται η ποσότητα του Χ ( 0 ⟶
6⟶ 8⟶ 10  το κόστος ευκαιρίας του Χ αυξάνεται από 0.33 ⟶ 1⟶ 3 
Το κόστος ευκαιρίας του Υ είναι αυξανόμενο. Καθώς αυξάνεται η ποσότητα του Υ ( 0 ⟶ 6⟶
8⟶ 10  το κόστος ευκαιρίας του Υ αυξάνεται από 0.33 ⟶ 1⟶ 3 
 
Εφόσον το κόστος ευκαιρίας του Χ και του Υ είναι αυξανόμενο η καμπύλη της ΚΠΔ θα είναι 
κοίλη. 
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