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Οηθμκμμία

Βαζηθέξ έκκμηεξ θαη μνηζμμί

Οηθμκμμηθή

Ε μηθμκμμηθή επηζηήμε ελεηάδεη ηε ζομπενηθμνά 
ηςκ ακζνχπηκςκ υκηςκ  ακαθμνηθά με ηεκ 
παναγςγή, θαηακμμή θαη θαηακάιςζε οιηθχκ 
αγαζχκ θαη οπενεζηχκ ζε έκακ θυζμμ με 
πεπεναζμέκε δηαζεζημυηεηα πυνςκ 

(McConnell, 1993)
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Τα μηθμκμμηθά πνμβιήμαηα

• Τη ζα παναπζεί;

• Πχξ ζα παναπζεί;

• Γηα πμημκ ζα παναπζεί;

Τα πνμβιήμαηα δεμημονγμφκηαη απυ:

• Τηξ «αθυνεζηεξ» ακάγθεξ

• Τε «ζηεκυηεηα» ηςκ πυνςκ

Ακάγθεξ θαη αγαζά

Ε ακάγθε δειχκεη ημ αίζζεμα θάπμηαξ έιιεηρεξ, 
ημ μπμίμ εθθνάδεηαη με ηεκ επηζομία 
ηθακμπμίεζεξ ηεξ. 

Τα μέζα πμο ηθακμπμημφκ ηηξ ακάγθεξ αοηέξ 
μκμμάδμκηαη αγαζά.
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Οη ακάγθεξ

Ηαηεγμνίεξ ακαγθχκ:

• Ακάγθεξ φπανλεξ

• Ακάγθεξ «πμιηηηζμμφ»

Οη ακάγθεξ

Ζδηυηεηεξ ηςκ ακαγθχκ:

• Γλέιηλε

• Πμιιαπιαζηαζμυξ

• Πνμζςνηκυξ θμνεζμυξ

Οη ακάγθεξ, ςξ ζφκμιμ, είκαη απενηυνηζηεξ ή αθυνεζηεξ, 
αιιά θαζεμηά ακάγθε λεπςνηζηά οπυθεηηαη ζε πνμζςνηκυ 
θμνεζμυ. Αοηυ ζεμαίκεη υηη, γηα μηα ζογθεθνημέκε 
πνμκηθή πενίμδμ, θαζχξ αολάκεηαη ε πμζυηεηα ημο 
ζογθεθνημέκμο αγαζμφ, ε έκηαζε ηεξ ακάγθεξ μεηχκεηαη, 
χζπμο επένπεηαη πιήνεξ ηθακμπμίεζε ή θμνεζμυξ. Ο 
θμνεζμυξ υμςξ είκαη πνμζςνηκυξ. 
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Οη ακάγθεξ

Οη βαζηθμί ιυγμη πμο πνμζδημνίδμοκ ηεκ αφλεζε 
θαη ηεκ ελέιηλε ηςκ ακαγθχκ είκαη μη ελήξ:

• Ε μίμεζε

• Ε ζοκήζεηα

• Ε δηαθήμηζε

Τα αγαζά

Ηαηεγμνίεξ αγαζχκ:

• Οηθμκμμηθά - Γιεφζενα

• Υιηθά – Άτια (οπενεζίεξ)

• Δηανθή - Ηαηακαιςηά
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Τα μέζα παναγςγήξ ή ζοκηειεζηέξ 
παναγςγήξ

• Φοζηθμί πόνμη (γε, μνοθημί πυνμη, θιπ.)

• Ενγαζία

• Κεθάιαημ (παναγςγηθά μέζα)

Όια ηα μέζα παναγςγήξ παναθηενίδμκηαη απυ 
ηεκ ηδηυηεηα ηεξ «ζηεκόηεηαξ» (ή ζπακηυηεηαξ). 
Τμ γεγμκυξ αοηυ εγείνεη έκα «Ζήηεμα Επηιμγήξ»

A

.B
. Γ

Παναγςγηθέξ δοκαηυηεηεξ

Αγροτικά 
προϊόντα

Βιομηχανικά 
προϊόντα

Καμπύιε παναγωγηθώκ δοκαημηήηωκ
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Παναγςγηθέξ δοκαηυηεηεξ

Αγροτικά 
προϊόντα

Βιομηχανικά 
προϊόντα

Yo

Xo

A

B
Y1

X1

Ym

Xm

Ηυζημξ εοθαηνίαξ

Θυγς ηεξ «ζηεκυηεηαξ» ηςκ πυνςκ ε θμηκςκία 
μθείιεη κα θάκεη επηιμγέξ ςξ πνμξ ηεκ παναγςγή 
θαη ηεκ θαηακάιςζε. 

Ε πμζυηεηα (ή αλία) εκυξ αγαζμφ (ή οπενεζίαξ) 
πμο ζοζηάδεηαη πνμθεημέκμο κα παναπζεί (ή κα 
θαηακαιςζεί) έκα άιιμ αγαζυ θαιείηαη «Κόζημξ 
εοθαηνίαξ»
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Βαζηθά ζομπενάζμαηα

Τμ «ηη ζα παναπζεί» θαζμνίδεηαη θονίςξ απυ ηε 
δηαζεζημυηεηα (επμμέκςξ θαη ηε ζηεκυηεηα) ηςκ 
παναγςγηθχκ ζοκηειεζηχκ.

Τμ «πώξ ζα παναπζεί» ελανηάηαη απυ ημ 
βέιηηζημ ζοκδοαζμυ ηςκ παναγςγηθχκ 
ζοκηειεζηχκ, ή εκαιιαθηηθά απυ ημ ζοκδοαζμυ 
πμο ελαζθαιίδεη ημ παμειυηενμ θυζημξ εοθαηνίαξ.

Ηαηακμμή ηςκ αγαζχκ

Ε ενχηεζε «γηα πμημκ ζα παναπζεί» έκα αγαζυ 
ακαθένεηαη ζηεκ θαηακμμή ηεξ παναγςγήξ μεηαλφ 
ηςκ μειχκ ηεξ θμηκςκίαξ. Αοηή μπμνεί κα γίκεη με 
βάζε:
• ηεκ πνμζθμνά ζηεκ παναγςγή

• ηηξ ακάγθεξ

• έκα ζοκδοαζμυ ηςκ παναπάκς
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Ε πμιηηηθή ζηεκ μηθμκμμία

Ηαη ηα ηνία βαζηθά μηθμκμμηθά ενςηήμαηα 
απακηχκηαη, ζηε ζεςνία ημοιάπηζημκ, ζοκανηήζεη 
ημο μηθμκμμηθμφ (θαηά ζοκέπεηα πμιηηηθμφ) 
ζοζηήμαημξ:

• Ηαπηηαιηζμυξ

• Σμζηαιηζμυξ

Ηαπηηαιηζμυξ

Οη απακηήζεηξ ζηα ηνία βαζηθά μηθμκμμηθά 
ενςηήμαηα δίκμκηαη μέζα απυ ημ μεπακηζμυ ηςκ 
ηημχκ μηαξ ειεφζενεξ αγμνάξ:
• Πανάγεηαη αοηυ πμο μπμνεί κα πμοιεζεί

• Ε παναγςγή ζημπεφεη ζηεκ ειαπηζημπμίεζε ημο 
θυζημοξ εοθαηνίαξ

• Ζθακμπμημφκηαη μη ακάγθεξ θαη μη επηζομίεξ αοηχκ 
πμο μπμνμφκ κα πιενχζμοκ γηα έκα αγαζυ (ή 
οπενεζία)

Τμ ζύζηεμα, ημ μπμίμ βαζίδεηαη ζηεκ ηδημθηεζία 
ηωκ μέζωκ παναγωγήξ
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Σμζηαιηζμυξ

Οη απακηήζεηξ ζηα ηνία βαζηθά μηθμκμμηθά 
ενςηήμαηα δίκμκηαη απυ μηα ηεκ θεκηνηθή ελμοζία:

• Πανάγεηαη αοηυ πμο ζεςνείηαη πνήζημμ γηα ηεκ 
θμηκςκία θαη πςιείηαη με πνμθαζμνηζμέκεξ ηημέξ

• Ε παναγςγή δεκ ζημπεφεη απαναίηεηα ζηεκ 
ειαπηζημπμίεζε ημο θυζημοξ εοθαηνίαξ

• Ζθακμπμημφκηαη μη ακάγθεξ θαη μη επηζομίεξ υιςκ ηςκ 
αηυμςκ ηεξ θμηκςκίαξ, υπςξ αοηέξ γίκμκηαη ακηηιεπηέξ 
απυ ηεκ θεκηνηθή ελμοζία

Τμ ζύζηεμα, ημ μπμίμ βαζίδεηαη ζηεκ 
θμηκμθηεμμζύκε ηωκ μέζωκ παναγωγήξ

Τμ ζφζηεμα ηημχκ

Τμ ζφζηεμα ηημχκ απμηειεί ημ μεπακηζμυ ιήρεξ 
απμθάζεςκ ηςκ αηυμςκ (ή μηθμκμμηθχκ μμκάδςκ) 
ζηα βαζηθά μηθμκμμηθά ενςηήμαηα (ηη, πχξ θαη γηα 
πμημκ ζα παναπζεί).

Ε ηημή εκυξ αγαζμφ εθθνάδεη ημκ ανηζμυ ηςκ 
πνεμαηηθχκ μμκάδςκ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ 
απυθηεζε μηαξ μμκάδαξ απυ ημ ζογθεθνημέκμ 
αγαζυ. 

Χνήμα είκαη ημ θμηκά απμδεθηό μέζω ακηαιιαγήξ
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Οη ηημέξ ηςκ αγαζχκ

Απυ ηη ελανηάηαη ε ηημή ημο αγαζμφ;

Σφμθςκα με ηεκ ενγαζηαθή ζεωνία ηεξ αλίαξ, 
ε ηημή θαζμνίδεηαη απυ ηεκ θμηκςκηθή ενγαζία 
πμο είκαη εκζςμαηςμέκε ζημ αγαζυ ή με άιια 
ιυγηα ηα μέζα παναγςγήξ πμο είκαη 
εκζςμαηςμέκα ζε έκα πνμσυκ (ενγαζία, πνχηεξ 
φιεξ θαη θεθάιαημ)

Οη ηημέξ ηςκ αγαζχκ

Έπμοκ υια ηα αγαζά ηημή; Γίκαη υια εμπμνεφμαηα;

Όπη. Γηα κα έπεη έκα αγαζυ αλία πνέπεη κα 
παναθηενίδεηαη απυ πνεζημόηεηα αιιά θαη απυ 
ζπακηόηεηα, π.π. ηα ειεφζενα αγαζά επεηδή 
οπάνπμοκ ζε επάνθεηα δεκ έπμοκ ηημή.

Σφμθςκα με ηε κεμθιαζηθή ζεωνία, ε ηημή 
ελανηάηαη απυ ηεκ αλία πνήζεξ ημο αγαζμφ.
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Πχξ θαζμνίδμκηαη μη ηημέξ;

Ε ηημή θάζε αγαζμφ (ή οπενεζίαξ) θαζμνίδεηαη 
ακάιμγα με ηεκ πνμζθμνά θαη ηε δήηεζε ημο.

Ε πνμζθμνά ακηακαθιά ηε ζπακηυηεηα ημο 
αγαζμφ, εκχ ε δήηεζε ηε πνεζημυηεηα ημο αγαζμφ.

Ε δήηεζε ηςκ αγαζχκ

Γθθνάδεη ηηξ ακάγθεξ θαη ηηξ επηζομίεξ μηαξ 
θμηκςκίαξ γηα έκα αγαζυ. 

Γλανηάηαη απυ ηεκ ηημή ζφμθςκα με ημ κυμμ ηεξ 
δήηεζεξ: ε δεημύμεκε πμζόηεηα είκαη 
ακηηζηνόθωξ ακάιμγε ηεξ ηημήξ εκόξ αγαζμύ
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Ε δήηεζε ηςκ αγαζχκ

Ε δήηεζε εκυξ αγαζμφ 
εθθνάδεη ηηξ πμζυηεηεξ 
πμο είκαη δηαηεζεημέκμη 
κα αγμνάζμοκ μη 
θαηακαιςηέξ ζε 
δηάθμνεξ ηημέξ γηα μηα 
ζογθεθνημέκε πενίμδμ, 
υηακ υιμη μη άιιμη 
πανάγμκηεξ πμο 
επηδνμφκ ζηεκ ηημή 
παναμέκμοκ ζηαζενμί

Ε θιίζε ηεξ εοζείαξ εθθνάδεη ημ Νόμμ ηεξ Φζίκμοζαξ 
Ονηαθήξ Χνεζημόηεηαξ

Ο κυμμξ ηεξ θζίκμοζαξ μνηαθήξ 
πνεζημυηεηαξ

Ηάζε επηπιέμκ μμκάδα πμο θαηακαιχκεη ημο απμθένεη υιμ 
θαη μηθνυηενε αφλεζε ζηε ζοκμιηθή πνεζημυηεηα. 

Ιε άιια ιυγηα, θάζε επηπιέμκ μμκάδα πμο θαηακαιχκεηαη 
απυ έκα αγαζυ επηθένεη ζοκεπχξ θαη μηθνυηενε μνηαθή 
πνεζημυηεηα.
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Ιεηαβμιέξ ζηε δεημφμεκε πμζυηεηα

Β

Α

Γ

Τ2

Τ1

Τ3

Ε δήηεζε ηςκ αγαζχκ

Γθηυξ απυ ηεκ ηημή, ε δήηεζε ελανηάηαη απυ:

1. Τηξ πνμηημήζεηξ ημο θμηκμφ
2. Τμ εηζυδεμα
3. Τηξ ηημέξ ηςκ ζομπιενςμαηηθχκ ή 

οπμθαηάζηαηςκ αγαζχκ
4. Τμκ ανηζμυ ηςκ θαηακαιςηχκ
5. Τηξ πνμζδμθίεξ γηα ηε μειιμκηηθή ηημή εκυξ 

αγαζμφ
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Ιεηαηυπηζε ηεξ θαμπφιεξ δήηεζεξ

Β Α Γ

D1
D3

D2

Τ1

Ιεηαβμιή ζηε δεημφμεκε πμζυηεηα 
θαη ζηεκ ηημή (Τημή – Γηζυδεμα)

Β
Α

Γ

D1
D2

Τ2

Τ1
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Ε μηθμκμμηθή έκκμηα ηεξ ειαζηηθυηεηαξ

Ε ειαζηηθυηεηα εθθνάδεη ηεκ εοαηζζεζία μηαξ 
παναμέηνμο έκακηη μηαξ άιιεξ θαη πημ 
ζογθεθνημέκα ηεκ πμζμζηηαία μεηαβμιή μηαξ 
παναμέηνμο ζε ζπέζε με ηεκ πμζμζηηαία μεηαβμιή 
μηαξ άιιεξ

B ημο μεηαβμιή πμζμζηηαία

A ημο μεηαβμιή πμζμζηηαία
ηαΓιαζηηθυηε 

Γιαζηηθυηεηα δήηεζεξ ςξ πνμξ ηεκ ηημή

Ε ειαζηηθυηεηα ηεξ δήηεζεξ ςξ πνμξ ηεκ ηημή 
είκαη έκα μέηνμ ημο βαζμμφ ακηίδναζεξ ηςκ 
θαηακαιςηχκ ζηηξ μεηαβμιέξ ηεξ ηημήξ θαη 
μνίδεηαη ςξ ελήξ:

ηιμής ηης μεηαβολή ποζοζηιαία

ποζόηηηας ζηηούμενης ηης μεηαβολή ποζοζηιαία
ηαΕλαζηικόηη =
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Ηαηεγμνίεξ ειαζηηθυηεηαξ

Σπεηηθά ειαζηηθή δήηεζε (ςξ πνμξ ηεκ ηημή):

Γp >1 (ζε απυιοηε ηημή)

Σπεηηθά ακειαζηηθή δήηεζε (ςξ πνμξ ηεκ ηημή):

0<Γp <1 (ζε απυιοηε ηημή)

Ιμκαδηαία ειαζηηθυηεηα (ςξ πνμξ ηεκ ηημή):

Γp =1 (ζε απυιοηε ηημή)

Πιήνςξ ακειαζηηθή δήηεζε

Β

D

Τ2

Τ1 Α

Q1

Τ3 Γ

Τημή

Πμζυηεηα

Γp =0
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Πιήνςξ ειαζηηθή δήηεζε

Β

D
Τ

Α

Q1

Τημή

Γ

Q2 Q3 Πμζυηεηα

Γp =∞ (ζε απυιοηε ηημή)

Γιαζηηθυηεηα δήηεζεξ ςξ πνμξ ηεκ ηημή

Β

D

ΤB

ΤA
Α

QBQA

A

A

A Q

T

dT

dQ
*=εΓιαζηηθυηεηα ζεμείμο:

Τμλμεηδήξ ειαζηηθυηεηα:

=
2/)+

÷
2/)+

=
2

12

2

12

T(T

T-T

Q(Q

Q-Q
T.E

11

Τημή

Πμζυηεηα

)Q(Q

)Τ(T

ΔT

ΔQ

BA

ΒA

+

+
*=
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Γιαζηηθυηεηα δήηεζεξ ςξ πνμξ ημ 
εηζυδεμα

Γθθνάδεη ηεκ εοαηζζεζία ηεξ δεημφμεκεξ 
πμζυηεηαξ εκυξ αγαζμφ ζηηξ μεηαβμιέξ ημο 
εηζμδήμαημξ θαη είκαη μ ιυγμξ ηεξ πμζμζηηαίαξ 
μεηαβμιήξ ζηε δεημφμεκε πμζυηεηα εκυξ αγαζμφ
πνμξ ηεκ πμζμζηηαία μεηαβμιή ημο εηζμδήμαημξ

ςειζοδήμαηο ηου μεηαβολή ποζοζηιαία

ποζόηηηας ζηηούμενης ηης μεηαβολή ποζοζηιαία
EY =

Γιαζηηθυηεηα δήηεζεξ ςξ πνμξ ημ 
εηζυδεμα

Ακάιμγα με ηεκ ειαζηηθυηεηα ηεξ δήηεζεξ ςξ πνμξ 
ημ εηζυδεμα, ηα αγαζά δηαθνίκμκηαη ζε:

• Ακχηενα: EY > 1

• Ηακμκηθά: 0 <EY < 1

• Ηαηχηενα: EY < 0
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Ε πνμζθμνά ηςκ αγαζχκ

Ε παναγςγή ηςκ αγαζχκ

Ε ζοκάνηεζε παναγςγήξ εκυξ αγαζμφ είκαη μηα 
ηεπκμιμγηθή ζπέζε πμο ζοκδέεη ηεκ πμζυηεηα ημο 
πνμσυκημξ θαη ηηξ πμζυηεηεξ ηςκ παναγςγηθχκ 
ζοκηειεζηχκ πμο πνεζημμπμημφκηαη γηα ηεκ 
παναγςγή ημο

)( n21 X,.....,X,XQ f

Γηα ιυγμοξ απιμπμίεζεξ ζοπκά πενημνηδυμαζηε ζε 
δφμ ζοκηειεζηέξ: ηεκ ενγαζία θαη ημ θεθάιαημ

βα Η*EQ 
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Φνμκηθυξ μνίδμκηαξ ακάιοζεξ

Όηακ ελεηάδμκηαη πνμβιήμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ 
παναγςγηθυηεηα μηαξ επηπείνεζεξ ζα πνέπεη κα 
δηεοθνηκίδεηαη μ πνμκηθυξ μνίδμκηαξ ηεξ ακάιοζεξ. 
Σομβαηηθά:

• Βναποπνυζεζμμ δηάζηεμα ζεςνείηαη εθείκμ, μέζα ζημ 
μπμίμ ε επηπείνεζε δεκ μπμνεί κα μεηαβάιεη ημοξ 
ζοκηειεζηέξ παναγςγήξ (με ελαίνεζε ίζςξ ηεκ ενγαζία 
θαη ηηξ πνχηεξ φιεξ, μέπνη θάπμημ βαζμυ πάκηα)

• Ιαθνμπνυζεζμμ δηάζηεμα ζεςνείηαη εθείκμ, μέζα ζημ 
μπμίμ ε επηπείνεζε μπμνεί κα μεηαβάιεη υιμοξ ημοξ 
ζοκηειεζηέξ παναγςγήξ 

Ηαμπφιε ζοκμιηθμφ πνμσυκημξ

Ηαμπφιε Σοκμιηθμφ Πνμσυκημξ

Πνμσυκ

Σοκηειεζηήξ Παναγςγήξ

Ε θαμπφιε ημο ζοκμιηθμφ πνμσυκημξ εκυξ μεηαβιεημφ 
ζοκηειεζηή εθθνάδεη ηε ζπέζε πμο οπάνπεη ακάμεζα ζημ 
ζοκμιηθυ πνμσυκ θαη ζηεκ πμζυηεηα ημο μεηαβιεημφ ζοκηειεζηή 
γηα θάζε δεδμμέκε πνμκηθή πενίμδμ
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Ιέζμ θαη μνηαθυ πνμσυκ

Ο ιυγμξ ημο ζοκμιηθμφ πνμσυκημξ πνμξ ηεκ ακηίζημηπε 
πμζυηεηα ημο μεηαβιεημφ ζοκηειεζηή πμο 
πνεζημμπμηήζεθε εθθνάδεη ημ μέζμ πνμσυκ ημο 
ζοκηειεζηή:

ζοκηειεζηή μεηαβιεημφ ημο Πμζυηεηα

πνμσυκ Σοκμιηθυ
Ι.Π. 

Ονηαθυ πνμσυκ εκυξ ζοκηειεζηή είκαη ε μεηαβμιή ημο 
ζοκμιηθμφ πνμσυκημξ, υηακ μεηαβάιιεηαη ε πμζυηεηα ημο 
μεηαβιεημφ ζοκηειεζηή θαηά μία μμκάδα:

ζοκηειεζηή μεηαβιεημφ ημο πμζυηεηα ζηεκ Ιεηαβμιή

πνμσυκ ζοκμιηθυ ζημ Ιεηαβμιή
Ο.Π.

Παναγςγή ζε βναποπνυζεζμμ μνίδμκηα

Σοκμιηθυ, μέζμ θαη 
μνηαθυ πνμσυκ
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Κυμμξ ηεξ Φζίκμοζαξ Απυδμζεξ

Ίζεξ δηαδμπηθέξ αολήζεηξ ζηεκ πμζυηεηα εκυξ μεηαβιεημφ 
ζοκηειεζηή, υηακ μη πμζυηεηεξ ηςκ άιιςκ ζοκηειεζηχκ 
πμο πνεζημμπμημφκηαη ζηεκ παναγςγή παναμέκμοκ 
ζηαζενέξ, έπμοκ ςξ απμηέιεζμα υηη ημ μέγεζμξ ηςκ 
ακηίζημηπςκ αολήζεςκ πμο επένπμκηαη ζημ ζοκμιηθυ 
πνμσυκ, πένα απυ έκα μνηζμέκμ ζεμείμ ανπίδεη κα 
μεηχκεηαη.

Δειαδή ημ μνηαθυ πνμσυκ εκυξ ζοκηειεζηή φζηενα απυ έκα 
μνηζμέκμ ζεμείμ ανπίδεη κα μεηχκεηαη.

Κυμμξ ηεξ Φζίκμοζαξ Απυδμζεξ

Variable 

Input     

(X)

Total Product      

(Q or TP)

Marginal 

Product 

(MP)

0 0

1 8

2 18

3 29

4 39

5 47

6 52

7 56

8 52

Ε θζίκμοζα 
απυδμζε ανπίδεη 

εδχ

8

10

11

10

8

4

-4

5
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Τμ θυζημξ παναγςγήξ

Τμ θυζημξ παναγςγήξ είκαη μη πνεμαηηθέξ δαπάκεξ ηεξ 
επηπείνεζεξ γηα ηεκ αγμνά ηςκ παναγςγηθχκ ζοκηειεζηχκ 
πμο πνεζημμπμημφκηαη ζηεκ παναγςγή ημο πνμσυκημξ.

Οη δαπάκεξ αοηέξ δηαθνίκμκηαη ζε ζηαζενέξ θαη 
μεηαβιεηέξ. Τμ άζνμηζμα ηςκ δφμ αοηχκ θαηεγμνηχκ δίκεη 
ημ ζοκμιηθό θόζημξ.

Τμ μεηαβιεηό θόζημξ μεηαβάιιεηαη ακάιμγα με ηεκ 
παναγυμεκε πμζυηεηα, π.π. ημ θυζημξ πνχηςκ οιχκ θαη 
ηεξ εκένγεηαξ πμο πνεζημμπμημφκηαη ζηεκ παναγςγηθή 
δηαδηθαζία.

Τμ ζηαζενό θόζημξ είκαη ακελάνηεημ απυ ηεκ παναγυμεκε 
πμζυηεηα, π.π. ημ εκμίθημ πμο πνέπεη κα πιενχζεη μία 
επηπείνεζε ακελάνηεηα ακ ζα πανάγεη ή υπη πνμσυκ.

Τμ μέζμ θυζημξ

Τμ μέζμ θυζημξ παναγςγήξ μνίδεηαη ςξ μ ιυγμξ 
ημο θυζημοξ παναγςγήξ πνμξ ηεκ ακηίζημηπε 
πμζυηεηα ημο παναγυμεκμο πνμσυκημξ.

πνμσυκημξ πμζυηεηα Παναγυμεκε

παναγςγήξ Ηυζημξ
Ι.K. 

Ακάιμγα με ηηξ δηάθμνεξ θαηεγμνίεξ θυζημοξ 
οπμιμγίδεηαη ημ μέζμ μεηαβιεηυ θυζημξ, ημ μέζμ 
ζηαζενυ θυζημξ θαη ημ μέζμ ζοκμιηθυ θυζημξ
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Τμ μέζμ θυζημξ

Ηυζημξ

Πμζυηεηα πνμσυκημξ

Ιέζμ μεηαβιεηυ θυζημξ

Ιέζμ ζηαζενυ θυζημξ

Ιέζμ ζοκμιηθυ θυζημξ

Τμ μνηαθυ θυζημξ

πνμσυκημξ ημο πμζυηεηα ζηεκ Ιεηαβμιή

θυζημξ ζοκμιηθυ ζημ Ιεηαβμιή
O.K. 

Τμ μνηαθυ θυζημξ είκαη μ ιυγμξ ηεξ μεηαβμιήξ 
ημο ζοκμιηθμφ θυζημοξ πνμξ ηε μεηαβμιή ημο 
πνμσυκημξ. Δει.:

Γπεηδή ημ ζηαζενυ θυζημξ δεκ μεηαβάιιεηαη:

πνμσυκημξ ημο πμζυηεηα ζηεκ Ιεηαβμιή

θυζημοξ μεηαβιεημφ Ιεηαβμιή
O.K. 
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Τμ μνηαθυ θυζημξ

Ηυζημξ

Πμζυηεηα πνμσυκημξ

Ονηαθυ θυζημξ

Ε ιεηημονγία ηεξ επηπείνεζεξ: δφμ 
θνίζημεξ πανάμεηνμη 

• Ιηα επηπείνεζε δηαθόπηεη ηε ιεηημονγία ηεξ 
υηακ μαθνμπνυζεζμα ε ηημή πμο μπμνεί κα 
δηαζέζεη ημ πνμσυκ ηεξ είκαη παμειόηενε απυ ημ 
μέζμ μεηαβιεηό θόζημξ

• Ιηα επηπείνεζε μεγηζημπμηεί ηα θένδε ηεξ 
υηακ δμοιεφεη ζε φρμξ ηεξ παναγςγήξ, ζημ 
μπμίμ ημ μνηαθό ηεξ θόζημξ ηζμύηαη με ηεκ 
ηημή ηεξ αγμνάξ
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Ε πνμζθμνά απυ ηεκ επηπείνεζε

Ηυζημξ

Πμζυηεηα πνμσυκημξ

Ιέζμ μεηαβιεηυ θυζημξ

Ηαμπφιε πνμζθμνάξ

Ονηαθυ θυζημξ

Ε πνμζθμνά ηςκ αγαζχκ

Γλανηάηαη θαηανπήκ απυ ηεκ ηημή ημο αγαζμφ, 
ζφμθςκα με ημ κυμμ ηεξ πνμζθμνάξ: ε 
πνμζθενόμεκε πμζόηεηα είκαη ακάιμγε ηεξ 
ηημήξ ημο αγαζμύ
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Ε πνμζθμνά ηςκ αγαζχκ

Γλανηάηαη επίζεξ απυ:

1. Τηξ ηημέξ ηςκ παναγςγηθχκ ζοκηειεζηχκ

2. Τεκ ηεπκμιμγία

3. Τμοξ αζηάζμεημοξ πανάγμκηεξ, θ.ά.

Πνμζδημνηζμυξ ηεξ ηημήξ

Τημή

Πμζυηεηα

Π

Τ

Q

Δ
Σηεκ ακηαγςκηζηηθή (ηέιεηα) 
αγμνά, ε ηημή πνμζδημνίδεηαη απυ 
ημ ζεμείμ ημμήξ ηςκ θαμποιχκ 
πνμζθμνάξ θαη δήηεζεξ, ημ 
ζεμείμ δειαδή πμο μη δεημφμεκεξ 
πμζυηεηεξ απυ ημοξ 
θαηακαιςηέξ είκαη ίζεξ με ηηξ 
πνμζθενυμεκεξ πμζυηεηεξ απυ 
ημοξ παναγςγμφξ
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Ιεηαβμιέξ ζηεκ ηζμννμπία ηεξ ηημήξ: 
Ιεηαβμιέξ ζηεκ πνμζθμνά

Τημή

Πμζυηεηα

Π1

Τ1

Q1

Δ

Π2

Π3

Τ3

Τ2

Q3 Q2

Ιεηαβμιέξ ζηεκ ηζμννμπία ηεξ ηημήξ: 
Ιεηαβμιέξ ζηε δήηεζε

Τημή

Πμζυηεηα

Π

Τ1

Q1

Δ1

Τ3

Τ2

Q3Q2

Δ2

Δ3
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Ιεηαβμιέξ ζηεκ ηζμννμπία ηεξ ηημήξ: 
Ιεηαβμιέξ θαη ζηηξ δφμ θαμπφιεξ

Τημή

Πμζυηεηα

Π1

Q2

Δ2

Τ3

Τ1

Q1

Δ1

Π2

Ε «ηέιεηα» αγμνά

• Υπάνπεη έκαξ μεγάιμξ ανηζμυξ παναγςγχκ θαη 
θαηακαιςηχκ, απυ ημοξ μπμίμοξ θακέκαξ δεκ είκαη ηυζμ 
ηζπονυξ γηα κα επενεάδεη ζεμακηηθά ηεκ πνμζθμνά ή ηε 
δήηεζε εκυξ πνμσυκημξ

• Δεκ οπάνπεη θαμία ζπέζε ακάμεζα ζημοξ παναγςγμφξ, 
εθηυξ απυ εθείκε πμο δεμημονγείηαη ζηεκ αγμνά. Ηάζε 
παναγςγυξ πνμζθένεη ημ πνμσυκ ημο ζηεκ αγμνά 
ακελάνηεηα απυ ημοξ άιιμοξ παναγςγμφξ (ακηίζημηπα 
ηζπφμοκ θαη γηα ημοξ θαηακαιςηέξ)

• Τμ πνμσυκ είκαη μμμημγεκέξ

• Υπάνπεη πιήνεξ πιενμθυνεζε παναγςγχκ θαη 
θαηακαιςηχκ ςξ πνμξ ηηξ ζοκζήθεξ πμο 
δηαμμνθχκμκηαη ζηεκ αγμνά
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Ε «ηέιεηα» αγμνά

• Υπάνπεη απυιοηε ειεοζενία παναγςγήξ θαη δηαθίκεζεξ 
αγαζχκ

• Υπάνπεη εοθμιία μεηαθίκεζεξ ζοκηειεζηχκ παναγςγήξ 
θαη πνμσυκηςκ θαη με μηθνυ θυζημξ

• Δεκ οθίζηακηαη ελςηενηθέξ μηθμκμμίεξ (ζα ζοδεηεζεί 
ακαιοηηθά ανγυηενα)

Υπυ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ υιεξ μη επηπεηνήζεηξ 
ακαγθάδμκηαη κα πμοιήζμοκ ημ πνμσυκ ημοξ ζηεκ 

ίδηα ηημή (θαη πνμθακχξ υιμη μη θαηακαιςηέξ 
αγμνάδμοκ ημ πνμσυκ ζηεκ ίδηα ηημή)


