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∆ιάγραµµα 5.6 

Οι καταναλωτικές δυνατότητες του κυρίου 

Πετρόπουλου µε εισόδηµα 82 και 76 ευρώ 

 

Όταν αυξάνεται το εισόδηµα του κυρίου Πετρόπουλου από τα 76 στα 82 

ευρώ, επεκτείνονται οι καταναλωτικές δυνατότητές του, δηλαδή ο περιο-

ρισµός προϋπολογισµού του καταναλωτή µετατοπίζεται προς τα δεξιά. 

 Συνοψίζοντας, ο περιορισµός προϋπολογισµού του καταναλωτή είναι ένα άλλο 

αφαιρετικό κατασκεύασµα που περιγράφει τις δυνατότητες ενός καταναλωτή για ένα 

δεδοµένο επίπεδο εισοδήµατος και τιµών των αγαθών. Ο χάρτης αδιαφορίας είναι ένα 

αφαιρετικό κατασκεύασµα που περιγράφει τις προτιµήσεις του καταναλωτή. Επειδή η 

ζήτηση του καταναλωτή αντικατοπτρίζει το συµβιβασµό προτιµήσεων και δυνατοτή-

των, αυτά τα δύο πρέπει να τα συνδυάσουµε. 

Συνδυασµός προτιµήσεων και δυνατοτήτων: ισορροπία  
του καταναλωτή 

Τώρα που γνωρίζουµε τις προτιµήσεις και τις δυνατότητες του κυρίου Πετρόπουλου 

όπως περιγράφονται στο χάρτη αδιαφορίας και στον προϋπολογισµό του καταναλωτή, 

µπορούµε να θέσουµε το εξής ερώτηµα: ποια είναι η καλύτερη επιλογή για τον κύριο  
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Πετρόπουλο, δηλαδή η επιλογή που εξισορροπεί τις επιθυµίες και τις δυνατότητες; Ο 

συνδυασµός 16 κιλών µήλων και 11 κιλών πορτοκαλιών (δείτε τα ∆ιαγράµµατα 5.5 

και 5.7). 

Πίνακας 5.3 

Η ισορροπία του καταναλωτή 

Συνδυασµός του χάρτη αδιαφορίας (προτιµήσεις) και του προϋπολογι-

σµού του καταναλωτή (δυνατότητες) 

Προτιµήσεις ∆υνατότητες 

Κιλά  

µήλων 

Κιλά  

πορτοκαλιών 

Κιλά  

µήλων 

Κιλά  

πορτοκαλιών 

20 6 20 9 

18 8 18 10 

16 11 16 11 

14 15 14 12 

12 20 12 13 

10 26 10 14 

  

Ο πίνακας αυτός παραθέτει τους συνδυασµούς προτιµήσεων και δυνατοτήτων του 

κυρίου Πετρόπουλου. Ένας µόνο συνδυασµός ταιριάζει τις προτιµήσεις µε τις δυνα-

τότητες του κυρίου Πετρόπουλου και αυτός είναι ο συνδυασµός 16 κιλών µήλων και 

οι 11 κιλών πορτοκαλιών. Με άλλα λόγια, µε δεδοµένες τις τιµές των δύο αγαθών και 

µε δεδοµένο το εισόδηµα του κυρίου Πετρόπουλου, το καλύτερο που µπορεί να κάνει 

είναι να εξακολουθήσει να αγοράζει το συνδυασµό από 16 κιλά µήλα και 11 κιλά 

πορτοκάλια. Με αυτόν το συνδυασµό ο καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία, µε την 

έννοια ότι κάθε άλλος συνδυασµός είτε δε θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί είτε θα 

προσφέρει µικρότερη ικανοποίηση. 
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∆ιάγραµµα 5.7 

Η ισορροπία του καταναλωτή:  

συνδυασµός προτιµήσεων και δυνατοτήτων 

 

Το διάγραµµα αυτό περιγράφει την ισορροπία του καταναλωτή. Συνδυά-

ζει τις προτιµήσεις και τις δυνατότητες του καταναλωτή. Η επιλογή που 

εξισορροπεί τις προτιµήσεις και τις δυνατότητες του καταναλωτή (ισορ-

ροπία καταναλωτή) είναι το σηµείο Α. Κάθε άλλη επιλογή είτε δεν µπο-

ρεί να υλοποιηθεί µε τις οικονοµικές δυνατότητες του καταναλωτή (επι-

λογές έξω από το τρίγωνο) είτε θα δώσει στον καταναλωτή µικρότερη 

ικανοποίηση. 

Ισορροπία του καταναλωτή και επιβολή 
δελτίου στα αγαθά: η περίπτωση της βενζίνης 

 

Ενώ η επικρατούσα τάση σε ένα σύστηµα αγοράς είναι το 

γεγονός ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν τι τους συµφέρει κα-

λύτερα και ότι πρέπει να αφεθούν µόνοι τους να χειριστούν 

τα θέµατα της κατανάλωσης, δεν πρέπει πάντα να αποκλείε-

ται και η κρατική παρέµβαση. Σε πολεµικές περιόδους ή σε 

περιόδους σοβαρής έλλειψης ενός βασικού αγαθού, τα κρά-

τη µπορεί να επιβάλλουν δελτίο σε ένα αγαθό, δηλαδή να 

περιορίσουν ή να επιβλέψουν την κατανάλωση. Η περίπτω-

ση της έλλειψης βενζίνης στα µέσα της δεκαετίας του 1970 

είναι ένα από τα πιο πρόσφατα επεισόδια περιορισµού της 

αγοραζόµενης ποσότητας ενός αγαθού. Πώς όµως επηρεάζει 

τους καταναλωτές αυτή η τακτική; 

Magenta Black

154



 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 155 

 

 Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό εξαρτάται από το αν ο 

περιορισµός της κατανάλωσης είναι δεσµευτικός ή όχι. 

Προφανώς, η κατάσταση των καταναλωτών που συνήθως 

αγοράζουν µεγάλη ποσότητα από το αγαθό στο οποίο έχει 

µπει δελτίο θα επιδεινωθεί. Η κατάσταση των καταναλωτών 

που αγοράζουν µια ποσότητα ίση ή µικρότερη από την επι-

τρεπόµενη από το δελτίο θα παραµείνει αµετάβλητη. Πάρτε 

για παράδειγµα την περίπτωση επιβολής δελτίου στην κατα-

νάλωση της βενζίνης. Όταν η συνολική ποσότητα βενζίνης 

που επιτρέπεται να αγοράσει ο καταναλωτής ανά εβδοµάδα 

είναι 40 λίτρα, οι καταναλωτές που σχεδιάζουν να αγορά-

σουν ποσότητα µεγαλύτερη από αυτή θα αισθανθούν άσχη-

µα (δείτε το ∆ιάγραµµα 5.8). Η κατάσταση των καταναλω-

τών που σχεδίαζαν να αγοράσουν 40 λίτρα ή λιγότερα δε θα 

επηρεαστεί. 

∆ιάγραµµα 5.8 

Ο περιορισµός της κατανάλωσης της βενζίνης  

µπορεί να µειώσει την ικανοποίηση ενός καταναλωτή 

 

Όπου ΧΑ: η ποσότητα πριν τον περιορισµό, και ΧΒ: η ποσό-

τητα µετά τον περιορισµό 
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Το διάγραµµα αυτό δείχνει την επίπτωση που έχει στην ι-

σορροπία ο περιορισµός της κατανάλωσης της βενζίνης. Αν 

υποθέσουµε ότι η ποσότητα του δελτίου είναι χαµηλότερη 

από την ποσότητα ισορροπίας του καταναλωτή, ο κατανα-

λωτής θα µετακινηθεί από το σηµείο Α στο σηµείο Β, ένα 

σηµείο όπου ικανοποιεί και τον προϋπολογισµό του κατα-

ναλωτή και τον περιορισµό που επιβλήθηκε. Επειδή το ση-

µείο Β βρίσκεται σε χαµηλότερη καµπύλη αδιαφορίας, η κα-

τάσταση του καταναλωτή επιδεινώνεται (µετακινείται σε 

µια χαµηλότερη καµπύλη αδιαφορίας). 

Πώς προκύπτει η ατοµική ζήτηση 

Πώς µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα δύο αυτά εργαλεία για να εξηγήσουµε το θέµα 

που τέθηκε στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, δηλαδή την αντίστροφη σχέση ανάµεσα 

στην τιµή και τη ζητούµενη ποσότητα; Ή, για να το θέσουµε διαφορετικά, τι θα συµ-

βεί στην ισορροπία του κυρίου Πετρόπουλου όταν αυξηθεί η τιµή των µήλων από 2 

σε 3 ευρώ; Θα καταναλώσει λιγότερη ποσότητα µήλων. Αυτό φαίνεται στο ∆ιάγραµ-

µα 5.9. Το επάνω µέρος αναπαράγει την ισορροπία του κυρίου Πετρόπουλου που δεί-

ξαµε στο προηγούµενο διάγραµµα, αλλά η τιµή των µήλων έχει αυξηθεί. Αυτό προ-

κάλεσε µια µεταφορά της γραµµής του προϋπολογισµού προς τα αριστερά, όπου ο 

κύριος Πετρόπουλος δεν µπορεί να αγοράσει όση ποσότητα αγόραζε πριν από τα δύο 

αγαθά (δείτε τον Πίνακα 5.2). Ο κύριος Πετρόπουλος τώρα έχει µετακινηθεί από το 

αρχικό σηµείο ισορροπίας Α σε ένα νέο σηµείο ισορροπίας F, στα αριστερά τού Α, 

και καταναλώνει λιγότερα µήλα και περισσότερα πορτοκάλια. Αυτό σηµαίνει ότι υ-

πάρχει αντίστροφη σχέση ανάµεσα στην τιµή των µήλων και στη ζητούµενη ποσότη-

τα µήλων. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο κάτω µέρος του ∆ιαγράµµατος 5.9, που δίνει 

την τιµή των µήλων στον κατακόρυφο άξονα, και την ποσότητα των µήλων στον ορι-

ζόντιο. 

Από την ατοµική στην αγοραία ζήτηση 

Η ζήτηση που υπολογίσαµε µέχρι τώρα αφορά ένα µόνον άτοµο από ολόκληρη την 

κοινωνία. Τι συµβαίνει όµως µε την αγοραία ζήτηση; Υποθέτοντας ότι οι προτιµήσεις 

των καταναλωτών είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους, η αγοραία ζήτηση είναι το οριζό-

ντιο άθροισµα όλων των ατοµικών ζητήσεων. Το ∆ιάγραµµα 5.10 δείχνει αυτό ακρι-

βώς το πράγµα. Το πρώτο διάγραµµα αντιπροσωπεύει την καµπύλη ζήτησης του κυ-

ρίου Πετρόπουλου, το δεύτερο της κυρίας Σωτηροπούλου, και το τρίτο την αγοραία 

ζήτηση (τη συνδυασµένη ζήτηση και των δύο καταναλωτών). Παρατηρήστε ότι η α-

γοραία ζήτηση είναι το άθροισµα των αντίστοιχων ατοµικών ποσοτήτων σε κάθε τιµή. 
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∆ιάγραµµα 5.9 

Πώς προκύπτει η ατοµική ζήτηση ενός προϊόντος 

 

Το επάνω τµήµα του διαγράµµατος αυτού δείχνει την ισορροπία του κα-

ταναλωτή όπως την εξετάσαµε νωρίτερα, αλλά τώρα η τιµή των µήλων 

αυξήθηκε από 2 σε 3 ευρώ και ο προϋπολογισµός του καταναλωτή µετα-

φέρθηκε προς τα µέσα. Το κάτω τµήµα δείχνει ξεκάθαρα τη σχέση ανά-

µεσα στην τιµή και τη ζητούµενη από τον καταναλωτή ποσότητα µήλων. 
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∆ιάγραµµα 5.10 

Αγοραία ζήτηση: το οριζόντιο άθροισµα όλων  

των ατοµικών καµπυλών ζήτησης 

 

Το πρώτο και το δεύτερο διάγραµµα δείχνουν την καµπύλη ζήτησης του 

κυρίου Πετρόπουλου και την καµπύλη ζήτησης της κυρίας Σωτηροπού-

λου, αντίστοιχα. Το τρίτο διάγραµµα δείχνει την αγοραία ζήτηση (το ορι-

ζόντιο άθροισµα των δύο ατοµικών καµπυλών). Παρατηρήστε ότι το ορι-

ζόντιο άθροισµα είναι το σύνολο των ατοµικών ζητήσεων σε µια δεδοµέ-

νη τιµή. Για παράδειγµα, αν πούµε ότι όταν η τιµή είναι 4 ευρώ ο κύριος 

Πετρόπουλος ζητάει 2 κιλά µήλα και η κυρία Σωτηροπούλου ζητάει 5 

κιλά µήλα, το οριζόντιο άθροισµα αυτών των δύο ποσοτήτων είναι 7 κι-

λά (δείτε το τρίτο διάγραµµα). 

5.3 Ειδικά θέµατα: ελαστικότητα της ζήτησης 
Με ποιο τρόπο αντιδρούν οι καταναλωτές σε µια µικρή µεταβολή της τιµής ενός αγα-

θού; Μήπως µειώνουν σηµαντικά τη ζητούµενη ποσότητα ή δεν τη µειώνουν καθό-

λου; Ποιοι παράγοντες καθορίζουν αυτή την αντίδραση; Μια µείωση της τιµής αυξά-

νει ή µειώνει τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης; Μια αύξηση στο εισόδηµα των κα-

ταναλωτών αυξάνει ή µειώνει τη ζητούµενη ποσότητα ενός αγαθού; Μια αύξηση της 

τιµής ενός αγαθού οδηγεί σε µεγαλύτερη ζήτηση για τα υποκατάστατα ή τα συµπλη-

ρωµατικά ενός αγαθού; Για να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήµατα, οι οικονοµολόγοι 

έχουν εφεύρει έννοιες όπως η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή, η εισοδη-

µατική ελαστικότητα της ζήτησης, και η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης. 
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Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή 

Ορισµός: Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή για ένα προϊόν είναι ένα µέ-

τρο της ανταπόκρισης των καταναλωτών σε µια δεδοµένη µεταβολή της τιµής, δηλα-

δή ένα µέτρο τού τρόπου που προσαρµόζουν οι καταναλωτές τη ζητούµενη ποσότητα 

µετά από µια µεταβολή της τιµής. 

 Υπολογισµός: Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή είναι το πηλίκο της 

ποσοστιαίας µεταβολής της ζητούµενης ποσότητας του αγαθού προς την ποσοστιαία 

µεταβολή της τιµής, δηλαδή,  

ep = ποσοστιαία µεταβολή του Q/ποσοστιαία µεταβολή του P 

όπου Q είναι η ζητούµενη ποσότητα και Ρ η τιµή του αγαθού. 

 Μια άλλη µορφή του τύπου της ελαστικότητας είναι η εξής: 

ep = 

P/P

Q/Q

∆

∆
 

όπου Q  είναι ο µέσος όρος της παλιάς και της νέας ζητούµενης ποσότητας και P  

είναι ο µέσος όρος της παλιάς και της νέας τιµής του αγαθού. 

 Σηµειώστε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης είναι καθαρός αριθµός, δηλαδή δε συ-

νοδεύεται από τις µονάδες µε τις οποίες εκφράζονται η τιµή και η ποσότητα. Είναι 

πάντοτε αρνητικός αριθµός επειδή οι δύο µεταβλητές, η τιµή και η ποσότητα, κινού-

νται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί περισσότερο η σύ-

γκριση ανάµεσα σε δύο τιµές της ελαστικότητας, η ελαστικότητα µπορεί να εκφρα-

στεί σε απόλυτη τιµή, δηλαδή χωρίς το αρνητικό πρόσηµο. 

 Παράδειγµα: Πάρτε για παράδειγµα τον επόµενο πίνακα ζήτησης για ένα αγαθό, 

έστω τα µήλα: 

Ρ (ευρώ) Q (κιλά) 

100 20 

120 19 

140 17 

 Πώς αντιδρούν οι καταναλωτές σε κάθε µεταβολή της τιµής, δηλαδή ποια είναι η 

ελαστικότητα της ζήτησης για κάθε ζευγάρι τιµής και ποσότητας; Παρατηρήστε ότι 

για τα δύο πρώτα ζευγάρια η ζητούµενη ποσότητα µειώνεται κατά 1 κιλό, µε µέσο 

όρο το 19,5, καθώς η τιµή αυξάνεται κατά 20 ευρώ µε µέσο όρο το 110. Έτσι, για τα 

δύο πρώτα ζευγάρια: |ep| = 0,28, ενώ για τα δύο επόµενα ζευγάρια |ep| = 0,72. Έτσι, 

στην πρώτη περίπτωση µια αύξηση της τιµής κατά 10% οδηγεί σε µείωση της ζητού-

µενης ποσότητας κατά 2,8%. Επίσης, αύξηση της τιµής κατά 10% οδηγεί σε µείωση 
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της ζητούµενης ποσότητας κατά 7,2%. Σηµειώστε και πάλι ότι η ελαστικότητα της 

ζήτησης είναι καθαρός αριθµός, δηλαδή ανεξάρτητος από τις µονάδες µέτρησης. 

Το µέγεθος της ελαστικότητας της ζήτησης 

Όπως είπαµε και πριν, σύµφωνα µε το νόµο της ζήτησης η ελαστικότητα της ζήτησης 

ως προς την τιµή είναι πάντα αρνητικός αριθµός. Για λόγους σύγκρισης όµως, οι οι-

κονοµολόγοι παίρνουν την απόλυτη τιµή της ελαστικότητας (τον αριθµό χωρίς το 

πρόσηµό του), και διακρίνουν τρία µεγέθη ελαστικότητας: 

 (i)  |ep|  > 1 (ελαστική ζήτηση) 

 (ii) |ep|  = 1 (ζήτηση ίση µε τη µονάδα) 

 (iii) |ep|  < 1 (ανελαστική ζήτηση) 

 Σηµείωση: Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή δεν είναι ίδια µε την 

κλίση της καµπύλης ζήτησης σε ένα δεδοµένο σηµείο, αλλά εξαρτάται από αυτή την 

κλίση. Για να το δείξουµε αυτό, ο τύπος της ελαστικότητας µπορεί να ξαναγραφεί ως 

εξής: 

ep = (dQ/dP) * (P/Q) 

 Ο τύπος αυτός περιλαµβάνει δύο µέρη: το dQ/dP και το P/Q. 

 Το πρώτο µέρος δίνει την αρνητική κλίση της καµπύλης ζήτησης (σε απόλυτους 

όρους), ενώ το δεύτερο δίνει το ακριβές σηµείο επάνω στην καµπύλη ζήτησης. Αυτό 

υποδηλώνει ότι, όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση, τόσο µικρότερη είναι η ελαστικότητα 

της ζήτησης. Αυτό απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 5.11. Επίσης, µε δεδοµένη την κλίση 

της καµπύλης ζήτησης το µέγεθος της ελαστικότητας αυξάνεται από τα αριστερά προς 

τα δεξιά της καµπύλης (δείτε το ∆ιάγραµµα 5.12). Ή, για να το θέσουµε διαφορετικά, 

η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή µειώνεται από ένα σηµείο στα αριστερά 

προς ένα σηµείο στα δεξιά. Αυτό συµβαίνει επειδή, καθώς οι καταναλωτές προµηθεύ-

ονται µεγαλύτερες ποσότητες από το αγαθό, προσεγγίζουν το σηµείο κορεσµού και η 

δεκτικότητά τους µειώνεται. 

Παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος της ελαστικότητας της ζήτησης 

Όπως πιθανόν αναµένατε, η ελαστικότητα της ζήτησης µπορεί να διαφέρει από αγαθό 

σε αγαθό και από καταναλωτή σε καταναλωτή. Τα βασικά αγαθά όπως το γάλα, ο κα-

φές, και τα είδη παντοπωλείου µπορεί να έχουν µικρή ελαστικότητα ζήτησης. Το ίδιο 

µπορεί να ισχύει και για αγαθά από τα οποία οι καταναλωτές έχουν εξάρτηση, όπως 

είναι τα τσιγάρα. Τα αγαθά που δεν είναι βασικά, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα βίντε-

ο, και τα ταχύπλοα σκάφη µπορεί να έχουν υψηλή ελαστικότητα ζήτησης. Ας εξετά-

σουµε όµως ξεχωριστά τον κάθε παράγοντα. 
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∆ιάγραµµα 5.11 

Κλίση της καµπύλης ζήτησης και τιµή της 

ελαστικότητας ζήτησης. 

  

Όπως µπορούµε να δούµε από το διάγραµµα αυτό, όσο µεγαλύτερη είναι 

η κλίση της καµπύλης ζήτησης τόσο µικρότερη είναι η ελαστικότητα της 

ζήτησης. Συνεπώς |e||e| C

d

B

d < . 

∆ιάγραµµα 5.12 

Τιµή της ελαστικότητας κατά µήκος  

της καµπύλης ζήτησης 

 

Όπως µπορούµε να δούµε από αυτό το διάγραµµα, η ελαστικότητα της 

ζήτησης είναι ίση µε τη µονάδα στο µέσο της καµπύλης ζήτησης, ενώ εί-

ναι µεγαλύτερη από τη µονάδα στα αριστερά και µικρότερη από τη µο-

νάδα στα δεξιά. 
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 Το απόλυτο µέγεθος της τιµής του αγαθού. ∆εν πωλούνται όλα τα αγαθά στην ίδια 

τιµή. Μερικά πωλούνται λεπτά ή ευρώ, ενώ άλλα πωλούνται εκατοντάδες ή ακόµα 

και χιλιάδες ευρώ. Οι τσίχλες, το γάλα, και ο καφές ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, 

ενώ τα ακριβά είδη όπως τα αυτοκίνητα, τα έπιπλα, και τα κινητά τηλέφωνα εντάσσο-

νται στη δεύτερη. Για να υπάρχει σηµαντική επίδραση στον καταναλωτή, η µεταβολή 

της τιµής πρέπει να είναι σηµαντικό ποσοστό της απόλυτης (αρχικής) τιµής. Για πα-

ράδειγµα, µια µεταβολή της τιµής κατά 1 ευρώ θα έχει τον ίδιο αντίκτυπο όταν το α-

γαθό πωλείται δέκα ευρώ και το ίδιο όταν πωλείται δέκα χιλιάδες ευρώ; Ο αντίκτυπος 

θα είναι σαφέστατα µεγαλύτερος στην πρώτη περίπτωση. 

 Η εξάρτηση του καταναλωτή. Η εξάρτηση «δένει» τους καταναλωτές µε ένα συ-

γκεκριµένο αγαθό. Αυτό σηµαίνει ότι οι µεταβολές στην τιµή µπορεί να έχουν ελάχι-

στο ή και κανέναν αντίκτυπο στη ζητούµενη ποσότητα. Θα σταµατούσε κάποιος το 

κάπνισµα επειδή η τιµή των τσιγάρων αυξήθηκε κατά 10%; Ή κατά 15%; Κατά πάσα 

πιθανότητα όχι. Η εξάρτηση µπορεί να επισκιάσει τον αντίκτυπο της υψηλότερης τι-

µής στο εισόδηµα του καταναλωτή. Ο καταναλωτής µπορεί να µειώσει την κατανά-

λωση άλλων αγαθών, αλλά όχι το κάπνισµα. Αντίθετα, οι καταναλωτές δείχνουν µε-

γάλη ευαισθησία σε πράγµατα από τα οποία δεν είναι εξαρτηµένοι. Για παράδειγµα, 

µια αύξηση κατά 10% της τιµής των µήλων µπορεί να κάνει πολλούς καταναλωτές να 

σταµατήσουν να τρώνε µήλα. 

 Η εποχικότητα. Η επιθυµία των καταναλωτών για ένα αγαθό µπορεί να µην είναι 

ίδια όλο το χρόνο. Μπορεί να αλλάζει µε την εποχή. Για παράδειγµα, πότε σας αρέσει 

το παγωτό, το χειµώνα ή το καλοκαίρι; Θα δεχόσαστε να στερηθείτε ένα παγωτό το 

καλοκαίρι όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή, επειδή η τιµή του αυξήθηκε κατά µερικά 

λεπτά; Η εποχή προσθέτει µια άλλη διάσταση στην επιθυµία γι' αυτό το αγαθό. Το 

ίδιο µπορεί να ισχύει και για άλλα εποχικά αγαθά όπως οι φράουλες, τα βατόµουρα, 

και ούτω καθεξής. Οι καταναλωτές δείχνουν λιγότερη ευαισθησία σε µια µεταβολή 

της τιµής κάποια συγκεκριµένη εποχή, σε σύγκριση σε κάποια άλλη. 

 Η χρονική περίοδος αναφοράς: βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη ελαστικότητα; Ο 

χρόνος παίζει κρίσιµο ρόλο στη µέτρηση της αντίδρασης του καταναλωτή σε µια µε-

ταβολή της τιµής του αγαθού. Όσο µεγαλύτερο είναι το διάστηµα στο οποίο µπορούν 

να αντιδράσουν οι καταναλωτές σε µια δεδοµένη µεταβολή της τιµής, τόσο µεγαλύτε-

ρη θα είναι η ελαστικότητα ep. Πάρτε πάλι το παράδειγµα της βενζίνης. Οι καταναλω-

τές, όταν έχουν να αντιµετωπίσουν µια ξαφνική µεταβολή της τιµής, διαπιστώνουν ότι 

δεν µπορούν να µειώσουν βραχυπρόθεσµα τη ζήτηση. Μακροπρόθεσµα όµως, µπο-

ρούν να βρουν εναλλακτικές µεθόδους για να εξοικονοµήσουν βενζίνη, όπως το να 

πηγαίνουν κατά οµάδες στη δουλειά τους µε το ίδιο αυτοκίνητο, να µετακοµίσουν πιο 

κοντά στην εργασία τους, ή να αγοράσουν ένα µικρότερο αυτοκίνητο µειώνοντας έτσι 

τη ζητούµενη ποσότητα βενζίνης. 

 Η διαφήµιση. Η διαφήµιση µπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές µε πολλούς 

τρόπους. Πρώτον, τους πληροφορεί για την ύπαρξη ενός προϊόντος. ∆εύτερον, τους 

πληροφορεί για τυχόν µεταβολές στην τιµή. Τρίτον, µπορεί να επηρεάσει τις προτι-
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µήσεις των καταναλωτών και να «δέσει» τους καταναλωτές µε το προϊόν. Με το να 

τους προσεγγίσει, η διαφήµιση µπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα και το µέγεθος της 

αντίδρασης των καταναλωτών σε κάποια µεταβολή της τιµής. Για παράδειγµα, οι δια-

φηµίσεις για πώληση επίπλων µε έκπτωση µπορούν να φέρουν τους καταναλωτές 

στην έκθεση επίπλων πιο γρήγορα από ό,τι αν δε γίνονταν. η ήδη ελαστική ζήτηση για 

έπιπλα γίνεται ακόµη πιο ελαστική. Αλλά και η διαφήµιση των τσιγάρων µπορεί να 

υπενθυµίσει στους καταναλωτές την εξάρτησή τους. Η ήδη ανελαστική ζήτηση των 

τσιγάρων γίνεται ακόµη πιο ανελαστική. 

Εµπειρικές εκτιµήσεις της ελαστικότητας της ζήτησης 

Όπως είπαµε, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή είναι µια πολύ χρήσιµη 

έννοια για τις επιχειρήσεις και την κρατική πολιτική. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

να προβλέψει µε ποιο τρόπο θα επηρεαστούν τα έσοδα λόγω µιας µεταβολής στις τι-

µές των αγαθών. Όµως, η εκτίµηση της ελαστικότητας της ζήτησης ως προς την τιµή 

δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτείται ένα καλό υπόβαθρο στις στατιστικές τεχνικές. 

Στο µεταξύ, οι εκτιµήσεις της ελαστικότητας µπορούν να ληφθούν από υπάρχουσες 

πηγές (δείτε τον Πίνακα 5.4). 

Πίνακας 5.4 

Εµπειρικές εκτιµήσεις της ελαστικότητας  

της ζήτησης ως προς την τιµή για επιλεγµένα αγαθά  

(στοιχεία για τη µεταπολεµική Βρετανία) 

Είδος Ελαστικότητα τιµής 

Τρόφιµα 0,04 

Ενδύµατα 1,51 

Στέγαση 0,79 

Καύσιµα 1,22 

Ποτά και τσιγάρα 1,22 

Μεταφορές  

και επικοινωνίες 

 

1,73 

Άλλα αγαθά 1,15 

Άλλες υπηρεσίες 1,28 

Σηµείωση: Για τα τρόφιµα και τη στέγαση, η ελαστικότητα της τιµής εί-

ναι µικρότερη από τη µονάδα και, συνεπώς, τα αγαθά αυτά είναι ανελα-
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στικά ως προς την τιµή, ενώ όλα τα άλλα είδη έχουν ελαστικότητα µεγα-

λύτερη από τη µονάδα και εποµένως είναι ελαστικά ως προς την τιµή.  

Πηγή: «An Almost Ideal Demand System» των Angus Deaton και John 

Muellbauer (1980), American Economic Review, Τόµος 70, Αρ. 3, σελ. 

320. 

Η σχέση ανάµεσα στην ελαστικότητα, τα συνολικά έσοδα,  
και τις µεταβολές της τιµής 

Αφού εξοικειωθήκαµε µε την έννοια, τη σηµασία, και τις εκτιµήσεις της ελαστικότη-

τας της ζήτησης ως προς την τιµή, θα αρχίσουµε να εξετάζουµε τη σχέση ανάµεσα 

στην ελαστικότητα και τα συνολικά έσοδα. 

 Υποθέστε ότι µέχρι τώρα ο στόχος µιας επιχείρησης είναι η µεγιστοποίηση των 

εσόδων. Ποια είναι η κατάλληλη πολιτική τιµολόγησης; Η επιχείρηση πρέπει να αυ-

ξήσει, να µειώσει, ή να διατηρήσει αµετάβλητη την τιµή του αγαθού; Όπως αναφέρα-

µε, η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή είναι µια πολύ χρήσιµη έννοια για 

τις αποφάσεις της επιχείρησης. Μπορεί να παίξει ρόλο βοηθήµατος για τη λήψη 

αποφάσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας µεγιστοποίησης των εσόδων. Ο Πίνακας 

5.5, που ακολουθεί, δίνει τη σχέση ανάµεσα στο µέγεθος της ελαστικότητας, την 

πολιτική τιµολόγησης, και τη µεταβολή στα συνολικά έσοδα. 

Πίνακας 5.5 

Ελαστικότητα, πολιτική τιµολόγησης, και µεταβολές  

στα συνολικά έσοδα µιας επιχείρησης 

 Μέγεθος  

ελαστικότητας τιµής 

Μεταβολή τιµής |ep|  > 1 |ep|  = 1 |ep| < 1 

Η τιµή  

αυξάνεται 

Τα συνολικά 

έσοδα 

µειώνονται 

Καµία µεταβολή 

στα συνολικά 

έσοδα 

Τα συνολικά 

έσοδα 

αυξάνονται 

Η τιµή µειώνεται 

Τα συνολικά 

έσοδα 

αυξάνονται 

Καµία µεταβολή 

στα συνολικά 

έσοδα 

Τα συνολικά 

έσοδα 

µειώνονται 

Όπως µπορείτε να συµπεράνετε από τον πίνακα αυτόν, µια µείωση στην 

τιµή του αγαθού θα αυξήσει τα συνολικά έσοδα σε περιπτώσεις όπου η ε-

λαστικότητα της τιµής του αγαθού είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα, ενώ 

µια αύξηση στην τιµή θα έχει το ίδιο αποτέλεσµα όταν η ελαστικότητα της 

τιµής είναι µικρότερη από τη µονάδα (δείτε το ∆ιάγραµµα 5.13). 
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∆ιάγραµµα 5.13 

Τιµή της ελαστικότητας και συνολικά έσοδα 

 

Όσο η ελαστικότητα της ζήτησης είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα (επάνω 

διάγραµµα), κάθε µείωση της τιµής οδηγεί σε υψηλότερα έσοδα. Όταν η 

ελαστικότητα της ζήτησης γίνει ίση µε τη µονάδα, τα συνολικά έσοδα 

φτάνουν στο µέγιστό τους, ενώ όταν η ελαστικότητα της ζήτησης γίνει µι-

κρότερη από τη µονάδα τα συνολικά έσοδα αρχίζουν να µειώνονται. 
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Το παρακάτω αριθµητικό παράδειγµα βοηθάει στην κατανόηση του προηγούµενου 

διαγράµµατος. 

Ρ Q |ep| Συνολικά έσοδα = PQ 

10 20 -- 200 

8 30 1,8 240 

9 28 0,6 252 

 Σε αυτό το παράδειγµα, για το πρώτο ζευγάρι τιµών η ελαστικότητα της ζήτησης 

είναι µεγαλύτερη από τη µονάδα, και συνεπώς µια µείωση στην τιµή οδηγεί σε µεγα-

λύτερα έσοδα, ενώ για το δεύτερο ζευγάρι η ελαστικότητα της ζήτησης είναι µικρότε-

ρη από τη µονάδα, και συνεπώς µια αύξηση στην τιµή οδηγεί σε µεγαλύτερα έσοδα, 

όπως άλλωστε φαίνεται και στον πίνακα. 

 Μέχρι τώρα, εξετάσαµε πώς αντιδρούν οι καταναλωτές στις µεταβολές των τιµών 

των αγαθών. Όµως η τιµή δεν είναι η µόνη µεταβλητή που καθορίζει τη ζήτηση του 

καταναλωτή. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο και, ειδι-

κότερα, το εισόδηµα. Πώς επηρεάζουν τη ζήτηση αγαθών οι µεταβολές στο εισόδηµα; 

Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτηµα, οι οικονοµολόγοι επινόησαν µια άλλη έν-

νοια: την εισοδηµατική ελαστικότητα. 

Εισοδηµατική ελαστικότητα της ζήτησης 

Ορισµός: Η εισοδηµατική ελαστικότητα είναι ένα µέτρο της ευαισθησίας των κατανα-

λωτών σε µια δεδοµένη µεταβολή του εισοδήµατός τους. Υπολογίζεται ως το πηλίκο 

της ποσοστιαίας µεταβολής στη ζητούµενη ποσότητα προς την ποσοστιαία µεταβολή 

στο εισόδηµα, δηλαδή: 

ei = ποσοστιαία µεταβολή Q/ποσοστιαία µεταβολή Ι 

όπου Q είναι η ζητούµενη ποσότητα και Ι είναι το εισόδηµα. 

 Μια άλλη µορφή του τύπου αυτού είναι η εξής: 

ei = 

I/I

Q/Q

∆

∆
 

όπου ∆Q είναι η µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα, Q  η µέση ζητούµενη ποσότητα, 

∆Ι η µεταβολή στο εισόδηµα, και I  το µέσο εισόδηµα. 
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 Η εισοδηµατική ελαστικότητα χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση των αγαθών 

σε δύο κατηγορίες: στα κανονικά αγαθά και στα κατώτερα αγαθά. 

Κανονικά και κατώτερα αγαθά 

Κανονικά είναι τα αγαθά που έχουν εισοδηµατική ελαστικότητα µεγαλύτερη από τη 

µονάδα. (Με βάση τον τύπο της εισοδηµατικής ελαστικότητας, αυτό σηµαίνει ότι µια 

αύξηση του εισοδήµατος, έστω κατά 10%, οδηγεί σε µια αύξηση της ζητούµενης πο-

σότητας του αγαθού µεγαλύτερη από 10%).Τα κανονικά αγαθά είναι συνήθως αγαθά 

τα οποία οι καταναλωτές δεν αγοράζουν καθηµερινά, αλλά µάλλον περιστασιακά, 

δαπανώντας ένα σχετικά µεγάλο ποσοστό του εισοδήµατός τους (είδη µε υψηλή τιµή). 

Οι οικιακές συσκευές, τα έπιπλα, τα αυτοκίνητα, τα κινητά τηλέφωνα, τα προϊόντα 

υγιεινής διατροφής, οι ιατρικές θεραπείες, είναι κανονικά αγαθά. 

 Κατώτερα είναι τα αγαθά που έχουν εισοδηµατική ελαστικότητα µικρότερη από 

τη µονάδα. Όταν αυξάνεται το εισόδηµα, η ζήτηση για ένα κατώτερο αγαθό αυξάνε-

ται, αλλά σε µικρότερο ποσοστό. Κατώτερα αγαθά είναι εκείνα που αγοράζονται συ-

νήθως από χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις. Τα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα και τα είδη 

που δε διαθέτουν περιττές πολυτέλειες είναι κατώτερα αγαθά. 

 Ουδέτερα είναι τα αγαθά που η εισοδηµατική ελαστικότητά τους είναι ίση µε τη 

µονάδα. Η ζήτηση για ουδέτερα αγαθά µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό όπως το εισό-

δηµα. Αν το εισόδηµα αυξηθεί κατά 10%, η ζήτηση για ένα ουδέτερο αγαθό αυξάνε-

ται ακριβώς κατά το ίδιο ποσοστό. 

 Με λίγα λόγια, κανονικά αγαθά είναι εκείνα που έχουν εισοδηµατική ελαστικότη-

τα µεγαλύτερη από τη µονάδα. Κατώτερα αγαθά είναι εκείνα που έχουν εισοδηµατική 

ελαστικότητα µικρότερη από τη µονάδα, και ουδέτερα αγαθά είναι εκείνη που έχουν 

εισοδηµατική ελαστικότητα ίση µε τη µονάδα (δείτε τον Πίνακα 5.6). 

 Η ζήτηση για κανονικά αγαθά µεταβάλλεται µε γρηγορότερο ρυθµό από ό,τι το 

εισόδηµα. Η ζήτηση για κατώτερα αγαθά µεταβάλλεται µε πιο αργό ρυθµό από ό,τι το 

εισόδηµα. Η ζήτηση για ουδέτερα αγαθά µεταβάλλεται µε τον ίδιο ρυθµό που µετα-

βάλλεται το εισόδηµα. 

Εµπειρικές εκτιµήσεις της εισοδηµατικής ελαστικότητας 

Η εισοδηµατική ελαστικότητα και η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή δεν 

είναι απλώς δύο έννοιες που τις εφηύραν οι οικονοµολόγοι για την εξάσκηση του αν-

θρώπινου µυαλού. Είναι δύο έννοιες που µπορούµε να εκτιµήσουµε εµπειρικά. Ο πί-

νακας που ακολουθεί δίνει τέτοιες εκτιµήσεις για µια οµάδα καταναλωτικών αγαθών 

στη Βρετανία, τη µεταπολεµική περίοδο (Πίνακας 5.6). 
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Πίνακας 5.6 

Εµπειρικές εκτιµήσεις της εισοδηµατικής 

ελαστικότητας της ζήτησης για επιλεγµένα αγαθά  

(στοιχεία για τη µεταπολεµική περίοδο στη Βρετανία) 

Είδος Εισοδηµατική ελαστικότητα 

Τρόφιµα 0,21 

Ενδύµατα 2,00 

Στέγη 0,30 

Καύσιµα 1,67 

Ποτά και τσιγάρα 1,22 

Μεταφορές και επικοινωνίες 1,23 

Άλλα αγαθά 1,21 

Άλλες υπηρεσίες 1,40 

Σηµείωση: Τα τρόφιµα και η στέγη έχουν εισοδηµατική ελαστικότητα 

µικρότερη από τη µονάδα και, συνεπώς, µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

κατώτερα αγαθά, ενώ όλα τα άλλα είδη µπορούν να χαρακτηριστούν ως 

κανονικά αγαθά.  

Πηγή: «An Almost Ideal Demand System» των Angus Deaton και John 

Muellbauer (1980), American Economic Review, Τόµος 70, Αρ. 3, σελ. 

320. 

 Οι καταναλωτές, όταν καταστρώνουν τα σχέδιά τους για να αγοράσουν ορισµένες 

ποσότητες από ένα συγκεκριµένο αγαθό, δεν ανταποκρίνονται µόνο στις µεταβολές 

του εισοδήµατός τους αλλά και σε µια µεταβολή στην τιµή των συναφών αγαθών. 

Σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή 

Ορισµός: Η σταυροειδής ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή είναι ένα µέτρο 

της δεκτικότητας των καταναλωτών να ζητήσουν ένα αγαθό, ανταποκρινόµενοι σε µια 

δεδοµένη µεταβολή της τιµής ενός άλλου αγαθού. Συγκεκριµένα: 
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 exy = (ποσοστιαία µεταβολή στη ζητούµενη ποσότητα του αγαθού Χ)/(ποσοστιαία 

µεταβολή στην τιµή του αγαθού Υ) 

 Η σταυροειδής ελαστικότητα είναι χρήσιµη για την ταξινόµηση των αγαθών σε 

τρεις κατηγορίες: συµπληρωµατικά, υποκατάστατα, και ασυσχέτιστα. 

Συµπληρωµατικά και υποκατάστατα αγαθά 

Συµπληρωµατικά είναι τα αγαθά που έχουν αρνητική σταυροειδής ελαστικότητα. Αυ-

τό σηµαίνει ότι, όταν η τιµή του ενός αγαθού αυξάνεται, µειώνεται η ποσότητα του 

άλλου αγαθού (δείτε παρακάτω τον Πίνακα 5.7 για τον καφέ και τη ζάχαρη). Ή, για 

να το πούµε πιο απλά, τα συµπληρωµατικά είναι αγαθά που ικανοποιούν από κοινού 

µια ανάγκη του καταναλωτή. Τα αυγά και το µπέικον, ο καφές και η ζάχαρη, η οθόνη 

και το πληκτρολόγιο του υπολογιστή είναι µερικά παραδείγµατα συµπληρωµατικών 

αγαθών. 

 Υποκατάστατα είναι τα αγαθά που έχουν θετική σταυροειδής ελαστικότητα. Αυτό 

σηµαίνει ότι, όταν η τιµή του ενός αγαθού αυξάνεται, η ποσότητα του υποκατάστατου 

αγαθού αυξάνεται για να καλυφθεί η ζήτηση (δείτε παρακάτω τον Πίνακα 5.7 για τα 

µήλα και τα πορτοκάλια). Με απλά λόγια, τα υποκατάστατα είναι αγαθά που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν το ένα αντί του άλλου για να ικανοποιήσουν ανάγκες των κατανα-

λωτών. Οι λουκουµάδες και τα κρουασάν, ο καφές και το τσάι, τα στυλό και τα µολύ-

βια, τα µήλα και τα πορτοκάλια είναι µερικά παραδείγµατα υποκατάστατων αγαθών. 

 Ασυσχέτιστα είναι τα αγαθά που έχουν µηδενική σταυροειδής ελαστικότητα. Για 

παράδειγµα, τα είδη παντοπωλείου και οι υπολογιστές. Μια αύξηση στην τιµή των 

υπολογιστών δε θα έχει καµία επίπτωση στη ζητούµενη ποσότητα των ειδών παντο-

πωλείου. 

 Σηµείωση: Όταν εξετάζουµε τα αγαθά από τη σκοπιά του προϋπολογισµού του 

καταναλωτή, δεν υπάρχουν ασυσχέτιστα αγαθά. Όταν οι καταναλωτές δαπανούν πε-

ρισσότερα χρήµατα σε ένα αγαθό, πρέπει να δαπανήσουν λιγότερα σε κάποιο άλλο. 

 Συνοψίζοντας, στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαµε τη θεωρία του καταναλωτή. στην 

πρώτη ενότητα ασχοληθήκαµε µε το προφίλ του καταναλωτή. Η δεύτερη ενότητα αφο-

ρούσε στις επιλογές των καταναλωτών και στις ευκαιρίες που δίνονται στους κατανα-

λωτές, καθώς στον τρόπο που καθορίζουν από κοινού τους συνδυασµούς των ζητούµε-

νων ποσοτήτων. Επίσης εξετάσαµε τη σχέση ανάµεσα στην τιµή και τη ζητούµενη πο-

σότητα, καθώς και τις ερµηνείες του νόµου της ζήτησης. Στην τρίτη ενότητα παρουσιά-

σαµε ειδικά θέµατα της ζήτησης, όπως την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιµή, 

την εισοδηµατική ελαστικότητα, και τη σταυροειδή ελαστικότητα της ζήτησης. 
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