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ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 
 

 Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας 
δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό αν η πρόταση 
είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 

    α. Στην περίπτωση του ευπαθούς γεωργικού προϊόντος η τιμή ισορροπίας εξαρτάται 
αποκλειστικά από τη θέση της καμπύλης ζήτησης. 

    β. Η εκμετάλλευση μιας ακαλλιέργητης έκτασης είναι δυνατόν να έχει   ως 
αποτέλεσμα τη μετατροπή ενός ανέφικτου συνδυασμού παραγωγής των αγαθών Χ 
και Ψ που παράγονται από την υποθετική οικονομία σε μέγιστο συνδυασμό . 

    γ. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική τότε η αύξηση της τιμής του θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής δαπάνης   . 

    δ. Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, τότε το μέσο προϊόν 
μειώνεται εξαιτίας της αύξησης της εργασίας. 

    ε. Μια αύξηση της τιμής κατά 10% ενός αγαθού θα οδηγήσει σε μείωση της 
προσφερόμενης ποσότητας πάνω από 10%, αν η πρόσφορα είναι ελαστική. 

Μονάδες 15       
     Στις προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 

δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α2 Ας υποθέσουμε ότι στην αγορά ενός  αγαθού Χ παρατηρείται ταυτόχρονη 
μεταβολή στο εισόδημα των καταναλωτών καθώς και στις τιμές των 
παραγωγικών συντελεστών με αποτέλεσμα η τιμή ισορροπίας του αγαθού να 
παραμένει σταθερή ενώ  η ποσότητα ισορροπίας  αυξάνεται. Στην περίπτωση 
αυτή:       
 
 α. το αγαθό Χ είναι κατώτερο, το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται και οι 

τιμές των παραγωγικών συντελεστών αυξάνονται 
 β. το αγαθό Χ είναι κανονικό, το εισόδημα των καταναλωτών και οι τιμές των 

παραγωγικών συντελεστών αυξάνονται  
 γ. το αγαθό Χ είναι κατώτερο, το εισόδημα των καταναλωτών  και οι τιμές των 

παραγωγικών συντελεστών μειώνονται  
 δ. το αγαθό Χ είναι κανονικό, το εισόδημα των καταναλωτών και οι τιμές των 

παραγωγικών συντελεστών μειώνονται.   
Μονάδες 5 
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Α3 Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ βρίσκονται σε ισορροπία. Η βελτίωση της 
τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού Ψ θα έχει ως αποτέλεσμα : 
 
α. την αύξηση της ζήτησης και της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το 
αγαθό Χ δεδομένου ότι τα δύο αγαθά είναι μεταξύ τους υποκατάστατα  
β. τη μείωση της ζήτησης και της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το 
αγαθό Χ δεδομένου ότι τα δύο αγαθά είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά  
γ. την αύξηση της προσφοράς του αγαθού Ψ και τη μείωση της ζήτησης του αγαθού 
Χ δεδομένου ότι τα δύο αγαθά είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά.  
δ. την αύξηση της ζήτησης και της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το 
αγαθό Χ δεδομένου ότι τα δύο αγαθά είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά 

Μονάδες 5 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

 
Β1. Με βάση το χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης, η οικονομική επιστήμη διακρίνει 
δύο περιόδους παραγωγής. Να περιγράψετε αυτές τις περιόδους (μονάδες 16). Πως 
γίνεται η διάκριση αυτή; (μονάδες 6). Να αναφέρετε παραδείγματα (μονάδες 3). 
 

          Μονάδες 25 
 
 

ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
 

Τα στοιχεία κόστους μιας επιχείρησης δίνονται στον επόµενο πίνακα: 
 

Q 
Ποσότητα 

παραγωγής 

FC 
Σταθερό 
κόστος 

VC 
Μεταβλητό 

κόστος 

TC Συνολικό 
κόστος 

AVC 
Μέσο 

µεταβλητό 
κόστος 

MC 
Οριακό 
κόστος 

0   1000   

10  600    

20  1000    

30    40  

40      

50     60 

 
Η επιχείρηση αρχίζει να προσφέρει σε ποσότητα 40 μονάδων παραγόμενου 
προϊόντος.  
 
 
Γ1. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα κόστους  

         Μονάδες 10 
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Γ2. Να βρείτε το µεταβλητό κόστος όταν η επιχείρηση παράγει 42 μονάδες  
προϊόντος 
                                   Μονάδες 4 
Γ3. Αν η επιχείρηση παράγει ήδη ποσότητα 50 µονάδων προϊόντος και επιθυµεί να 
µειώσει το κόστος κατά 300 ευρώ να βρείτε το νέο επίπεδο παραγωγής 
 
                    Μονάδες 4 
Γ4. Κατασκευάστε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης  
            Μονάδες 3 
Γ5. Αν στην αγορά λειτουργούν 100 όµοιες επιχειρήσεις βρείτε την αγοραία 
γραµµική συνάρτηση προσφοράς   
                    Μονάδες 4 
 

ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού στην αγορά είναι 
γραμμικές. Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι η Qs=300+30P. Η αγοραία  
συνάρτηση ζήτησης του αγαθού δεν δίνεται. 
 
Δ1. Να προσδιορίσετε την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού δεδομένου ότι η τιμή 
ισορροπίας είναι ίση με 5 χρηματικές μονάδες  

Μονάδες 4 
Δ2. Έστω ότι μεταβάλλονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών με αποτέλεσμα 
στην παλιά τιμή ισορροπίας να δημιουργείται έλλειμμα 225 μονάδων προϊόντος  
 
α. Να προσδιορίσετε την νέα συνάρτηση προσφοράς του αγαθού δεδομένου ότι η 
ποσοστιαία μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας είναι σταθερή σε κάθε τιμή 

Μονάδες 3 
β. Να προσδιορίσετε την νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας του αγαθού 
δεδομένου ότι η ελαστικότητα προσφοράς στο νέο σημείο ισορροπίας είναι ίση με 
0,5. Αύξηθηκαν ή μειώθηκαν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών; 
Δικαιολογήσετε την απάντηση της. 

Μονάδες 3 
Δ3. Να υπολογίσετε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού 

Μονάδες 5 
Δ4. Έστω ότι το κράτος θεωρεί την νέα τιμή ισορροπίας υψηλή και παρεμβαίνει 
επιβάλλοντας ανώτατη τιμή. Οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την 
τιμή  Ρ2 = 12 χρηματικές μονάδες για να αποκτήσουν την ποσότητα που 
προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή ΡΑ. 
 
α. Να προσδιορίσετε την ανώτατη τιμή που επιβάλλει το κράτος 

Μονάδες 6 
β. το ύψος του μέγιστου πιθανού καπέλου που δημιουργείται στην αγορά 

Μονάδες 4 
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            Καλή τύχη!!!!! 

 

 

 

 

  


