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                                        ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 
Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη  Λάθος,  αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α.  Ένας εφικτός συνδυασμός μπορεί να μετατραπεί σε μέγιστο, αν το κόστος 

ευκαιρίας των αγαθών είναι αυξανόμενο. 

 

β.  Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού παραμένει σταθερή σε όλα 

τα σημεία της καμπύλης ζήτησης, μόνο όταν είναι ισοσκελής υπερβολή. 

 

γ.  Στη συνάρτηση κόστους υπάρχει σχέση μεταξύ παραγόμενων ποσοτήτων και των 

χρηματικών δαπανών της επιχείρησης. 

 

δ.  Μία επιχείρηση δεν προσφέρει για τιμές που είναι μικρότερες από το μέσο 

συνολικό κόστος. 

 

ε.  Αν για ένα αγαθό αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών από το αρχικό  σημείο 

ισορροπίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί έλλειμμα, το αγαθό είναι κατώτερο. 
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Για τις προτάσεις Α2.και Α3. γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α2.  Δίνονται δύο παράλληλες καμπύλες ζήτησης η D1 και η D2  μεσταθερή την 

Τιμή. Αν η καμπύλη D1 βρίσκεται πιο κοντά στον άξονα των Τιμών (Ρ), τότε: 

α.  η καμπύλη D1 έχει μικρότερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (ΕD) σε 

σχέση με την καμπύλη D2 και μικρότερη Συνολική Δαπάνη (Σ.Δ.1< Σ.Δ.2) 

β.  η καμπύλη  D2 έχει μικρότερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (ΕD) σε 

σχέση με την καμπύλη D1 και μικρότερη Συνολική Δαπάνη (Σ.Δ.1> Σ.Δ.2) 
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γ.  η καμπύλη ζήτησης D2  έχει μεγαλύτερη Συνολική Δαπάνη (Σ.Δ.1< Σ.Δ.2), ενώ οι 

ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή των δύο καμπυλών ισούνται (ΕD1 = ED2) 

δ.  η καμπύλη ζήτησης D1 έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 

(ΕD) σε σχέση με την καμπύλη D2  και μικρότερη Συνολική Δαπάνη (Σ.Δ.1< Σ.Δ.2). 
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Α3.  Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού: QD = 3.600 / P 

και QS = 50 + P. Μ’ αυτό το δεδομένο η Ρ = 90 χρ. μον. μπορεί να είναι: 

α.  ανώτατη τιμή 

β.  τιμή ασφάλειας 

γ.  τιμή ισορροπίας   

δ.  μια οποιαδήποτε άλλη τιμή. 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1. Αναπτύξτε την έννοια και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής 

διαδικασίας. Να δοθούν αντίστοιχα παραδείγματα για την παραγωγή ενός αγροτικού 

προϊόντος, ενός βιομηχανικού προϊόντος και μιας ιατρικής υπηρεσίας. (Μονάδες  12) 

 

Β2. Αναπτύξτε τα χαρακτηριστικά της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας περιόδου 

της παραγωγής.  (Μονάδες  8).  

 

Β3. Αντιστοιχίστε τους αριθμούς της Α στήλης με τα γράμματα της Β στήλης. 

(Δεν είναι απαραίτητονα αντιστοιχούν όλα τα γράμματα της Β στήλης στους αριθμούς 

τηςΑστήλης.)  (Μονάδες  5).                                                                                        
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ΣΤΗΛΗ  Α                                                           ΣΤΗΛΗ  Β 

1. Θερμότητα του ήλιου                                      α) Μέγιστο μέσο προϊόν. 

2. Σταθερό κόστος ευκαιρίας                               β) Το οριακό προϊόν είναι 0. 

3. Εφικτοί συνδυασμοί                                         γ) VC = (L• W) + (Q • C). 

4. Ισοσκελής υπερβολή                                        δ) Ελεύθερο αγαθό.                                                                                                 

5. Πλήρως ελαστική ζήτηση                                 ε)  QD= A/P. 

6. Μέγιστο συνολικό προϊόν                                στ) Άϋλο αγαθό. 

7. Μόνος μεταβλητός συντελεστής η εργασία      ζ) Τιμές ασφάλειας. 

8. Αύξηση μέσου κόστους                                    η) Μεταβολή ζητούμενης ποσότητας 

                                                                               με σταθερή τιμή. 

9. Αριθμός επιχειρήσεων                                       θ) Κ.Π.Δ. ευθεία γραμμή.                                                                                    

10. Μείωση ελλείμματος                                       ι) «Καπέλο τιμών». 

11. Μείωση πλεονάσματος                                  ια) Μείωση κερδών. 
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12. «Μαύρη αγορά»                                            ιβ) Αγοραία προσφορά. 

13. Κατώτατες τιμές                                            ιγ) ΔQS/ΔΡ = 0. 

14. ΕS = 0                                                            ιδ) Αγοραία ζήτηση. 

                                                                            ιε) Αύξηση τιμής. 

                                                                           ιστ) Μείωση τιμής. 

                                                                            ιζ) Υποαπασχόληση παραγωγικών 

                                                                                     συντελεστών. 

                                                                            ιη) Πλήρης απασχόληση παραγω- 

γικών συντελεστών. 

                                                                            ιθ) VC = L • W 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 

Δίνεται ο ακόλουθος υποθετικός πίνακας, ο οποίος αναφέρεται στα οικονομικά 

στοιχεία κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης Α, η οποία παράγει το αγαθό Χ; 

 

Συνολικό 

Προϊόν 

(ΤΡ ή Q) 

Συνολικό 

Κόστος 

(TC) 

Σταθερό 

Κόστος 

(FC) 

Μεταβλητό 

Κόστος 

(VC) 

Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος 

(AVC) 

Οριακό 

Κόστος 

(MC) 

0 ; 180 ; ; ; 

1 350 ; ; ; ; 

2 ; ; ; 95 ; 

; ; ; ; 80 50 

4 500 ; ; ; ; 

; ; ; 420 ; 100 

 

Γ1.  Αφού μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, συμπληρώστε τα 

κενά του (;) με τους αντίστοιχους υπολογισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν στο 

«καθαρό» μέρος του τετραδίου σας. 
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Γ2.  Εξηγήστε, αν η επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. 
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Γ3.   Από ποιο επίπεδο παραγωγής αρχίζει να λειτουργεί ο Νόμος της Φθίνουσας ή 

μη Ανάλογης απόδοσης και γιατί; 
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Γ4. Περιγράψτε τη συμπεριφορά του Μέσου Μεταβλητού Κόστος (AVC) και του 

Οριακού Κόστους (MC) και εξηγήστε πού οφείλεται αυτή η συμπεριφορά. 
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Γ5.  Κατασκευάστε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης Α και στη συνέχεια τον 

αγοραίο πίνακα προσφοράς, με την υπόθεση ότι στην αγορά του αγαθού Χ 

λειτουργούν 100 όμοιες επιχειρήσεις. 
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Γ6.  Υπολογίστε την ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή του αγαθού Χ, όταν 

η τιμή αυξάνεται και χαρακτηρίστε την προσφορά κατά τη μεταβολή αυτή. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  3 

 

Γ7. Αν υποτεθεί ότι η αγοραία γραμμική συνάρτηση προσφοράς του αγαθού Χ είναι 

γραμμική και ότι η αγοραία γραμμική συνάρτηση ζήτησής του είναι: QD= 900 – 5Ρ, 

υπολογίστε την Τιμή και την Ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ στην αγορά και 

στη συνέχεια, στην τελευταία, μιλιμετρέ, σελίδα του τετραδίου σας απεικονίστε 

αλγεβρικά το σημείο ισορροπίας του αγαθού Χ. 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ  Δ: 

Όταν το μηνιαίο εισόδημα 100 καταναλωτών είναι 500 χρηματικές μονάδες για τον 

καθένα, στην αγορά ενός αγαθού Χ η αρχική τιμή ισορροπίας είναι 4 χρηματικές 

μονάδες και η αντίστοιχη ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ είναι 60 μονάδες 

προϊόντος. Αν το εισόδημα του κάθε καταναλωτή χωριστά αυξηθεί κατά 20% η νέα 

ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ θα διαμορφωθεί στις 72 μονάδες προϊόντος.  

Δ1. Με δεδομένο ότι η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή του αγαθού Χ 

είναι στο νέο σημείο ισορροπίας σε σχέση με το αρχικό 0,5, βρείτε τη συνάρτηση 

προσφοράς του αγαθού Χ με την υπόθεση ότι αυτή είναι γραμμική. 
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Δ2.  Αν στην τιμή των 4 χρηματικών μονάδων η εισοδηματική ελαστικότητα ζήτησης 

είναι ΕΥ = 4, να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης, με την υπόθεση ότι είναι γραμμική, στο 

αυξημένο εισόδημα των καταναλωτών. 
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Δ3.  Υπολογίστε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης όλων των καταναλωτών για το 

αγαθό Χ, καθώς το εισόδημά τους αυξάνεται και η τιμή παραμένει σταθερή και 

αιτιολογήστε αυτή τη μεταβολή.  
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 Δ4.  Με δεδομένο ότι η συνολική δαπάνη όλων των καταναλωτών που προέκυψε απ’ 

την αύξηση του εισοδήματός τους, αποτελεί το 20% της δαπάνης που 

πραγματοποιούν για όλα τα αγαθά, υπολογίστε το χρηματικό ποσό που δαπανούν 
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όλοι οι καταναλωτές για την απόκτηση των άλλων αγαθών.  (Μονάδες  3).  Ποιο 

είναι το χρηματικό ποσό που δαπανά ο κάθε καταναλωτής ξεχωριστά για την 

απόκτηση του αγαθού Χ;  (Μονάδες  2). 
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Δ5.  Να υπολογιστεί η τιμή στην οποία θα δημιουργηθεί στην αγορά πλεόνασμα 48 

μονάδων προϊόντος. 
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