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ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

 
Α1.  Γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο γξάςηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο θαζεκηάο 

θαη δίπια ζε θάζε αξηζκφ ηε ιέμε ωστό, αλ ε πξφηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

Λάθος,  αλ ε πξφηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

α. ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο ηζρχεη ED= ES. 

β. Με ζηαζεξή ηελ θακπχιε δήηεζεο, φηαλ απμάλεηαη ε πξνζθνξά ζην αλειαζηηθφ 

ηκήκα ηεο θακπχιεο, ηφηε ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ απμάλεηαη. 

γ. Κάησ (ή δεμηά) ηνπ κέζνπ κηαο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο δήηεζεο, ε δήηεζε είλαη 

πάληα ειαζηηθή. 

δ. Η βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο έρεη σο ζπλέπεηα ηε κεηαηφπηζε ηφζν ηεο θακπχιεο 

παξαγσγήο φζν θαη ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο πξνο ηα θάησ θαη δεμηά.. 

ε. Ο λφκνο ηεο θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απφδνζεο πξνυπνζέηεη φηη έλαο 

ηνπιάρηζηνλ παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο είλαη ζηαζεξφο.  

 

ΜΟΝΑΓΔ  15 

 

Α2.Αλ ε ζπλάξηεζε δήηεζεο ελφο αγαζνχ είλαη  QD= 50/Ρ, ηφηε θάζε αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ζα έρεη απνηέιεζκα λα 

α.απμεζνχλ ε ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην 

αγαζφ 

β.κεησζνχλ ε ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην 

αγαζφ 



γ.κεησζεί ε ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ θαη λα κείλεη ζηαζεξή ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ην αγαζφ 

δ.παξακείλνπλ ζηαζεξέο ε ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ην αγαζφ 

         ΜΟΝΑΓΔ  5 

Α3.Σν θφζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνχ Ψ ζε φξνπο ηνπ αγαζνχ Χ είλαη ίζν κε 4. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη: 

α. Μηα αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αγαζνχ Χ θαηά 1% ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αγαζνχ Ψ θαηά 4% 

β. Γηα λα παξαρζεί κηα επηπιένλ κνλάδα απφ ην αγαζφ Χ, ζα πξέπεη λα ζπζηαζηνχλ 4 

κνλάδεο απφ ην αγαζφ Ψ. 

γ. Γηα λα παξαρζεί κηα επηπιένλ κνλάδα απφ ην αγαζφ Χ, ζα πξέπεη λα ζπζηαζηνχλ 

1/4 κνλάδεο απφ ην αγαζφ Ψ. 

δ. Μηα αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αγαζνχ Ψ θαηά 1% ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αγαζνχ Χ θαηά 4%. 

         ΜΟΝΑΓΔ  5 

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΗ 

 
Β1.  Πεξηγξάςηε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαηλφκελν ηνπ θαηακεξηζκνχ ηεο 

εξγαζίαο (25 κνλάδεο). 

 

ΟΜΑΓΑ ΣΡΙΣΗ 

 
Δίδνληαη ηα παξαθάησ δεδνκέλα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή ελφο αγαζνχ. 

L 0 1 2 3 4 5 

Q 0 5 15 30 40 45 

Αλ ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ είλαη 10€ αλά κνλάδα πξντφληνο θαη ν εξγαηηθφο 

κηζζφο 50€ 

Γ1. Να θαηαζθεπαζηεί ν πίλαθαο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο. 

ΜΟΝΑΓΔ  7 

Γ2. α. Να ππνινγηζζεί ε ειαζηηθφηεηα πξνζθνξάο φηαλ ε ηηκή ηνπ πξντφληνο 

απμάλεηαη απφ 15 ζε 20€. 



ΜΟΝΑΓΔ 2 

β. Πνηνο είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο ειαζηηθφηεηαο 

πξνζθνξάο. 

ΜΟΝΑΓΔ  4 

Γ3. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ αιγεβξηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο πξνζθνξάο θαη λα ηελ 

ζρεδηάζεηε. 

ΜΟΝΑΓΔ 5 

Γ4. Να ππνινγίζεηε ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο φηαλ παξάγεη 40 κνλάδεο πξντφληνο. 

ΜΟΝΑΓΔ  4 

 

Γ5. Μηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ πξνθαιεί κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο 

θαηά 50%. Να ππνινγηζηεί ε λέα ζπλάξηεζε πξνζθνξάο. 

ΜΟΝΑΓΔ 3 

 

ΟΜΑΓΑ ΣΔΣΑΡΣΗ 

Η ζπλάξηεζε δήηεζεο ελφο αγξνηηθνχ πξντφληνο είλαη QD=60-2P θαη ε ζπλάξηεζε 

πξνζθνξάο Qs=-10+2P. 

Δ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο.   

ΜΟΝΑΓΔ 3 

Δ2. Έζησ φηη ην θξάηνο επηβάιιεη κία θαηψηαηε ηηκή Pθ ζηελ αγνξά ηνπ αγαζνχ, κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε πιενλάζκαηνο ίζνπ κε 20 κνλάδεο, λα ππνινγίζεηε ηελ 

θαηψηαηε ηηκή πνπ επέβαιε ην Κξάηνο. 

ΜΟΝΑΓΔ 5 

 

Δ3. Να ππνινγίζεηε ην φθεινο πνπ πξνέθπςε γηα ηνπο παξαγσγνχο απφ ηελ επηβνιή 

ηεο θαηψηαηεο ηηκήο.                                                                          

 ΜΟΝΑΓΔ 7 

 

Δ4. Να ππνινγίζεηε ηελ θξαηηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο ιφγσ ηεο αγνξάο ηεο 

πιενλάδνπζαο πξνζθνξάο. 

ΜΟΝΑΓΔ 4 

 



Δ4. Επεηδή ην Κξάηνο ζεσξεί φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε απμάλεη ππεξβνιηθά ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδεη ηελ αιιαγή πνιηηηθήο. Έηζη 

επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ φιε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ Pθ ζηελ ηηκή πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ, θαη ην Κξάηνο 

πιεξψλεη ζηνπο παξαγσγνχο ηε δηαθνξά κέρξη ηελ θαηψηαηε ηηκή. Να δείμεηε 

(ππνινγίζεηε) πνην είλαη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη γηα ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

απφ ηε ξχζκηζε απηή. 

ΜΟΝΑΓΔ 6 

 

 

 


