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ΘΕΜΑ Ο  

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.5., να γράψετε τον αριθμό 

της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

Α.1.1. Η εκμετάλλευση της ακαλλιέργητης γης δε μετατοπίζει την Καμπύλη 

Παραγωγικών Δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας. 

 (Μονάδες 3) 

 

Α.1.2. Το αγαθό Α παρουσιάζει ΕD=-1,2 και είναι   συμπληρωματικό  του αγαθού 

Β το οποίο παρουσιάζει  ΕD=-1,4. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Α, η συνολική 

δαπάνη των καταναλωτών του  αγαθού Α  θα μειωθεί και η ζήτηση του αγαθού 

Β θα μειωθεί .  

(Μονάδες 3) 

 

Α.1.3. Η χειροτέρευση της τεχνολογίας παραγωγής μετατοπίζει την καμπύλη 

του οριακού κόστους κάτω και δεξιά. 

 (Μονάδες 3) 
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Α.1.4. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους αγαθού Ψ είναι ίσο με 0,5. 

Αυτό θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως για να παραχθεί μία 

μονάδα του αγαθού Ψ θυσιάζονται δύο μονάδες του αγαθού Χ. 

(Μονάδες 3) 

 

Α.1.5. Όταν το οριακό προϊόν μεγιστοποείται είναι ίσο με το μέσο προϊόν.  

 (Μονάδες 3) 

 

Στις προτάσεις Α.2.1. και Α.2.2. να γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο 

τετράδιο σας και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

 

Α.2.1. Μια επιχείρηση που παράγει στη βραχυχρόνια περίοδο παρουσιάζει τον 

παρακάτω πίνακα παραγωγής: 

   Εργάτες  Συνολικό προϊόν 

0 0 

10 40 

20 100 

30 180 

40 280 

50 400 

60 480 

70 520 
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Ο   νόμος   της   φθίνουσας   ή  μη   ανάλογης απόδοσης αρχίζει να ισχύει :  

α.  Με την προσθήκη του 51ου εργάτη ή μετά τους 50 εργάτες.     

β.  Με την προσθήκη του 41ου εργάτη ή μετά τους 40 εργάτες.  

γ. Με την προσθήκη του 61ου εργάτη ή μετά τους 60 εργάτες. 

δ. Κανένα από τα παραπάνω.  

 (Μονάδες  5) 

 

Α.2.2. Το αγαθό Κ παρουσιάζει ΕD=-0,2 και ΕΥ=-1,4   είναι υποκατάστατο του 

αγαθού Λ το οποίο παρουσιάζει  ΕD=-0,7 και ΕΥ=2,6. Αν μειωθεί το εισόδημα των 

καταναλωτών:  

α. Η πρόσοδος των επιχειρήσεων που παράγουν και τα δύο αγαθά θα αυξηθεί.  

β. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών του αγαθού Κ μειωθεί ενώ η συνολική 

δαπάνη των καταναλωτών του αγαθού Λ θα  αυξηθεί.  

γ. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών του αγαθού Κ θα αυξηθεί ενώ θα 

μειωθεί συνολική δαπάνη των καταναλωτών του αγαθού Λ.     

δ. Η πρόσοδος των επιχειρήσεων που παράγουν και τα δύο αγαθά θα μειωθεί.  

 (Μονάδες  5) 

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

Να αναλύσετε την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης. Να κατασκευάσετε το 

σχετικό διάγραμμα. 

  (Μονάδες 25) 

                                                                                               

ΘΕΜΑ Ο   
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Σε μία υποθετική οικονομία με δεδομένη τεχνολογία παραγωγής 

απασχολούνται  πλήρως και αποδοτικά (ορθολογικά) 3 εργαζόμενοι 

αποκλειστικά στην παραγωγή των αγαθών Χ και Ψ. Οι παραγωγικές 

δυνατότητες της οικονομίας εκφράζονται ως εξής:  

Ο ένας εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 20 μονάδες του αγαθού Χ είτε 20 

μονάδες του αγαθού Ψ. 

Οι δύο εργαζόμενοι μπορούν  να παράγουν είτε 50 μονάδες του αγαθού Χ είτε 

35 μονάδες του αγαθού Ψ.  

Οι τρεις εργαζόμενοι μπορούν  να παράγουν είτε 70 μονάδες του αγαθού Χ είτε 

39 μονάδες του αγαθού Ψ. 

 

Γ.1. Να υπολογίσετε το εναλλακτικό κόστος του αγαθού Ψ, να το 

χαρακτηρίσετε και να το σχολιάσετε (οικονομική σημασία).  

(Μονάδες 5) 

 

Γ.2. Έστω ότι παράγονται 20 μονάδες του αγαθού Χ. Πόσες μονάδες του αγαθού 

Ψ πρέπει να θυσιαστούν για να αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού Χ κατά 35 

μονάδες;  

  (Μονάδες 5) 

 

Γ.3. Να χαρακτηρίσετε το συνδυασμό Μ(Χ=55,Ψ=9)  ως εφικτό ή ανέφικτο. Κάτω 

από ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να γίνει μέγιστος εφικτός. 

 (Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ 4Ο  

Μία επιχείρηση που  λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής 

απασχολώντας 3 εργαζόμενους παράγει 30 μονάδες προϊόντος και 

παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος ίσο με 36 ευρώ. Με την προσθήκη ενός 

επιπλέον εργαζόμενου το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται και με την  είσοδο στην 

παραγωγική διαδικασία ενός  ακόμα εργαζόμενου  το οριακό κόστος 

διαμορφώνεται στα 60 ευρώ . Αν γνωρίζετε πως ο μοναδικός μεταβλητός 

συντελεστής είναι η εργασία:   

 

Δ1.  Να υπολογίσετε την ποσότητα προϊόντος που παράγεται, όταν 

απασχολούνται τέσσερις  εργάτες (μονάδες 6) καθώς και το μέσο μεταβλητό 

κόστος (μονάδες 4) στο συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής.    

 (Μονάδες 10)   

                                                                                                                                                          

Δ2.   Να  υπολογίσετε  το    κόστος  παραγωγής  ανά    μονάδα προϊόντος όταν 

παράγονται  35 μονάδων προϊόντος, εάν το σταθερό κόστος είναι 490 ευρώ.   

(Μονάδες 5)   

 

Δ3.   Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης  (μονάδες 3)  

καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς (μονάδες 2), όταν υπάρχουν 10 

όμοιες επιχειρήσεις.   

(Σε περίπτωση που θα προκύψουν δεκαδικά αποτελέσματα να 

χρησιμοποιήσετε μόνο το πρώτο δεκαδικό ψηφίο)          

(Μονάδες 5) 
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Δ4.   Αν ο  πίνακας της αγοραίας ζήτησης του προϊόντος είναι ο παρακάτω:   

Τιμή       Ζητούμενη Ποσότητα      

   10                              530 

   20                              480 

   30                              430 

  Να βρείτε την τιμή  και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς εάν γνωρίζετε 

ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι γραμμική.  

(Μονάδες  10)   

 

Δ5.  Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από 10.000 σε 11.000 ευρώ, η 

νέα τιμή ισορροπίας του αγαθού γίνεται 60 ευρώ  και η νέα ποσότητα 

ισορροπίας διαμορφώνεται στις 460 μονάδες. Αν στην αρχική τιμή ισορροπίας  

η εισοδηματική ελαστικότητα είναι  ίση με 4,5 (EΥ=4,5)  να προσδιοριστεί η 

αγοραία  γραμμική συνάρτησης ζήτησης της νέας καμπύλης ζήτησης.   

(Μονάδες 5)   

                                              

                                             KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 
 

 

 


