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ΘΕΜΑ Ο  

Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1.1., μέχρι και Α.1.6., 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. Τα κατώτερα αγαθά έχουν ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή σε 

απόλυτη τιμή μικρότερη από τη μονάδα.  

(Μονάδες 2) 

 

Α.1.2. Το αγαθό Ζ παρουσιάζει ΕD=-1 και είναι   συμπληρωματικό  του αγαθού Η 

το οποίο παρουσιάζει  ΕD=-0,4. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Ζ, η συνολική 

δαπάνη των καταναλωτών του  αγαθού Ζ  θα παραμείνει σταθερή και θα 

μειωθεί  η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Η.  

(Μονάδες 2) 

 

Α.1.3. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής μετατοπίζει την Καμπύλη 

Παραγωγής κάτω  και δεξιά.  

 (Μονάδες 2) 
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Α.1.4. Mια επιχείρηση χρησιμοποιεί   μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την 

εργασία και με 5 εργαζόμενους   παράγει   100 μονάδες προϊόντος. Εάν αυξήσει 

τους εργαζόμενους σε 6, η παραγωγή  γίνεται  200 μονάδες προϊόντος και το 

οριακό κόστος 3 χρηματικές μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι ο εργατικός μισθός 

είναι 300 χρηματικές μονάδες. 

(Μονάδες 2) 

 

Α.1.5. Εάν οι καταναλωτές  προσδοκούν  μελλοντική έκπτωση στην τιμή ενός 

προϊόντος με ταυτόχρονη αύξηση  η τιμής του σήμερα, η ποσότητα που τελικά 

καταναλώνουν είναι πάντοτε  μικρότερη της αρχικής.   

 (Μονάδες 2) 

 

Α.1.6. Η καμπύλη του μέσου σταθερού κόστους δεν επηρεάζεται από το νόμο 

της μη ανάλογης απόδοσης.  

(Μονάδες 2) 

Στις προτάσεις Α.2.1. και Α.2.3. να γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο 

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

 

Α.2.1. Η σχέση μεταξύ μέγιστης ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος και της 

ποσότητας των συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 

ονομάζεται: 

α. Συνάρτηση ζήτησης. 

β. Συνάρτηση κόστους. 

γ. Συνάρτηση παραγωγής. 

δ. Συνάρτηση μέσου κόστους. 

 (Μονάδες 4) 
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Α.2.2. Μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά  10% προκαλεί  μηδενική  μεταβολή  

της ζητούμενης ποσότητας. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση του αγαθού είναι: 

α. Ελαστική.  

β. Τελείως ανελαστική.  

γ. Ανελαστική.  

δ. Ελαστική. 

 (Μονάδες 4) 

Α.2.3. Το οριακό κόστος είναι: 

α. Η αύξηση του συνολικού  κόστους  παραγωγής λόγω της παραγωγής της 

τελευταίας  μονάδας  προϊόντος. 

β. Ο λόγος της μεταβολής του συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του 

συνολικού κόστους. 

γ. Ο λόγος της μεταβολής του συνολικού κόστους προς τη μεταβολή του 

μεταβλητού συντελεστή. 

δ. Η αύξηση του μέσου κόστους παραγωγής λόγω της παραγωγής της 

τελευταίας μονάδας προϊόντος.  

(Μονάδες 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Ο  

Να περιγράψετε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς: 

α. Τιμές των παραγωγικών συντελεστών. 

β. Τεχνολογία παραγωγής. 

Να κατασκευάσετε το σχετικό διάγραμμα. 

  (Μονάδες 25) 
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ΘΕΜΑ Ο  

Ο παρακάτω  πίνακας  αναφέρεται στην αγοραία ζήτηση ενός  αγαθού στην 

οποία συμμετέχουν 10 καταναλωτές που καταναλώνουν πανομοιότυπα:  

Συνδυασμοί          Τιμή  
Συνολική 

δαπάνη 

Εισόδημα των 

καταναλωτών 

Α 4 200 2.000 

Β 4 240 2.400 

Γ 6 240 ; 

Δ 10 500 5.000 

 

α. Εάν γνωρίζετε ότι στην τιμή των 6 χρηματικών μονάδων η συνολική δαπάνη  

είναι 12% του εισοδήματος των καταναλωτών, να υπολογίσετε και να 

αιτιολογήσετε τη  μεταβολή της συνολικής δαπάνης καθώς η τιμή αυξάνεται 

από 4 σε 6 χρηματικές μονάδες.  

                                                                       (Μονάδες 12)   

                                                                                               

β. Να υπολογίσετε το βαθμό αντίδρασης των καταναλωτών στη μεταβολή του 

εισοδήματος καθώς το εισόδημα μειώνεται από 2.400 σε 2.000 χρηματικές 

μονάδες και να χαρακτηρίσετε το αγαθό.  

  (Μονάδες 5) 

 

γ. Να προσδιορίσετε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί σε 

εισόδημα των καταναλωτών 2.000 χρηματικών μονάδων.  

(Μονάδες 4) 
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δ. Εάν  προσδιορίσετε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί σε κάθε 

καταναλωτή.  

(Μονάδες 4) 

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο  

Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής και 

παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα παραγωγής και κόστους: 

Εργασία Συνολικό 

Προϊόν 

Μέσο 

Προϊόν 

Οριακό 

Προϊόν 

 

Μέσο 

Μεταβλητό 

Κόστος 

Οριακό 

Κόστος 

0 0 ; ; ; ; 

10 ; ; 4 ; 315 

20 ; 5 ; 252 210 

; 180 6 8 210 157,5 

40 280 7 ; 180 126 

; 350 7 7 180 ; 

60 410 6,83 6 184,39 210 

α. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα δείχνοντας όλους τους απαραίτητους 

υπολογισμούς. 

(Μονάδες 3) 

 

β. Να εξηγήσετε πότε αρχίζει να ισχύει ο νόμος των μεταβλητών αναλογιών και 

να δώσετε τον ορισμό του. 

(Μονάδες 2) 
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γ. Να υπολογίσετε τη μείωση του συνολικού κόστους εάν  η παραγωγή 

μεταβληθεί  από  280  σε 60   μονάδες προϊόντος. 

(Μονάδες 5) 

 

δ. Εάν η επιχείρηση παρουσιάζει μεταβλητό κόστος 12.600 χρηματικές μονάδες 

και θελήσει να το μειώσει κατά 9.450 χρηματικές μονάδες, πόσο θα ελαττωθεί 

η συνολική  παραγωγή;   

(Μονάδες 5) 

 

ε. Εάν στον κλάδο παραγωγής δραστηριοποιούνται και άλλες 99 πανομοιότυπες 

επιχειρήσεις με την επιχείρηση ΩΜΕΓΑ, να προσδιορίσετε την αγοραία 

συνάρτηση προσφοράς (γραμμική μορφή) και στη συνέχεια  να υπολογίσετε και 

να χαρακτηρίσετε την  ελαστικότητα προσφοράς στην τιμή  των  200 

χρηματικών μονάδων.  

 (Μονάδες 5) 

 

στ. Σε περίπτωση που μεταβληθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου 

παραγωγής με αποτέλεσμα η προσφορά να μεταβληθεί και η νέα ευθύγραμμη 

καμπύλη προσφοράς να τέμνει τον άξονα των τιμών για P=10,  να 

προσδιορίσετε τη νέα συνάρτηση προσφοράς (παράλληλη μετατόπιση). Ο 

αριθμός των επιχειρήσεων αυξήθηκε ή μειώθηκε; Αιτιολογήστε την απάντησή 

σας. 

(Μονάδες 5) 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 


