
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ :  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 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.  Η αιολική ενέργεια που παράγουν οι  ανεμογεννήτριες δεν είναι αγαθό γιατί  βρίσκεται  

ελεύθερη στη φύση.  

β .  Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους Ψ είναι ίσο με 2, άρα αυτό σημαίνει ότι για 

να παραχθεί μία μονάδα του αγαθού Ψ, χρειάζεται να θυσιαστεί 0,5 μονάδα του αγαθού Χ.  

γ.  Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύσει στη μακροχρόνια περίοδο, επειδή 

μεταβάλλονται οι  αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα σε σταθερούς και 

μεταβλητούς συντελεστές.   

δ.   Η επιχείρηση «Λ» που παράγει προϊόντα ελαστικής ζήτησης μπορεί να δώσει πιο εύκολα 

αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων από μία άλλη επιχείρηση που παράγει προϊόντα 

ανελαστικής ζήτησης.  

ε.  Ενδιάμεσα είναι  αυτά που αγοράζονται για περαιτέρω επεξεργασία και  όχι τελική χρήση .  

Μονάδες 15  

 

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

και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχ εί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2. Η ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού μειώνεται,  όταν:  

α.  αυξάνεται  η τιμή του.   

β .  μειώνεται το εισόδημα των 

καταναλωτών.  

γ.  αυξάνεται  το εισόδημα των 

καταναλωτών.  

δ.  αυξάνεται  η τιμή του υποκατάστατού  

του.  

Μονάδες 5 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3. Τα αγαθά Α και Β είναι  μεταξύ τους συμπληρωματικά. Μία αύξηση της τιμής του 

αγαθού Α, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, θα οδηγήσει  

σε:  

 

α.  αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του 

αγαθού Α.  

β .  αύξηση της προσφοράς του αγαθού Β.  

γ.  αύξηση της ζήτησης του αγαθού Β  

δ.  μείωση της ζήτησης του αγαθού Β.  

Μονάδες 5  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Σε τι διαφέρει η Μικροοικονομική από την Μακροοικονομική ανάλυση; Ποιος είναι ο  

σπουδαιότερος λόγος που επιβάλλει τη διάκριση των δύο θεωριών;  

Μονάδες 12  

 

Β2. Να περιγράψετε αναλυτικά τη συμπεριφορά του ορθολογικού καταναλωτή.  

Μονάδες 13  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Δίνονται  τα εξής δεδομένα που αφορούν στην  επιχείρηση ΒLUE SKY από τις 100 που 

λειτουργούν στον κλάδο. Οι συναρτήσεις ζήτησης και  προσφοράς είναι γραμμικές:  

 

L 0 1 2 3  4 5 6 

TC 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 

MC -  25 12,5  10 12,5  25 50 

 

Γ1.  Αν ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής είναι  η εργασία, να βρεθεί  ο πίνακας 

προσφοράς της επιχείρησης ΒLUE SKY (ατομικός)  και του κλάδου (αγοραίος).   

Μονάδες 13  

 

Γ2.  Να βρεθεί το έλλειμμα στην τιμή των 25 χρηματικών μονάδων αν είναι γνωστό ότι  στην 

τιμή των  50 χρηματικών μονάδων έχουμε ισορροπία και ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως 

προς την τιμή είναι  -0,25,  όταν η τιμή από 25 γίνει 50 χρηματικές μονάδες.   

Μονάδες 5  

 

Γ3. Αν το κράτος αποφασίσει να επιβάλει ανώτατη τιμή ίση με 25 χρηματικές μονάδες, να 

βρεθεί  το πιθανό «καπέλο».  

Μονάδες 5  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ4. Με την επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να ανατρέπεται η ισορροπία στην αγορά και να 

δημιουργούνται ελλείμματα και παράνομες αγορές, όπως διαπιστώθηκε, άρα, δεν πρέπει 

να παρεμβαίνει το κράτος;  Αιτιολογήστε.  

Μονάδες 2  

 

ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Αν η αγοραία ζήτηση ενός προϊόντος εκφράζεται από την συνάρτηση QD 1=200-5P ,  ενώ η 

αγοραία προσφορά του από τον ακόλουθο πίνακα:  

 

 Ρ  Qs 

Α  15 175 

Β  30 QS Β  

Δ1.   

i .  Αν καθώς μειώνεται η τιμή του προϊόντος η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την 

τιμή είναι ίση με 0,6,  να βρείτε την γραμμική συνάρτηση προσφοράς του και  να 

υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του.  

Μονάδες 6  

 

i i .  Σε ποια τιμή οι  παραγωγοί μεγιστοποι ούν την πρόσοδό τους; Να υπολογιστεί.  

      Μονάδες 2  

 

Δ2.  Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί  κατά 10%, η νέα συνάρτηση ζήτησης που 

θα προκύψει είναι QD 2=240-6P .  Να υπολογιστεί  η εισοδηματική ελαστικότητα και  να 

χαρακτηριστεί  το αγαθό.  

Μονάδες 4  

 

Δ3. Να υπολογίσετε το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί  στην αρχική τιμή ισορροπίας μετά 

την μεταβολή της ζήτησης.   

Μονάδες 3  

 

Δ4. Έστω ότι ισχύουν οι αρχικές συναρτήσεις ζήτησης ( Q D 1)  και  προσφοράς (QS) .  Το 

κράτος επιβάλλει  κατώτατη τιμή πώλησης PK ,  προστατεύοντας τους παραγωγούς. Αν η 

επιβάρυνση του κράτους από την αγορά του πλεονάσματος που δημιουργήθηκε είναι  

2000 χρηματικές μονάδες, να υπολογιστεί η κατώτατη τιμή PK .   

Μονάδες 6  

 

Δ5. Να υπολογίσετε την μεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών 

μετά την επιβολή της κατώτατης τιμής P K .  

Μονάδες 4  

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Οι υπολογισμοί  να γίνουν μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.   

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


