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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Να χαρακτηρίσετε  τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας  στο τετράδιό σας  δίπλα στο 

κάθε γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ ,  αν η πρόταση είναι  σωστή, ή  

ΛΑΘΟΣ , 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 σημαί νει 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.  Ο νόμος  της προσφοράς  λέει ότι  όταν αυξάνε ται η  προσφερόμενη ποσότητα (ceteris  

paribus),  αυξάνεται και  η τιμή, και αντίστροφα.   

Μονάδες 15  

 

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

και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί 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  

Α3.  Μια επιχείρηση παράγει το αγαθό Χ έχοντας συνάρτηση κόστους TC=10+20L+10Q. Όταν 

η επιχείρηση χρησιμοποιεί  μια μονάδα εργασίας παράγει  5 μονάδες  προϊόντος.  Σε αυτό το 

επίπεδο εργασίας  και παραγωγής το μέσο μεταβλητό κόστος είναι:  

α.  16.   

β.  14.  

γ.  22.   

δ.  70.   

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Η τιμή ενός αγαθού (τιμή ισορροπίας)  προσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάμεις  

προσφοράς και ζήτησης. Η τιμή αυτή δε μεταβάλλεται,  εφόσον η  ζήτηση και η  προσφορά του 

αγαθού παραμένουν σταθερές.  Αν όμως μεταβληθούν είτε η ζήτηση είτε η προσφορά είτε  

και οι  δυο ταυτόχρονα, θα μεταβληθεί η τιμή ισορροπίας ή και η  ποσότητα ισορροπίας.  

 

Β1. Να εξηγήσετε  τι  θα συμβεί στην ισορροπία εάν υπάρξει μία μεταβολή στη ζήτηση με 

σταθερή την  προσφορά; Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση και  εξήγηση.  (Μον. 12.5)  

 

Β2. Να εξηγήσετε τι  θα συμβεί στην ισορροπία εάν υπάρξει μία μεταβολή στην προσφορά με 

σταθερή τη ζήτηση; Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση και εξήγηση.  (Μον. 12.5)  

Μονάδες 25  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Ο παρακάτω πίνακας  παρουσιάζει  τη  συνολική παραγωγή μίας επιχείρησης για τον  

αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων.  

 

L 4 5 6 7 

Q 160 200 220 225 

 

Ο εργατικός μισθός είναι  1.000 χρηματικές μονάδες και  το κόστος της  πρώτης ύλης που 

απαιτείται για κάθε μονάδα παραγωγής  ε ίναι 100 χρηματικές μονάδες.   

 

Γ1.  Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της  επιχείρησης.  

Να βασιστείτε  στο ακέραιο μέρος των αριθμητικών αποτελεσμάτων.   

Μονάδες 10  

 

Γ2.  Το προϊόν αυτό παράγεται  από άλλες 99 όμοιες επιχειρήσεις.  Ο πίνακας  της  αγοραίας  

ζήτησης του προϊόντος είναι:  

 

Ρ  100 125 150 300 

QD  30.000 25.000 22.000 20.000 

 

  Να βρείτε την τιμή ισορροπίας και  την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς.  

Μονάδες 5  

 

Γ3. Να υπολογίσετε τη  συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο ισορροπίας.    

Μονάδες 5  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ4.  Να υπολογίσετε το τμήμα της δαπάνης των καταναλωτών που θα εισπράξει η  καθεμία  

επιχείρηση.   

  Μονάδες 5   

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δίνονται οι γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος  QD=800-2P και  

QS=100+5P αντίστοιχα.  

 

Δ1.  Ποια είναι  η τιμή  και  η ποσότητα ισορροπίας.  

Μονάδες 5   

 

Δ2.   Αν επιβληθεί από το κράτος κατώτατη  τιμή Ρκ=150 χρηματικές μονάδες , ποιο είναι το 

μέγεθος του δημιουργούμενου πλεονάσματος ;  

Μονάδες 5  

 

Δ3.  Να υπολογίσετε τα έσοδα των παραγωγών πριν και μετά την κρατική παρέμβαση, καθώς 

και το πόσο μεταβλήθηκαν.  

Μονάδες 5 

Δ4.  Να υπολογίσετε την επιβάρυνση  του κρατικού προϋπολογισμού .   

Μονάδες 5  

 

Δ5.  Να υπολογίσετε  τη συνολική  δαπάνη των καταναλωτών μετά την  κρατική επιβάρυνση.  

Πόσο μεταβλήθηκε συγκριτικά με  την αρχική;  

Μονάδες 5   

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!   

 

 


