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ΟΜΑΔΑ Α  

 

Να  χαρακτηρίσετε τις παρακάτω  προτάσεις  με την ένδειξη Σωστό 

(Σ) ή Λάθος(Λ).  

 

Α1.Παραγωγική διαδικασία είναι όλες οι μέθοδοι μετασχηματισμού 

της πρώτης ύλης σε αγαθά.                                            

Μονάδες 3  

Α2. Οι έννοιες της  βραχυχρόνιας  και της μακροχρόνιας περιόδου 

δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη ημερολογιακή 

περίοδο.                                                                                                                

Μονάδες 3  

Α3.Σε μια παραγωγική διαδικασία καθώς μεταβάλλεται ο 

μεταβλητός συντελεστής κατά μία μονάδα , το άθροισμα των 

τιμών του οριακού προϊόντος σε κάθε επίπεδο απασχόλησης μας 

δίνει το συνολικό προϊόν.  

Μονάδες 3  

Α4.Στα φάρμακα που είναι απαραίτητα για τη θεραπεία κάποιας 

ασθένειας , η καμπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα 

ποσοτήτων.                                                                                                            

Μονάδες 3  

Α5. Το οριακό προϊόν της εργασίας , είναι το προϊόν που παράγει 

κάθε φορά ο επιπλέον εργάτης που προστίθεται στην 

παραγωγή.  

Μονάδες 3  

 

 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε τον αριθμό της  πρότασης 

και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α6. Μια επιχείρηση παράγει δύο μόνο αγαθά , το Χ και το Ψ , 

χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που 

έχει στη διάθεσή αποδοτικά , με δεδομένη τεχνολογία 

παραγωγής.  Η παρούσα παραγωγή της επιχείρησης είναι 500 

μονάδες από το αγαθό Χ και 800 μονάδες από το αγαθό Ψ.  Το 

κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι 

σταθερό και ίσο με 4.  Αν η τιμή πώλησης του αγαθού Χ είναι 1 

ευρώ και του αγαθού Ψ είναι 2 ευρώ, τι συμφέρει την επιχείρηση :  

 

α. Να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Χ κατά 100 μονάδες.  

     

β. Να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Ψ στις 900 μονάδες.  

 

γ. Να μειώσει την παραγωγή του αγαθού Ψ κατά 100 μονάδες.  

 

δ. Να μην αλλάξει την παρούσα παραγωγή της.  

Μονάδες 5  

Α7. Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού είναι 100 κιλά.  Αν 

αυξηθεί το εισόδημα κατά 20%  (Εy = 2 ) και μετά αυξηθεί η τιμή του 

αγαθού κατά 10%  ( Εd = - 0,5) η τελικά ζητούμενη ποσότητα του 

αγαθού είναι ίση με : 

 

α. 130 κιλά. 

 

β. 133 κιλά. 

 

γ. 313 κιλά. 

 

δ. 331 κιλά.  

Μονάδες 5  

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Ο Μ Α Δ Α  Β  

 

Β1.Τι εννοούμε με τον όρο παραγωγική διαδικασία και ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά της.                     

Μονάδες 25 

 

Ο Μ Α Δ Α  Γ  

 

Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής το ανά εργάτη παραγόμενο 

προϊόν σε μια επιχείρηση είναι 10 μονάδες.  Αν αυξηθεί ο αριθμός 

των εργαζομένων κατά 4 τότε παράγονται 120 μονάδες προϊόντος, 

ενώ η συμβολή καθενός από τους 4 εργάτες είναι 20 μονάδες . Μια 

νέα αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 4 έχει ως 

αποτέλεσμα να μεγιστοποιείται η παραγωγή ανά εργάτη.  

 

Γ.1  Να βρεθεί πόσες εργάτες παράγονται σε κάθε επίπεδο εργασίας.  

                                                                                           (Μονάδες 10) 

 

Γ.2   Να βρεθεί το μέσο προϊόν των 5 εργαζομένων.  

                                                                                            (Μονάδες 5) 

Γ.3  Πόσες μονάδες προϊόντος είναι η συμβολή κάθε επιπλέον εργάτη, 

όταν μεγιστοποιείται η παραγωγή ανά εργάτη.  

                                                                                            (Μονάδες 5)  

 

Γ.4  Να διατυπώσετε το νόμο της φθίνουσας απόδοσης και να 

εξετάσετε αν έχει επιδράσει στην παραγωγική διαδικασία.  

                                                                                            (Μονάδες 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Ο Μ Α Δ Α  Δ                           

 

Η συνάρτηση ζήτησης του μοσχαρίσιου κρέατος είναι γραμμική.  

Όταν η τιμή του είναι 5 ευρώ  το κιλό η ζητούμενη ποσότητά του είναι 

220 κιλά.  Καθώς η τιμή του αυξάνεται κατά 4 ευρώ η ζητούμενη 

ποσότητά του μεταβάλλεται κατά 16 κιλά.  

 

Δ.1  Να προσδιορίσετε τον τύπο της γραμμικής συνάρτησης ζήτησης 

(Qd) του μοσχαρίσιου κρέατος.  

                                                                                               Μονάδες 5 

 

Δ.2  Όταν η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αυξάνεται από 5 σε 15 ευρώ 

να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης και να 

υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στη συνολική δαπάνη 

των καταναλωτών όταν η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος αυξάνεται 

από 5 σε 15 ευρώ .                                                                                

                                                                                               Μονάδες 5  

 

Δ.3  Να υπολογίσετε τις τιμές στις οποίες η συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών είναι ίση με 2000 ευρώ.  

                                                                                               Μονάδες 5  

 

Δ.4  Να προσδιορίσετε το σημείο στο οποίο η ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή είναι ίση με -2. 

                                                                                             Μονάδες 10  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

 


