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ΟΜΑΔΑ Α 
Α.1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής. 

2. Ένα πορσελάνινο πιάτο που έσπασε κατά την πρώτη του χρήση, είναι καταναλωτό 

αγαθό. 

3. Συμμετρικά σημεία γύρω από το μέσο Μ μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης, 

έχουν τοξοειδή ελαστικότητα ζήτησης απόλυτα ίση με τη μονάδα. 

4. Το μέσο σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται η παραγωγή.  

5. Η κατώτατη τιμή, που επιβάλλει το κράτος για την προστασία των καταναλωτών, είναι 

μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας.     (Μον.15) 

 
Α.2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1.  Ένα αγαθό βρίσκεται σε ισορροπία. Μια αύξηση στις τιμές των συντελεστών 
παραγωγής του αγαθού, με σταθερή τη ζήτηση, έχει ως αποτέλεσμα: 

  α. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας 
  β. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας ισορροπίας 
  γ. τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας 

 δ. την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας. 
 

 2. Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι 0,8. Αυτό σημαίνει ότι: 
α. μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 4% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
προσφερόμενης ποσότητας κατά 5% 
β. μια αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας του αγαθού κατά 8% θα έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής κατά 10% 
γ. μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 5% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
προσφερόμενης ποσότητας κατά 4% 
δ. μια αύξηση της τιμής του αγαθού κατά 20% θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
προσφερόμενης ποσότητας κατά 16%.     (Μον.10)  

 

ΟΜΑΔΑ Β 
Β.1. Να διατυπώσετε τον Νόμο της Φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης.  (Μον.10) 

Β.2. Ποιες είναι οι συνέπειες του Ν.Φ.Α. στο συνολικό, το μέσο και το οριακό προϊόν; (Μον.12) 
Β.3. Πού οφείλεται ο Ν.Φ.Α;        (Μον.3) 
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ΟΜΑΔΑ Γ   

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους μιας επιχείρησης που λειτουργεί στη 
βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής. 

L Q AP MP AVC VC MC 

4  8 -  1920 - 

5      60 

6    61  81 

Γ.1.  Να συμπληρωθεί ο πίνακας, αν γνωρίζετε ότι στον πέμπτο εργάτη μεγιστοποιείται το μέσο 

προϊόν.          (Μον.12) 
Γ.2. Πόσο θα αυξηθεί η παραγωγή της επιχείρησης, αν το κόστος παραγωγής αυξηθεί από 1920 

σε 2100 €;          (Μον.6) 

Γ.3. Αν η επιχείρηση παράγει 41 μονάδες προϊόντος κι αποφασίσει να μειώσει την παραγωγή 

κατά 5 μονάδες, πόσο θα μειωθεί το κόστος της;     (Μον.7) 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραμμικές και στο σημείο ισορροπίας 

 E EE P =20,Q =40 , η ελαστικότητα ζήτησης είναι DE = -1,5  και η ελαστικότητα προσφοράς SE = 0,5 . 

 
Δ.1. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.     (Μον.5) 

Δ.2. Αν το κράτος παρέμβει στην αγορά του αγαθού επιβάλλοντας ανώτατη τιμή AP , εμφανίζεται 

καπέλο 4 €. 

i. Να βρείτε την ανώτατη τιμή AP , που επιβλήθηκε.    (Μον.5) 

ii. Να βρείτε το έλλειμμα, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της κρατικής παρέμβασης. 

(Μον.3) 

Δ.3. Αν το κράτος παρέμβει στην αγορά του αγαθού επιβάλλοντας κατώτατη τιμή KP , εμφανίζεται 

πλεόνασμα 20 μονάδων. 

i. Να βρείτε την κατώτατη τιμή KP .      (Μον.3) 

ii. Να βρείτε τι θα εισπράξουν οι παραγωγοί από τους καταναλωτές και τι από το 
κράτος.         (Μον.3) 

iii. Να βρείτε την ποσοστιαία μεταβολή των συνολικών εσόδων των παραγωγών σε 
σχέση με το σημείο ισορροπίας.      (Μον.3) 

Δ.4. Αν μια μείωση της τιμής του συμπληρωματικού αγαθού μεταβάλλει τη ζήτηση κατά 20 

μονάδες σε κάθε τιμή και μια μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών μεταβάλλει 
την προσφορά κατά 40 μονάδες σε κάθε τιμή, να βρεθεί το νέο σημείο ισορροπίας. 

            (Μον.3) 

 


