
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Α:  

Ερωτήσεις Σωστού- Λάθους 

Α.1. Ζ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ ελόο θαηώηεξνπ 

αγαζνύ, κε ηαπηόρξνλε κείσζε ηεο ηηκήο ησλ παξαγσγηθώλ 

ζπληειεζηώλ ηνπ, είλαη δπλαηό λα κελ κεηαβάιεη ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο. 

Α.2. Αλ ε  πλνιηθή δαπάλε γηα έλα αγαζό είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 

1.200.000 γηα θάζε ηηκή, ηόηε ε αιγεβξηθή κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο 

δήηεζεο ηνπ αγαζνύ είλαη ηεο κνξθήο QD=
1.200.000

𝑃
 

Α.3. Ζ επηβνιή ηεο ηηκήο αζθαιείαο από ην θξάηνο πξέπεη λα είλαη 

βξαρπρξόληα γηα λα απνθεύγνληαη ηα θαηλόκελα καύξεο αγνξάο 

Α.4. Αλ κηα αύμεζε ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο ελόο αγαζνύ θαηά 20% 

επηθέξεη κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θαηά 10%, ηόηε ζπκθέξεη ην θξάηνο λα 

απμήζεη ηνλ θόξν γηα ην αγαζό απηό. 

A.5. ηελ βξαρπρξόληα πεξίνδν, ην Μέζν Μεηαβιεηό Κόζηνο, αξρηθά 

αλέξρεηαη κε θζίλνληα ξπζκό θαη ζηελ ζπλέρεηα κε αύμνληα ξπζκό.  

Μονάδες 15 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α.6 Μία επηρείξεζε παξάγεη 10 κνλάδεο από έλα πξντόλ 

απαζρνιώληαο 5 εξγάηεο θαη πιεξώλεη ελνίθην 1000 ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο. Ζ ακνηβή ηεο εξγαζίαο (W) θαη ην θόζηνο πξώηεο ύιεο αλά 

κνλάδα πξντόληνο ( c ) είλαη ζηαζεξά θαη ίζα κε 500 θαη 100 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο αληίζηνηρα. Σν πλνιηθό θόζηνο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ίζν κε: 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας              

 



 

 

α. 1000 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

β.3500  ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

γ. 4500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

δ. 600 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

Α.7  Έζησ κία νηθνλνκία πνπ παξάγεη 2 αγαζά ην Υ θαη ην Τ. Αλ κε 

ζπζία 12 κνλάδσλ ηνπ Τ, παξάγνληαη 2 κνλάδεο ηνπ Υ, ηόηε : 

α.  ην Κ.Δ𝛸𝜎𝜀  ό𝜌𝜊𝜐𝜍
 𝜏𝜊𝜐  𝛶

=12 

β. ην Κ.Δ𝛸𝜎𝜀  ό𝜌𝜊𝜐𝜍
 𝜏𝜊𝜐  𝛶

=1/12 

γ. ην Κ.Δ𝛸𝜎𝜀  ό𝜌𝜊𝜐𝜍
 𝜏𝜊𝜐  𝛶

=2 

δ. ην Κ.Δ𝛶𝜎𝜀  ό𝜌𝜊𝜐𝜍
 𝜏𝜊𝜐  𝛸

=1/6 

 

Μονάδες 10 

Ομάδα Β: 

Β.1. 

α. Να αλαιύζεηε ηηο αθξαίεο θαη εηδηθέο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε 

Διαζηηθόηεηα δήηεζεο παξακέλεη ζηαζεξή ζε όιν ην κήθνο ηεο 

θακπύιεο δήηεζεο.( Ζ αλάιπζή ζαο λα γίλεη θαη δηαγξακκαηηθά) 

Μονάδες 12 

 

β. Πσο ζρεηίδεηαη ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο κε ηελ πλνιηθή Γαπάλε 

ησλ θαηαλαισηώλ; (Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζε πίλαθα θαη 

παξαδείγκαηα) 

Μονάδες 8 

 

 



 

 

 

γ. Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ην θξάηνο; (Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζε παξάδεηγκα) 

        Μονάδες 5 

 

Ομάδα Γ: 

Έλαο γεσξγόο παξάγεη έλα πξντόλ ρξεζηκνπνηώληαο σο 

παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο ζηξέκκαηα γεο θαη εξγάηεο. Καιιηεξγεί 30 

ζηξέκκαηα γεο κε ηα δεδνκέλα παξαγσγήο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

L TP AP MP VC TC AVC MC 

0 0    1000   

1  80  2000    

2 240     20  

3       20 

  110 80   22  

  104  13200   44 

 

Γ1. Αθνύ κεηαθέξεηε ηνλ πίλαθα ζην ηεηξάδην ζαο, λα ζπκπιεξσζεί ν 

πίλαθαο, αλ είλαη γλσζηό όηη ην Μέζν Πξντόλ ζηνλ ηξίην εξγάηε γίλεηαη 

κέγηζην θαη όηη ν ζπγθεθξηκέλνο γεσξγόο, πξνζθέξεη ηηο 520 κνλάδεο 

πξντόληνο ζηελ ηηκή ησλ 44 ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ. 

Μονάδες 7 

Γ2.  

α. ε πνηα ρξνληθή πεξίνδν παξάγεη ν ζπγθεθξηκέλνο γεσξγόο θαη 

γηαηί; (Μνλάδεο 2).  

 

 



 

 

β. Από πνηα κνλάδα εξγαζίαο αξρίδεη ε ηζρύο ηνπ Νόκνπ θζίλνπζαο 

απόδνζεο θαη γηαηί; (Μνλάδεο 2) 

Μονάδες 4 

Γ.3 Έζησ όηη ν γεσξγόο γηα ηα ίδηα ζηξέκκαηα θαη ηνπο ίδηνπο εξγάηεο 

πξνβαίλεη ζηελ αγνξά ελόο ηξαθηέξ ηελ επόκελε ρξνληά. Θα 

επεξεάζεη ε ελέξγεηά ηνπ απηή ην πλνιηθό πξντόλ θαη πσο; (Ζ 

απάληεζή ζαο δελ ρξεηάδεηαη λα αηηηνινγεζεί κέζα από δηάγξακκα) 

Μονάδες 3 

Γ.4  

α. Να ππνινγίζεηε ην Μέζν ηαζεξό Κόζηνο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

200 κνλάδσλ πξντόληνο,  (Μνλάδεο 2).  

β. Έζησ όηη ν γεσξγόο παξάγεη 300 κνλάδεο πξντόληνο θαη ζέιεη λα 

κεηώζεη ην θόζηνο ηνπ θαηά 4500, πόζν πξέπεη λα κεηαβάιεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ; (Μνλάδεο 5) 

  

Μονάδες 7 

Γ.5 Πόζε πνζόηεηα πξέπεη λα πξνζθέξεη ν γεσξγόο, όηαλ ε ηηκή ηνπ 

πξντόληνο απμεζεί από 20 ζε 25 ρξεκαηηθέο;  

Μονάδες 4 

 

Ομάδα Δ: 

Έλαο θαηαλαισηήο κε δεδνκέλν εηζόδεκα θαηαλαιώλεη 2 αγαζά Υ θαη 

Φ, ηα νπνία είλαη ππνθαηάζηαηα κεηαμύ ηνπο. Όηαλ ε ηηκή ηνπ αγαζνύ 

Υ είλαη PΥ1=20 ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ε δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ Υ είλαη 

QX1=50 κνλάδεο θαη όηαλ ε ηηκή ηνπ αγαζνύ Φ είλαη PΦ1=40 ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο, ε δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ Φ είλαη QΦ1=60. Αλ απμεζεί ε ηηκή 

ηνπ Υ αγαζνύ  

 

 



 

 

θαηά 50%  ζε P2, ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ Υ αγαζνύ είλαη ζε 

απόιπηε ηηκή ίζε κε 0.2 θαη ε δήηεζε ηνπ Φ αγαζνύ κεηαβάιιεηαη θαηά 

10%. 

 

Δ.1  Να βξεζεί ε πλνιηθή Γαπάλε ηνπ αγαζνύ Υ, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

λέα ηηκή P2 ηνπ αγαζνύ Υ.  

Μονάδες 4 

 

Δ.2   

α. Να πξνζδηνξηζηεί ε αιγεβξηθή κνξθή ηεο δήηεζεο ηνπ αγαζνύ Υ, αλ 

γλσξίδνπκε όηη είλαη  γξακκηθή (Μνλάδεο 3). 

β. Αλ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ 10 θαηαλαισηέο γηα ην αγαζό Υ κε όκνηα 

ζπκπεξηθνξά, λα πξνζδηνξηζηεί ε αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ 

αγαζνύ Υ (Μνλάδεο 2) 

 

Μονάδες 5 

Δ.3 Να βξεζεί ε πνζόηεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη από ην αγαζό Φ, κεηά 

ηελ κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ Υ αγαζνύ. 

Μονάδες 2 

Δ.4 Γίλεηαη ν παξαθάησ αγνξαίνο πίλαθαο πξνζθνξάο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ πνπ παξάγνπλ θαη πξνζθέξνπλ ην 

παξαπάλσ αγαζό Υ. 

P QS 

10 180 

40 200 

60 300 

80 350 

 



 

 

 

α. Να βξεζεί ην ζεκείν ηζνξξνπίαο. (Μνλάδεο 3)Αλ ην θξάηνο ζέζεη 

ηηκή παξέκβαζεο ίζε κε 80  ρξεκαηηθέο κνλάδεο, λα ππνινγηζηεί ε 

επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο, αλ ην θξάηνο αγνξάζεη ην πιεόλαζκα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ ηηκή παξέκβαζεο.(Μνλάδεο 4) 

Μονάδες 7 

 

 

β. Αλ ην θξάηνο ζέζεη ηηκή παξέκβαζεο ίζε κε 40  ρξεκαηηθέο κνλάδεο, 

λα ππνινγηζηεί ην ύςνο ηνπ πηζαλνύ θαπέιν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.  

Μονάδες 7 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ομάδα Α 

Α.1 Λ,      Α.2  ,       Α.3 Λ,      Α.4 Λ,       Α.5 Λ,         Α.6 γ,      Α.7 δ 

 

Ομάδα Β 

Β.1 ειίδα 43-44 ζρνιηθνύ βηβιίνπ, παξάγξαθνο 11: « Δηδηθέο 

πεξηπηώζεηο θακπύιεο δήηεζεο θαη ειζηηθόηεηαο », 11(i), 11(ii) θαη 

11(iii) 

Β.2 ει 45, παξάγξαθνο 13. : « Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ 

γηα έλα αγαζό …ζα παξακείλεη ζηαζεξή» 

Β.3. ει 46, παξάγξαθνο 14 « Ζ γλώζε ηεο ειαζηηθόηεηαο ηεο 

δήηεζεο ….ζέηνληαο έλα αγαζό ζε δηαηίκεζε θηι.» 

 

 

Ομάδα Γ 



 

 

Γ.1  

 Γηα L=0, ηζρύεη όηη V.C=0, άξα T.C=F.C=1000. 

 

 

  AP1=80 ή 80=
𝑄1

1
 ή Q1=80, MP1=

80−0

1−0
=80, TC80=2000+1000=3000, 

AVC80=
2000

80
=25, MC80=

2000−0

80−0
=25 

 AP2=
240

2
 =120,    MP2=

240−80

2−1
=160, AVC240=20 ή 20=

𝑉𝐶240

240
ή 

VC240=4800, TC240=4800+1000=5800, MC240=
4800−2000

240−80
= 17.5 

 Ηζρύεη όηη AP3= max άξα AP3=MP3  ή 
𝑄

3
=

𝑄−240

𝐿−3
, ή Q=360 , άξα 

AP3=120=MP3 θαη MC360=20 ή  20=
𝑉𝐶360−4800

360−240
 ή VC360=7200, 

TC360=7200+1000=8200, AVC360=
7200

360
=20 

 

 AP=110 θαη MP=80 άξα 110=
𝑄

𝐿
 θαη 80=

𝑄−360

𝐿−3
, όπνπ από ηελ 

επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθύπηεη Q=440, L=4. AVC440=22 ή 

22=
𝑉𝐶440

440
 ή VC440=9680, κε TC440=9680+1000=10680, 

MC440=
9680−7200

440−360
=31 

 Αθνύ o γεσξγόο πξνζθέξεη 520 κνλάδεο πξντόληνο ζηελ ηηκή 

ησλ 44 ρξ. κνλάδσλ, από ζπλζήθε εμαγσγήο ηεο θακπύιεο 

πξνζθνξάο ηζρύεη: P=MCαλεξρόκελν ≥AVC=20, ζπλεπώο ν γεσξγόο 

πξνζθέξεη ηελ Q=520 ζηελ P=44=MC άξα MC=44. πλεπώο, 

Q=520, θαη MC520=44, άξα AVC520=
13200

520
=25.38 θαη 

TC520=13200+1000=14200,  AP520=104 ή 104=
520

𝐿
 ή L=5.       

 

 Οπόηε ν πίλαθαο ζπκπιεξσκέλνο είλαη:  

 

 

 

 

 



 

 

 

L Q AP MP VC TC AVC MC 

0 0 - - 0 1000 - - 

1 80 80 80 2000 3000 25 25 

2 240 120 160 4800 5800 20 17.5 

3 360 120 120 7200 8200 20 20 

4 440 110 80 9680 10680 22 31 

5 520 104 80 13200 14200 25.38 44 

 

Γ.2 

α. Ο ζπγθεθξηκέλνο γεσξγόο, παξάγεη ζηελ βξαρπρξόληα πεξίνδν 

εθόζνλ έρεη θαη ζηαζεξνύο ζπληειεζηέο , ηα ζηξέκκαηα γεο θαη 

κεηαβιεηνύο ζπληειεζηέο, ηνπο εξγάηεο. 

β. Ο λόκνο Φζίλνπζαο Απόδνζεο ηζρύεη κεηά ηνλ 2
ν
 θαη κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ 3
νπ

 εξγάηε αθνύ εθεί αξρίδεη λα κεηώλεηαη ην MP.  

 

Γ.3 Ζ αγνξά ηνπ ηξαθηέξ από ηνλ γεσξγό,  ζεσξείηαη βειηίσζε ηεο 

ηερλνινγίαο παξαγσγήο ηνπ πξντόληνο θάηη ην νπνίν ζα επεξεάζεη ηελ 

ζπλάξηεζε παξαγσγήο. πγθεθξηκέλα, κε ηηο ίδηεο πνζόηεηεο 

παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ, ζα απμεζεί ε παξαγόκελε πνζόηεηα θαη ε 

θακπύιε ηνπ πλνιηθνύ Πξντόληνο ζα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα πάλσ. 

 

Γ4. 

 α. Ηζρύεη όηη FC=1000, άξα AFC200=
1000

200
 = 5.  

 

 



 

 

β. Φάρλνπκε αξρηθά ην VC γηα Q= 300. Γλσξίδνπκε όκσο, όηη κεηαμύ 

δύν επηπέδσλ παξαγσγήο, ην νξηαθό θόζηνο παξακέλεη ζηαζεξό, 

ζπλεπώο Ηζρύεη: 20=
7200−𝑉𝐶300

360−300
 ή VC300=6000. Αθνύ ζέιεη λα κεηώζεη ην 

θόζηνο θαηά 4500 άξα ςάρλσ ην Q, γηα VC=6000-4500=1500. Οκνίσο 

ηζρύεη όηη : 25=
2000−1500

80−𝑄
 ή Q=60. Άξα πξέπεη λα κεηώζεη ηελ παξαγσγή 

ηνπ θαηά 300-60=240 κνλάδεο.   

 

Γ5.  Από ζπλζήθε εμαγσγήο ηεο θακπύιεο πξνζθνξάο ηζρύεη: 

  

P=MCαλεξρόκελν ≥AVC=20. Άξα ν πίλαθαο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη : 

 

QS P=MC 

360 20 

440 31 

520 44 

Εεηάκε ηελ παξαγσγή όηαλ P=25 .Γλσξίδνπκε όκσο όηη κεηαμύ δύν 

επηπέδσλ παξαγσγήο ε Διαζηηθόηεηα Πξνζθνξάο παξακέλεη 

ζηαζεξή, ζπλεπώο  ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο από P=20 ζε P=31, 

είλαη : ES=
440−360

31−20

20

360
= 0.4    Άξα:   0,4=

𝑄−360

25−20

20

360
 ή Q=396 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ.1 Αθνύ ε ηηκή γηα ην αγαζό Υ απμάλεηαη θαηά 50% άξα 

PΥ2=20+50%20=30. Οπόηε έρνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ην αγαζό 

Υ 

 



 

 

  

Συνδυασμοί P Qx ED 

Α 20 50  

Β 30 ; -0.2 

 Ηζρύεη :  EDAB=-0.2 ή -0,2=
𝑄2−50

30−20
 
20

50
 ή Qx=45      Άξα .Γ=45*30=1350.  

Δ.2. α. Αθνύ ε θακπύιε δήηεζεο είλαη γξακκηθή είλαη ηεο κνξθήο 

QD=α+βP. Αληηθαζηζηώληαο ηα ζεκεία Α θαη Β έρνπκε ην εμήο ζύζηεκα: 

Α: 50=α+β20  

Β: 45=α+β30 ,  όπνπ αθαηξώληαο θαηά κέιε πξνθύπηεη: β=-0,5 θαη 

α=60, άξα QD=60-0.5P (εκείσζε: Ζ αιγεβξηθή κνξθή ηεο D κπνξεί 

λα πξνθύςεη  

 

θαη κέζα από ηνλ ηύπν ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο, αληηθαζηζηώληαο 

έλα κόλν ζεκείν θαη ζεσξώληαο όηη 
𝛥𝑄𝐷

𝛥𝑃
=θιίζε ηεο D=β)  

β. Αθνύ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ 10 θαηαλαισηέο κε όκνηα 

ζπκπεξηθνξά ηόηε QDΑΓΟΡΑΗΟ=10*QD=10 (60-0.5P)=600-5P. 

Δ.3 Σα αγαζά Υ θαη Φ είλαη κεηαμύ ηνπο ππνθαηάζηαηα, ζπλεπώο κία 

αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ Υ αγαζνύ ζα απμήζεη ηελ δήηεζε ηνπ Φ αγαζνύ 

θαηά 10%. Άξα Qς2=60+10%60=66 

Δ.4  

α. Παξαηεξνύκε όηη 
𝛥𝑄𝑆

𝛥𝑃
=θιίζε ηεο S≠ ζηαζεξό, νπόηε ε S δελ είλαη 

γξακκηθή. Αληηθαζηζηώληαο ζηελ αγνξαία QD=600-5P, ηηο ηηκέο ηνπ P, 

από ηνλ πίλαθα, έρνπκε: γηα P=10: QD=600-5*10=550,  

       γηα P=40: QD=600-5*40=400, γηα P=60: QD=600-5*60=300,  

       γηα P=80: QD=600-5*80=200,  

όπνπ πξνθύπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο:  



 

 

 

 

P QS QD 

10 180 550 

40 200 400 

60 300 300 

80 350 200 

 

εκείν ηζνξξνπίαο όπνπ QS=QD=300= Q0, γηα P0=60 .  

  

Γηα PΚ=80, από πίλαθα έρσ QS=350,  QD=200, άξα Πιεόλαζκα= QS-

QD=350-200=150 κνλάδεο.  

Άξα Κξαηηθή Δπηβάξπλζε= PΚ*Πιεόλαζκα=80*150=12000. 

β. Γηα PΑ=40, από πίλαθα έρσ QS=200. Θέηνληαο ηελ  QS=200, ζηελ 

ζπλάξηεζε ηεο QD, έρσ 200=600-5*P1 ή P1=80 (θάηη πνπ πξνθύπηεη 

θαη απεπζείαο από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα) 

Oπόηε Καπέιν=P1-PA =80-40=40 ρξεκαηηθέο κνλάδεο.  

 

 

 

Από το οικονομικό τμήμα 

των φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου: 

Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη  

 

 


