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Ομάδα Α:  

Ερωτήσεις ωστού- Λάθους 

Α.1. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ, με σταθερή την προσφορά του θα 

μειώσει την υνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ. 

Α.2. Όταν η ζήτηση είναι τελείως ανελαστική , η τιμή ισορροπίας του αγαθού, 

εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέση της καμπύλης προσφοράς. 

Α.3. Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά 20%, θα οδηγήσει σε αύξηση 

της προσφερόμενης ποσότητάς του πάνω από 20%, αν η προσφορά είναι 

ελαστική. 

Α.4. Εάν μειωθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, τότε 

μετατοπίζεται η καμπύλη του Οριακού Κόστους προς τα πάνω και αριστερά. 

A.5. Όσο μικρότερη είναι η διαφορά ανάμεσα στην κατώτατη τιμή (Pκ )και 

στην τιμή ισορροπίας, τόσο μικρότερο είναι το πλεόνασμα που δημιουργείται 

στην αγορά του συγκεκριμένου αγαθού.  

Μονάδες 15 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Α.6 Έστω ότι  η τιμή ενός αγαθού Χ είναι 100 χρηματικές μονάδες, η 

ζητούμενη ποσότητά του είναι QD1 και η ελαστικότητα ζήτησης είναι -0,5. Η 

ποσότητα του αγαθού μεταβάλλεται κατά 10% και γίνεται 72 μονάδες, με 

αποτέλεσμα η υνολική Δαπάνη των καταναλωτών να αυξηθεί. ε αυτή την 

περίπτωση η QD1: 

α. 80 μονάδες 

β.  65,45 μονάδες 

γ. 120 μονάδες 

δ. 72 μονάδες  

ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  
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Α.7  Μία επιχείρηση με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία, 

μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν της εργασίας, όταν απασχολεί 3 εργάτες και το 

Οριακό Προϊόν του 3ου εργάτη είναι 10. Σο υνολικό προϊόν της επιχείρησης 

όταν απασχολεί 3 εργάτες, είναι :  

α.  40 

β. 50 

γ. 20 

δ. 30 

                  Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β: 

Β.1. Μία υποθετική οικονομία που απασχολεί αποδοτικά όλους του 

παραγωγικούς συντελεστές και με δεδομένη τεχνολογία παραγωγής, παράγει 

2 αγαθά, το αγαθό Χ και το αγαθό Y. Οι παραγωγικές δυνατότητες της 

οικονομίας απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Αγαθό Χ 

 

  

                                        Αγαθό Y 

Για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις  να δείξετε διαγραμματικά και να 

αιτιολογήσετε τη μετατόπιση της Κ.Π.Δ. 

α) Κατασκευή νέων δρόμων στη χώρα. 

β) Μετανάστευση εργατικού δυναμικού της χώρας μας σε χώρες του 

εξωτερικού. 

γ) Εμφάνιση ανεργίας στην χώρα. 

δ)Βελτίωση τεχνολογίας στην παραγωγή και των δυο αγαθών.   

Μονάδες 12 



 

 

Β.2 Με την βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων να εξηγήσετε την 

περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβολής του σημείου ισορροπίας ενός 

κατώτερου αγαθού, λόγω αύξησης του εισοδήματος των καταναλωτών και 

μείωσης των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών του. Θεωρήστε ότι το 

μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος, είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της 

μείωσης των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών του. 

          Μονάδες 13 

 

Ομάδα Γ: 

Σα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στο κόστος παραγωγής μίας 

επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής. 

Μονάδες 

Εργαζία

ς ( L) 

σνολικό 

Προϊόν 

(TP) 

0 4 

1 4 

2 10 

3 20 

4 40 

5 50 

6 54 

7 56 

 

Γ1. Να υπολογιστεί το μέσο και το οριακό προϊόν σε κάθε επίπεδο 

παράγωγης και να κατασκευαστούν οι καμπύλες υνολικού, Μέσου και 

Οριακού προϊόντος 

Μονάδες 7 
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Γ2. Η εργασία και η πρώτη ύλη είναι οι μοναδικοί συντελεστές της 

επιχείρησης και η τιμή τους (αμοιβή) είναι σταθερή. Αν για την παραγωγή 10 

μονάδων προϊόντος το Μέσο Μεταβλητό Κόστος είναι 13 μονάδες και για την 

παραγωγή 40 μονάδων προϊόντος το Μέσο Μεταβλητό Κόστος είναι 9 

μονάδες, να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης 

Μονάδες 7 

 

Γ3 Αν η επιχείρηση παράγει 20 μονάδες προϊόντος και θέλει να αυξήσει την 

παραγωγή της κατά 5 μονάδες, να υπολογιστεί πόσο θα μεταβληθεί το κόστος 

παραγωγής της. 

Μονάδες 3 

Γ4. Να κατασκευαστεί ο αγοραίος πίνακας προσφοράς αν στον κλάδο 

υπάρχουν 50 επιχειρήσεις με όμοια συμπεριφορά. Να βρεθεί η τιμή και η 

ποσότητα ισορροπίας, αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD=3300-40P 

Μονάδες 5 

Γ5. Αν το μεταβλητό κόστος των 50 επιχειρήσεων του κλάδου στο σημείο 

ισορροπίας είναι 8000 χρηματικές μονάδες, να υπολογιστεί το μεταβλητό 

κόστος του κλάδου για QS=2500 

Μονάδες 3  

 

Ομάδα Δ: 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας αγοραίας ζήτησης και προσφοράς 

ενός κατώτερου αγαθού Χ. 

P QD QS 

30 5 80 

15 10 50 

10 15 40 

3 50 26 



 

  

Δ1. Να προσδιοριστεί το σημείο ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ. 

Μονάδες 6 

 

Δ.2  Να εξηγήσετε αν οι παραγωγοί μπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους με 

αύξηση της προσφοράς. (δεν απαιτείται διάγραμμα) 

Μονάδες 3 

 

Δ.3  Έστω ότι το κράτος θέτει κατώτατη τιμή PK ίση με 10 χρηματικές μονάδες 

και αγοράζει το πλεόνασμα στην τιμή παρέμβασης. την συνέχεια πουλάει 

ένα μέρος του πλεονάσματος μέχρι την ποσότητα ισορροπίας στην τιμή 

ισορροπίας και το υπόλοιπο στην τιμή που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι 

να πληρώσουν για να απορροφήσουν την ποσότητα που προσφέρεται στην 

PK. Να υπολογιστεί η επιβάρυνση του κράτους μετά την πώληση του 

πλεονάσματος.  

                                                                                                 Μονάδες 6 

 

Δ.4 Έστω ότι μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών έτσι ώστε να 

μεταβληθεί η ζήτηση κατά 100%. Με σταθερή την προσφορά, το κράτος 

επιβάλει Ανώτατη τιμή PA, τέτοια ώστε να δημιουργηθεί καπέλο ίσο με 5 

χρηματικές μονάδες. 

α) Να υπολογιστεί η τιμή P2 που είναι διατεθειμένοι οι καταναλωτές να 

πληρώσουν για να αγοράσουν την προσφερόμενη ποσότητα. 

Μονάδες 5                                                                                                                                                                                                         

β) Η δημιουργία μαύρης αγοράς, έκανε τους παραγωγούς να διαθέσουν όλη 

την προσφερόμενη ποσότητά τους στην τιμή που οι καταναλωτές είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν  για να απορροφήσουν την προσφερόμενη 

ποσότητα P2. Πόσες επιπλέον μονάδες θα πληρώσουν οι καταναλωτές για την 

αγορά όλης της προσφερόμενης ποσότητας την τιμή P2, σε σχέση με την τιμή 

που θα πλήρωναν αν δεν είχε δημιουργηθεί Μαύρη Αγορά. 

Μονάδες 5 
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ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Ομάδα Α 

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

 

Ομάδα Β 

Α) Η κατασκευή νέων λιμανιών και αεροδρομίων θα  αυξήσει τις ποσότητες 

των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών και θα μετατοπίσει ολόκληρη την 

καμπύλη προς τα δεξιά: 

 

 

 

 

 

 

Β) Η μείωση του εργατικού δυναμικού της χώρας θα μετατοπίσει την καμπύλη 
προς τα αριστερά: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γ) Η εμφάνιση ανεργίας στη χώρα δεν θα επηρεάσει τη συνολική ποσότητα 
του εργατικού δυναμικού που διαθέτει και που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή των μέγιστων συνδυασμών, οπότε η καμπύλη θα παραμείνει στη 
θέση της: 



 

 

Δ) Μία βελτίωση της τεχνολογίας  στην  παραγωγή  των δύο αγαθών θα 
μετατοπίσει ολόκληρη την καμπύλη προς τα δεξιά: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Β.2      P  D1 S1 

 D2  S2 

            P1   A 

 P2 B  

  

 

       Q2   Q1  Q 

Η αύξηση του εισοδήματος θα μειώσει την ζήτηση του κατώτερου αγαθού, ως 

προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης και θα μετατοπίσει την καμπύλη D 

προς τα δεξιά σε D2. Σαυτόχρονα η μείωση των αμοιβών των παραγωγικών 

συντελεστών θα αυξήσει την προσφορά ως προσδιοριστικός παράγοντας της 

S  και θα μετατοπίσει την καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά σε S2. Αν το 

μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος, είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος της 

μείωσης των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών του αγαθού, η 

μετατόπιση της D θα είναι μεγαλύτερη από την μετατόπιση της S, οπότε θα 

έχουμε νέο σημείο ισορροπίας το Β με μείωση της τιμής και της ποσότητας 

ισορροπίας. 

 



 

 

8 

Ομάδα Γ 

Γ.1  

  Ο πίνακας συμπληρώνεται με τους τύπους προϊόντος και είναι ο εξής: 

L TP AP MP 

0 4 - - 

1 4 4 4 

2 10 5 6 

3 20 6.67 10 

4 40 10 20 

5 50 10 10 

6 54 9 4 

7 56 8 2 

 

Γ.2  AVC10=13 και AVC40=9. Άρα, 13=w*2+c*10 και 9=w*4+c*40, ή μετά από 

την επίλυση του συστήματος: w=40 και c=5  .Ο πίνακας συμπληρώνεται με 

τους τύπους κόστους και είναι ο εξής: 

TP VC AVC MC 

0 0 - - 

4 60 15 15 

10 130 13 11.6 

20 220 11 9 

40 360 9 7 

50 450 9 9 

54 510 9.4 15 

56 560 10 25 

 



 

 

Ο πίνακας προσφοράς του κλάδου ( με 10 συνολικά επιχειρήσεις) είναι ο 

παρακάτω:  

P=MC QS 

9 50 

15 54 

25 56 

 

Γ3. Για Q=20, VC=220. Για Q=20+5=25, έτω 

     MC5=7 ή  

   7=
360−𝑉𝐶25

40−25
 ή VC25=255 

 

            Άρα ΔVC=255-220=35 

  

 

Γ.4 QSΑΓΟΡΑΙΟ=50*QS. Αντικαθιστώντας τις τιμές στην αγοραία συνάρτηση 

ζήτησης έχουμε τον παρακάτω πίνακα 

 

όποσ P0=15 και  Q0=2700 

 

Γ.5 

P=MC=15, άρα    15=
8000−𝑉𝐶

2700−2500
 ή VC=5000 

 

Q VC MC 

25 ; - 

40 360 7 

P=MC QS QSΑΓΟΡΑΙΟ QDΑΓΟΡΑΙΟ 

9 50 2500 2940 

15 54 2700 2700 

25 56 2800 2300 
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ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ.1  

Αφού .Δ=σταθερή=150, άρα η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή 

με μορφή : QD=
150

𝑃
. Σαυτόχρονα, αφού 

𝛥𝑄𝑆

𝛥𝑃
=σταθερό =20, η καμπύλη 

προσφοράς είναι ευθεία με αλγεβρική μορφή: QS=γ+δP , όπου 

αντικαθιστώντας δύο οποιαδήποτε σημεία από τον πίνακα και λύνοντας το 

σύστημα προκύπτει:QS=20+2P 

Σο σημείο ισορροπίας είναι QS= QD, όπου, μετά από επίλυση διακρίνουσας, 

προκύπτει: P1=-20 απορρίπτεται και P2=5. Άρα το σημείο ισορροπίας είναι : 

P0=5 και  Q0=30 

Δ.2  

Αφού η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, οι παραγωγοί δεν 

μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα τους με αύξηση της προσφοράς τους αφού 

η συνολική δαπάνη είναι σταθερή. 

Δ.3   

Για PΚ=10, QS=40 και  QD=15, άρα Πλεόνασμα =40-15=25 μονάδες. 

Κρατική Επιβάρυνση= PΚ* Πλεόνασμα=10*25=250 

Έσοδα κράτους από πώληση πλεονάσματος =P0(Q0-QD)+P2(QS-Q0) 

Για να βρούμε την P2: QS=40, άρα 40=
150

𝑃
 ή P2=3,75, οπότε Έσοδα 

κράτους=5(30-15)+3,75(40-30)=112,5 

Σελική Κρατική Επιβάρυσνη=112,5-250=-137,5 

 

Δ.4  

α) Η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 100%, αφού σε μείωση εισοδήματος , αυξάνεται 

η ζήτηση του κατώτερου αγαθού. Άρα QD2= QD1+100%QD1=
300

𝑃
 

Καπέλο=5 ή 5=P2-PΑ ή PΑ=P1-5  

20+2PA=
300

𝑃1
  ή 2P

2
2+10P2-300=0 , όποσ  P2=-15 απορρίπτεται και 

P2=10 



 

 

β) Δπριν=PA*QS 

     Για καπέλο=5 έχουμε P2=10, άρα PA=5 με QS=30. Οπότε: 

     Δμετά=PA*QS=10*30=300. Άρα οι καταναλωτές πληρώνουν επιπλέον 

ΔΔ=150 χρηματικές μονάδες 

 

 

Από το οικονομικό τμήμα των φροντιστηρίων  

Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη,  

 

 


