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Ομάδα Α 

Ερωτήσεις ωστού – Λάθους 

Α.1. Αλ ε δήηεζε ελόο θαηώηεξνπ αγαζνύ έρεη ηε κνξθή ηζνζθεινύο 

ππεξβνιήο, νη παξαγσγνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απμήζνπλ ηα 

έζνδά ηνπο αλ κεησζεί ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ.  

Α.2.Ο παξάγνληαο ρξόλνο απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν πξνζδηνξηζηηθό 

παξάγνληα ηεο πξνζθνξάο.  

Α.3. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο νθείινπλ ηελ ύπαξμή ηνπο ζηελ 

αβεβαηόηεηα ησλ νηθνλνκνύλησλ αηόκσλ ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα 

ησλ ελεξγεηώλ ηνπο.  

Α.4. Όιεο νη επζύγξακκεο θακπύιεο πξνζθνξάο ηεο κνξθήο 

QD=γ+δΡ, έρνπλ ΔS=1 αλεμάξηεηα από ηελ θιίζε ηνπο. 

Α.5. ην απμαλόκελν θόζηνο επθαηξίαο ε θαηαιιειόηεηα ησλ 

ζπληειεζηώλ παξαγσγήο ζπλερώο απμάλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε 

παξαγσγή ηνπ αγαζνύ πνπ καο ελδηαθέξεη. 

Μονάδες 15 

 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής  

Α.6. Η πξνζθνξά ελόο αγαζνύ ζεσξείηαη ειαζηηθή όηαλ: 

α) Μηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 60% επηθέξεη αύμεζε ηεο 

πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο ιηγόηεξν από 60%. 

β) Μηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 60% επηθέξεη αύμεζε ηεο 

πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο πεξηζζόηεξν από 60%. 

γ) Μηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 60% επηθέξεη κείσζε ηεο 

πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο πεξηζζόηεξν από 60%. 
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δ) Μηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 60% επηθέξεη αύμεζε ηεο 

πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο θαηά 50%. 

Α.7. Ο  ζπλδπαζκόο  Α (Χ=40, Y=200)  είλαη  εθηθηόο  αλ: 

α) Η κέγηζηε παξαγσγή ηνπ Y  γηα Χ=40  είλαη  190 κνλάδεο. 

β) Η κέγηζηε παξαγσγή ηνπ Χ  γηα Y=200  είλαη  35 κνλάδεο. 

γ) Η κέγηζηε παξαγσγή ηνπ Χ  γηα Y=200  είλαη  45 κνλάδεο. 

δ) Η κέγηζηε παξαγσγή ηνπ Y  γηα Χ=40  είλαη  150 κνλάδεο. 

Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β 

Β.1. Να πεξηγξάςεηε ηελ νηθνλνκία ηνπ Ρνβηλζώλα Κξνύζνπ. 

Μονάδες 20 

Β.2. Πνηνο ν ξόινο ησλ πιεξνθνξηώλ ζηελ νηθνλνκηθή δσή; 

Μονάδες 5 

 

Ομάδα Γ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ηηκέο (Ρ), νη δεηνύκελεο πνζόηεηεο 

(QD) ελόο θαλνληθνύ αγαζνύ Κ, θαζώο θαη ηα εηζνδήκαηα (Y) ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

ημεία Ρ QD Y 

Α 10 600 1000 

Β 12 400 1000 

Γ 12 500 1200 

Γ 14 500 1600 

 



 

 

 

Γ.1. α) Να ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή  γηα 

ην αγαζό Κ θαζώο ε ηηκή κεηώλεηαη θαη λα ραξαθηεξηζηεί ε δήηεζε. 

Μονάδες 3 

β) Να πξνζδηνξηζηεί ε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο. 

Μονάδες 3 

Γ.2. Να ππνινγηζηεί θαη λα αηηηνινγεζεί ε κεηαβνιή ζηε ζπλνιηθή 

δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ όηαλ ε ηηκή κεηώλεηαη από 12 ζε 10 επξώ. 

Μονάδες 3 

Γ.3. Να βξεζεί ην ζεκείν όπνπ ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ 

είλαη κέγηζηε. 

Μονάδες 4 

Γ.4. Αλ ε ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη ε QS=1000+50Ρ, λα βξεζεί ε 

ηηκή θαη ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο. 

Μονάδες 3 

Γ.5. Έζησ όηη ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζηελ αγνξά επηβάιινληαο ηηκή 

δηαηίκεζεο, κε απνηέιεζκα ην αγαζό λα πσιείηαη ζηε «καύξε αγνξά» 

κε θαπέιν 3 επξώ. Να ππνινγηζηεί ε αλώηαηε ηηκή ΡΑ. 

Μονάδες 7 

Γ.6. Μηα κείσζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ είρε 

απνηέιεζκα λα κεηαβιεζεί ε δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ ζε 

θάζε ηηκή ηνπ θαηά 300 κνλάδεο. Να βξεζεί ε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο 

ηνπ αγαζνύ. 

Μονάδες 2 

                                                                                                                          

Ομάδα  Δ 

Σα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ζε κηα επηρείξεζε 

πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν. 
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Μονάδες 

εργασίας 

(L) 

υνολικό 

προϊόν 

(Q) 

Μέσο 

προϊόν 

(AP) 

Οριακό 

προϊόν 

(MP) 

Μέσο 

μεταβλητό 

κόστος (AVC) 

Οριακό 

κόστος 

(MC) 

0 0 - - - - 

10     30 

20    25  

30      

Χ    30 75 

50 420 8,4    

 

Δ.1. Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ηνπ πίλαθα ιακβάλνληαο ππόςε όηη: 

 Η εξγαζία (L) απνηειεί ην κνλαδηθό κεηαβιεηό ζπληειεζηή 

παξαγσγήο θαη ε ακνηβή ηεο είλαη ζηαζεξή. 

 Σν ζηαζεξό θόζηνο (FC) ηεο επηρείξεζεο αλέξρεηαη ζηηο 2000 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

 Σν κέζν ζπλνιηθό θόζηνο (ATC) ζηνπο 10 εξγαδόκελνπο είλαη 50 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

 ηνπο 30 εξγαδόκελνπο ην κέζν πξντόλ (ΑΡ) κεγηζηνπνηείηαη. 

Μονάδες 11 

 

Δ.2. Έπεηηα από πνηα κνλάδα εξγαζίαο ηζρύεη ν λόκνο ηεο θζίλνπζαο 

απόδνζεο; Πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ ηζρύεη ν λόκνο απηόο; 

Μονάδες 4 

 



 

 

Δ.3. Αλ ε επηρείξεζε παξάγεη 420 κνλάδεο πξντόληνο θαη ζέιεη λα 

κεηώζεη ην θόζηνο θαηά 4500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο, πόζν πξέπεη λα 

κεηώζεη: 

α. Σελ παξαγσγή (κνλάδεο 3) 

β. Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ (κνλάδεο 3)                                                                                                                 

Μονάδες 6 

 

Δ.4. Πνην είλαη ην επίπεδν ηηκήο πνπ αλ δηακνξθσζεί ζηελ αγνξά ηνπ 

πξντόληνο, δελ ζα ζπκθέξεη ηελ επηρείξεζε λα ζπλερίζεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ; 

Μονάδες 4 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1.         Α.2.  Λ      Α.3.        Α.4. Λ      Α.5.  Λ      Α.6.  β      Α.7. γ 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

ρνιηθό βηβιίν, θεθάιαην 1 «Βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο» 

Β.1. ζει. 9, ελόηεηα 2 «Η νηθνλνκία ηνπ Ρνβηλζώλα Κξνύζνπ» 

Β.2. ζει. 24, ελόηεηα 12 «Οη πιεξνθνξίεο» 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ.1. α) Η ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή ππνινγίδεηαη ζηα 

ζεκεία όπνπ κεηαβάιιεηαη ε ηηκή ηνπ αγαγζνύ (Ρ) θαη νη ππόινηπνη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δήηεζεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί 

(εηζόδεκα Y). Γειαδή ζην ζεκείν Β θαζώο πάκε ζην ζεκείν Α όπνπ ε 

ηηκή κεηώλεηαη. 

 



 

 

6 

ΔD(BA)= ΓQ/ΓΡ*ΡΒ/QΒ = 600-400/10-12*12/400 = -1,6 

Δθόζνλ |ΔD(BA)|>1 ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή. 

β. Μπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο 

ζηα ζεκεία όπνπ νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δήηεζεο 

(εηζόδεκα Y) παξακέλνπλ ζηαζεξνί, δειαδή ζηα ζεκεία Α θαη Β. Η 

γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη ηεο κνξθήο: QD=α+βΡ, 

ην ζεκείν Α : 600=α+β10 (1) 

ην ζεκείν Β : 400=α+β12 (2) 

Αθαηξώ θαηά κέιε: (1)-(2) θαη έρσ: 200=-2β  ή  β=-100 

Αληηθαζηζηώ ην β ζηελ π.ρ.(1): 600=α-100*8 ή α=1600. Άξα QD=1600-

100Ρ 

 

Γ.2. Η Γ απμάλεηαη ζε κείσζε ηεο ηηκήο δηόηη ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή, 

άξα αθνινπζεί ηελ κεηαβνιή ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο. 

ΓΒ=PΒ*QΒ=12*400=4800 

ΓΑ=PΑ*QΑ=10*600=6000 

Η Γ απμάλεηαη θαηά Γ(Γ)= ΓΑ-ΓΒ=6000-4800=1200 επξώ. 

 

Γ.3. Η Γ είλαη κέγηζηε ζην κέζν Μ ηεο επζύγξακκεο θακπύιεο 

δήηεζεο. 

Γηα QD=0 έρνπκε 0=1600-100Ρ ή Ρ=16 

Γηα Ρ=0 έρνπκε QD=1600-100*0 ή QD=1600 

ΡΜ=PA+PB/2=16+0/2=8   θαη   QM=QA+QB/2=0+1600/2=800 

Γmax= ΡΜ* QM=8*800=6400 επξώ. 

 

 



 

 

Γ.4. ην ζεκείν ηζνξξνπίαο Δ ηζρύεη: QD=QS  ή  1600-

100Ρ=1000+50Ρ  ή  

600=150Ρ ή ΡΔ=4. Αληηθαζηζηώ ζηελ π.ρ. QS=1000+50ΡΔ  ή  

QΔ=1000+50*4 ή  QΔ=1000+200  ή  QΔ=1200. 

Γ.5. Καπέιν=Ρ2-ΡΑ  ή  3= Ρ2-ΡΑ  ή  ΡΑ=Ρ2-3 (1)  

Γηα  Ρ=ΡΑ : QS=1000+50ΡΑ  ή  QS=1000+50(Ρ2-3)  ή QS=1000+50Ρ2-

150  ή QS=850+50Ρ2  

 

Αληηθαζηζηώ ηελ QS ζηε ζπλάξηεζεο δήηεζεο  γηα λα βξσ ηελ ηηκή Ρ2 

πνπ ζα πιήξσλαλ παξάλνκα νη θαηαλαισηέο ζηε «καύξε» αγνξά γηα 

ην αγαζό. 

850+50Ρ2=1600-100Ρ2  ή 150Ρ2=750  ή Ρ2=5.   Άξα ε (1): ΡΑ=5-

3=2επξώ. 

 

Γ.6. Αθνύ κεηώζεθαλ νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό, 

ε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ζα είλαη: QD2= QD1-300  ή  QD2=1300-100Ρ. 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ.1. Λακβάλνληαο ππόςε όηη VC=L*W  θαη  FC=2000 ηόηε 

 Γηα L=10, ΑΣC=50  θαη  MC=30  άξα  ΣC=50*Q  θαη 30=50*Q-

2000/Q-0 όπνπ από ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνθύπηεη 

Q=100. Άξα θαη ΑΡ= Q/L =10  θαη  ΜΡ=Γ Q/ΓL =10.  

Δπίζεο ΣC= ΑΣC*Q=50*100=5000 άξα VC=TC-FC=5000-

2000=3000. Αξα VC=L*W  ή  3000=10*W  ή  W=300. Δπίζεο 

ΑVC=VC/Q=30. 

 Γηα L=20, ΑVC=25  ή  25=6000/ Q  ή  Q=240, άξα θαη ΑΡ=12, 

ΜΡ=14 θαη ΜC=ΓVC/ΓQ=21,4. 

 Γηα L=30, αθνύ  ΑΡ=max  ηζρύεη  ΑΡ=ΜΡ  ή  Q/L= ΓQ/ΓL  ή 
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 Q/30=Q-240/30-20 ή Q=360. Άξα θαη ΑΡ=12=ΜΡ, 

ΑVC=9000/360=25  θαη   MC=9000-6000/360-240   ή    MC=25. 

 Γηα L=Χ  έρνπκε  ΑVC=30  θαη  MC=75  άξα  VC=30*Q  θαη  

75=30*Q-9000/Q-360  όπνπ επηιύνληαο ην ζύζηεκα πξνθύπηεη 

Q=400.  Άξα VC=L*W ή VC=1200 ή VC= L*300 ή  L=40. Άξα θαη 

ΑΡ=10,  ΜΡ=4. 

 Γηα L=50, ΜΡ=2, ΑVC=35,7  θαη  MC=150. 

Ο πίλαθαο ζπκπιεξσκέλνο είλαη ν εμήο: 

 

L Q AP MP AVC MC 

0 0 - - - - 

10 100 10 10 30 30 

20 240 12 14 25 21,4 

30 360 12 12 25 25 

40 400 10 4 30 75 

50 420 8,4 2 35,7 150 

   

Δ.2. Ο λόκνο ηεο θζίλνπζαο απόδνζεο εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ηνλ 

20
ν
 εξγάηε γηαηί ην νξηαθό πξντόλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη. Ο λόκνο ηεο 

θζίλνπζαο απόδνζεο ηζρύεη επεηδή κεηαβάιινληαη νη αλαινγίεο 

κεηαμύ ζηαζεξώλ θαη κεηαβιεηώλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο. 

 

Δ.3. α) Γηα Q=420 ηζρύεη VC=15000,  άξα 15000-4500=10500. Γηα  

VC=10500 ηζρύεη ΜC400= 75  ή  75=12000-10500/400-Q  ή   Q=380. 

Άξα ε παξαγσγή πξέπεη λα κεησζεί θαηά 420-380=40 κνλάδεο. 

β) Γηα Q=420 κνλάδεο ηζρύεη L=50. Γηα Q=380 κνλάδεο ηζρύεη ΜΡ=4 

ή 4=400-380/40-L ή  L=35. Άξα ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πξέπεη 

λα κεησζεί θαηά 50-35=15. 



 

 

 

Δ.4. Από ηε ζπλζήθε εμαγσγήο ηεο θακπύιεο πξνζθνξάο ηζρύεη: 

P=MC≥AVCmin,  άξα ν πίλαθαο πξνζθνξάο είλαη: 

Ρ=MC QS 

25 360 

75 400 

150 420 

Άξα ε επηρείξεζε δελ παξάγεη γηα ηηκή κηθξόηεξε από 25 ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο, δειαδή δελ πξνζθέξεη γηα ηηκέο πνπ είλαη κηθξόηεξεο από 

ην κέζν κεηαβιεηό ηεο θόζηνο. 

 

    Από το οικονομικό τμήμα 
                          των φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου: 

                                        Ειρήνη Πλατάκη, Μαίρη Μιχελάκη. 

 

 


