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       ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 01/06/2020 

Ομάδα Α: 

Ερωτήσεις ωστού- Λάθους 

Α.1. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ σε όρους παραγωγής ενός αγαθού Υ 

είναι φθίνων γιατί οι συντελεστές παραγωγής είναι εξίσου κατάλληλοι για την 

παραγωγή και των δυο αγαθών. 

Α.2. Η περίπτωση που η ελαστικότητα ζήτησησ ED είναι ίςθ με μθδζν, 

αναφζρεται κυρίωσ ςτα φάρμακα, όπου οι καταναλωτζσ ηθτάνε τθν ίδια 

ποςότθτα ανεξαρτιτωσ τιμισ. 

Α.3. Οι ιδιότητες των οικονομικών αναγκών είναι η μίμηση, η συνήθεια, η 

διαφήμιση και η τεχνολογία. 

Α.4. Όταν σε μια οικονομία οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται, 

τότε η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα αριστερά. 

A.5. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι:  QD=
1200

𝑃
, τότε οι 

παραγωγοί μποροφν να αυξιςουν τα ςυνολικά τουσ ζςοδα, αυξάνοντασ τθν 

αγοραία προςφορά. 

Μονάδες 15 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

Α.6 Η ελαστικότητα προσφοράς ενός ευπαθούς αγαθού είναι: 

α. Ίση με την μονάδα 

β.  Ίση με το μηδέν 

γ. Άπειρη 

δ. Κανένα από τα παραπάνω 

 

Α.7  Στην αγορά ενός προϊόντος παρατηρήθηκε ταυτόχρονα μείωση της 

τιμής και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας του. Αυτό οφείλεται: 

α.  Σε αύξηση της ζήτησης με σταθερή την προσφορά 

β. Σε ισοποσοστιαία  αύξηση της ζήτησης και της προφοράς 

γ. Σε μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών του αγαθού, η οποία 

ήταν μεγαλύτερη από την βελτίωση των προτιμήσεων των καταναλωτών 

δ. Σε αύξηση της ζήτησης με ταυτόχρονη μείωση της προσφοράς 

                  Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β: 

Από τις ειδικές περιπτώσεις της καμπύλης ζήτησης και 

ελαστικότητας να περιγράψετε τις περιπτώσεις όπου: 

Β.1. α. Η ελαστικότητα ζήτησης παραμένει σταθερή σε όλο το μήκος της 

καμπύλης . (Μονάδες 15) 

Β.1. β. Η ελαστικότητα ζήτησης παραμένει σταθερή σε κάποια σημεία της 

καμπύλης . (Μονάδες 10) 

Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση των παραπάνω διαγραμμάτων 

          Μονάδες 25 
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Ομάδα Γ: 

Μια επιχείρηση που λειτουργεί στην βραχυχρόνια περίοδο απασχολεί από 0 

έως 6 εργάτες, χρησιμοποιώντας 2 μεταβλητούς συντελεστές την εργασία με 

αμοιβή εργασίας  (W), και μια πρϊτθ φλθ με αμοιβι πρϊτθσ φλθσ ( C ). Η 

αμοιβι εργαςίασ και το κόςτοσ πρϊτων υλϊν κεωροφνται ςτακερά. 

Όταν απαςχολεί 1 εργάτθ θ παραγωγι τθσ είναι 4 μονάδεσ και  το Μζςο 

Μεταβλθτό Κόςτοσ είναι ίςο με 105 χρθματικζσ μονάδεσ. Στον 2ο εργάτθ το 

Μζςο Προϊόν είναι 5 μονάδεσ ενϊ το Μεταβλθτό Κόςτοσ ςτουσ 3 εργάτεσ 

είναι 1680 χρθματικζσ μονάδεσ και θ παραγωγι είναι 18 μονάδεσ. Στουσ 5 

εργάτεσ το Μεταβλθτό Κόςτοσ ανά μονάδα προϊόντοσ είναι 90 χρθματικζσ 

μονάδεσ. Στον 6ο εργάτθ το Συνολικό Προϊόν αυξάνεται κατά 4 μονάδεσ ενϊ 

το Μζςο Συνολικό Κόςτοσ ςτον 1ο εργάτθ είναι 355 χρθματικζσ μονάδεσ. 

Τζλοσ δίνεται ότι οι 4 εργάτεσ παράγουν ςυνολικά 28 μονάδεσ προϊόντοσ . 

Γ1.  Να υπολογίσετε την αμοιβή εργασίας (W), και το κόςτοσ πρϊτων υλϊν 

 (C ).  

Μονάδες 4 

Γ2. Αν η επιχείρηση έχει 2 μονάδες σταθερού συντελεστή, να βρεθεί η τιμή 

του σταθερού συντελεστή.  

Μονάδες 2 

 

Γ3. Αν η επιχείρηση παράγει 28 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το 

κόστος της κατά 588 μονάδες, πόσο πρέπει να μεταβληθεί η παραγωγή της;  

 

Μονάδες 5 
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Γ4. Γιατί κεωρείται ςθμαντικό μζγεκοσ για τθν επιχείρθςθ το οριακό κόςτοσ; 

Μονάδες 3 

 

Γ5. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

Μονάδες 4 

 

Γ6. Να υπολογιστεί η Ελαστικότητα Προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται από 

90 σε 105 ευρώ και να την χαρακτηρίσετε  

Μονάδες 3  

Γ7. Ποιος είναι ο κυριότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ελαστικότητας 

προσφοράς και γιατί; Πότε η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη; 

 

Μονάδες 4 

 

Ομάδα Δ: 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την αγοραία ζήτηση ενός αγαθού Χ. 

 

 

Συνδυασμοί Τιμή (P) Εισόδημα (Υ) Αριθμός 

Καταναλωτών 

Συνολική 

Δαπάνη 

Α 10 1000 100 1700 

Β 12 1500 200 3000 

Γ 20 1000 100 2800 

Δ 10 2000 200 1500 

Ε 10 1500 200 2000 
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Δ1. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή καθώς η τιμή 

αυξάνεται 

Μονάδες 2 

Δ.2  Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή στην Συνολική Δαπάνη των 

καταναλωτών, λόγω αύξησης της τιμής. (Μονάδες 2). Για ποιο λόγο είναι 

χρήσιμη η γνώση της Ελαστικότητας ζήτησης για τις επιχειρήσεις και το 

κράτος; (Μονάδες 3) 

 

Μονάδες 5 

Δ.3.α  Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα καθώς 

το εισόδημα αυξάνεται (Μονάδες 3) και να χαρακτηρίσετε το αγαθό. (Μονάδα 

1).  

Μονάδες 4 

β. Γιατί πρέπει η τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας να είναι διαφορετική 

από αγαθό σε αγαθό; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας και με την χρήση 

παραδειγμάτων. 

 

Μονάδες 3 

 

Δ.4. 

α.  Έστω η γραμμική συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 

1000 ευρώ QD1. Να βρεθεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης QD2 που 

αντιστοιχεί στο εισόδημα των 2000 ευρώ, αν η αύξηση του εισοδήματος από 

τα 1000 ευρώ στα 2000 ευρώ, οδήγησε σε παράλληλη μετατόπιση της 

ζήτησης. 

Μονάδες 5 
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β. Έστω ότι για την συνάρτηση ζήτησης QD2 που αντιςτοιχεί ςτο ειςόδθμα 

των 2000 ευρϊ, θ αγοραία συνάρτηση προσφοράς που αντιστοιχεί είναι 

QS=80+7P. Το κράτος θέτει τιμή διατίμησης PA, τζτοια ϊςτε να δθμιουργθκεί 

«καπζλο» ςτθν τιμι του αγακοφ ίςο με 5 χρθματικζσ μονάδεσ. Να 

υπολογιςτεί θ τιμι διατίμθςθσ PA. (Μονάδεσ 5). Η τιμι διατίμθςθσ που 

τζκθκε από το κράτοσ πρζπει να είναι βραχυχρόνια ι μακροχρόνια και γιατί;; 

(Μονάδεσ 1) 

Μονάδες 6 

 

                                                                                                        

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Ομάδα Α 

 

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

 

Ομάδα Β 

 

Β.1.α Σελ 43- 44 σχολικού βιβλίου, παράγραφος 11 «Ειδικές περιπτώσεις 

καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας, (I),(ii) και (iii) 

Β.1.β Σελ 44 σχολικού βιβλίου, παράγραφοσ (iv)  

 

Ομάδα Γ 

Γ.1  

Ισχύει VC=WL+CQ 
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AVC4=105, ή 105=
𝑉𝐶

4
, ή VC4=420, και VC18=1680, δηλαδή 420=w1+c4 και 

1680=w3+c18, οπότε c=70, και w=140 

Γ.2  

ATC4=355, ή 355=
𝑇𝐶4

4
 άρα ΤC4=1420 και AVC4=105, ή VC4=420, άρα 

1420=420+FC, ή FC=1000, άρα Pσταθερού συντελεστή=1000/2=500 

Για L=4, VC=140*4+70*28=2520, και Για L=5, AVC=90, ή  90=
𝑉𝐶

𝑄
, ή VC=90*Q, 

όμως VC=140*5+70*Q, όπου λύνοντας το σύστημα προκύπτει Q=35και 

VC=3150. Άρα για L=6, Q6=35+4=39 με  VC=140*6+39*70=3570. 

χρησιμοποιώντας τους τύπους: MC=
𝛥𝑉𝐶

𝛥𝑄
 𝜅𝛼𝜄 𝐴𝑉𝐶 =

𝑉𝐶

𝑄
,  προκύπτει ο 

παρακάτω πίνακας συμπληρωμένος 

L Q AVC VC MC 

0 0 - 0 - 

1 4 105 420 105 

2 10 98 980 93.3 

3 18 93.3 1680 87.5 

4 28 90 2520 84 

5 35 90 3150 90 

6 39 91.53 3570 105 

 

 

Γ.3 Για Q=28, το VC=2520.Άρα ψάχνω το Q, για VC=2520-588=1932, άραQ 

MC28=84, ι 84=
2520−1680

28−𝑄
, ι  Q=21, άρα ΔQ=28-21=7 μονάδεσ 
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Γ.4 Σελ 66 σχολικού βιβλίου: « το οριακό κόστος …..της τελευταίας μονάδας 

προϊόντος» 

 

Γ.5 Η συνθήκη εξαγωγής της καμπύλης προσφοράς είναι :  

P=MC αυξανόμενο ≥AVC, άρα ο πίνακας προσφοράς είναι  

 

P=MC Qs 

90 35 

105 39 

 

Γ.6 

Es90-105=
39−35

105−90

90

35
=0.68, αφού η Es είναι μικρότερη της μονάδας άρα η 

προσφορά είναι ανελαστική 

Γ.7 

Σελ 88 σχολικού βιβλίου : « Η ελαστικότητα της προσφοράς εξαρτάται …. Να 

μεταβληθούν οι συντελεστές παραγωγής 

 

Ομάδα Δ 

Δ.1 Η ED , υπολογίζεται όπου το εισόδημα και ο αριθμός καταναλωτών είναι 

σταθερός δηλ στα σημεία Α, Γ. Στα σημεία Β-Ε , δεν ισχύει ο νόμος ζήτησης 

καθώς όταν αυξάνεται η τιμή αυξάνεται και η ζητούμενη ποσότητα, συνεπώς 

δεν υπολογίζουμε την ελαστικότητα ζήτησης στα σημεία αυτά. 

ΣΔΑ=1700, ή 10*QA=1700, ή QA=170 

ΣΔΓ=2800, ή 20*QΓ=2800, ή QΓ=140 

Άρα: EDΑ-Γ=
140−170

20−10

10

170
= −0,17  
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Δ.2 Η Σ.Δ από το Α στο Γ αυξήθηκε αφού η ζήτηση στα σημεία αυτά είναι 

ανελαστική και η Σ.Δ επηρεάζεται από την μεγαλύτερη κάθε φορά ποσοστιαία 

μεταβολή που είναι αυτή της τιμής. Αφού η τιμή από το Α στο Γ αυξήθηκε, 

γι΄αυτό αυξήθηκε και η Σ.Δ. 

Η γνώση της ελαστικότητας της ζήτησης ενός αγαθού είναι πολύ σημαντική 

για τις επιχειρήσεις και το κράτος. Οι επιχειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν εάν 

έχουν δυνατότητα να αυξήσουν την τιμή ενός προϊόντος, χωρίς να 

διακινδυνεύουν τη μείωση των εσόδων τους. Το κράτος έχει τη δυνατότητα 

να γνωρίζει, για παράδειγμα, εάν μπορεί να επιβάλει πρόσθετη φορολογία σε 

ένα αγαθό, χωρίς να μειωθούν τα έσοδά του ή πόσο θα μειωθεί η ζητούμενη 

ποσότητα ή ακόμα εάν μπορεί να παρέμβει θέτοντας ένα αγαθό σε διατίμηση 

κτλ. 

Δ.3. α 

 Την  εισοδηματική ελαστικότητα την υπολογίζουμε όπου η τιμή και ο αριθμός 

καταναλωτών είναι ταυτόχρονα σταθερά δηλαδή στο Δ, Ε 

ΣΔΕ=2000, ή 10*QΕ=2000, ή QΕ=200 

ΣΔΔ=1500, ή 10*QΕ=1500, ή QΕ=150 

 

ΕΥΕ-Δ= 
150−200

2000−1500

1500

200
= −0,75, και αφού είναι αρνητικό το αγαθό είναι 

κατώτερο 

 

Β. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδημα, δείχνει τον βαθμό 

αντίδρασης των καταναλωτών στις μεταβολές του εισοδήματος. Είναι φανερό 

ότι η εισοδηματική ελαστικότητα δεν είναι ανάγκη να είναι ίδια σε όλα τα 

επίπεδα του εισοδήματος. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται, όταν το 

εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, ονομάζονται κανονικά αγαθά. Η 

εισοδηματική ελαστικότητα των αγαθών αυτών είναι θετική. Τα αγαθά των 

οποίων η ζήτηση μειώνεται, όταν το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται, 

ονομάζονται κατώτερα αγαθά. Η εισοδηματική ελαστικότητα των  
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αγαθών αυτών είναι αρνητική. Κατώτερα χαρακτηρίζονται τα αγαθά χαμηλής 

ποιότητας, για τα οποία υπάρχουν υποκατάστατα ανώτερης ποιότητας, 

δηλαδή τα κανονικά αγαθά. Οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους κυρίως με κατώτερα αγαθά. Όταν όμως 

αυξάνεται το εισόδημά τους, αρχίζουν να υποκαθιστούν τα αγαθά αυτά με 

άλλα ανώτερης ποιότητας. Για παράδειγμα, αρχίζουν να καταναλώνουν 

βούτυρο αντί για φτηνή μαργαρίνη, νωπά ψάρια αντί για κατεψυγμένα κτλ.  

Δ.4.α 

Για  Y=2000, P=10, Q=150. Υπολογίζω την συνάρτηση ζήτησης για Y=1000, 

δηλαδή στα Α και Γ. 

Α: 170=α+β10 

Γ: 140=α+β20, όπου αφαιρώντας κατά μέλη προκύπτει : QD1=200-3P. Αφού η 

μετατόπιση είναι παράλληλη, οι δύο καμπύλες ζήτησης θα έχουν τη ίδια 

κλίση, δηλαδή το ίδιο β=-3, όπου για P=10, Q=150, έχω : QD2=180-3P 

β.  Έχω QS=80+7P  και QD2=180-3P και καπέλο=P2-PA  ι  P2=5+PA 

 Θέτω την QSPA, στην συνάρτηση ζήτησης QD2=180-3P και έχω: 

 80+7PA=180-3P2 =ι  80+7PA=180-3(5+PA) ι PA=8,5 ευρϊ 

Με την επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να ανατρέπεται η ισορροπία στην 

αγορά και να δημιουργούνται ελλείμματα και παράνομες αγορές. Αυτό δε 

σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς, 

όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι 

βραχυχρόνια, για να αποφεύγεται η "μαύρη αγορά" 

 

 

Από το οικονομικό τμήμα των φροντιστηρίων  

Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη 


