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Ομάδα Α 

Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους 

 

Α.1. Οη θόξνη εηζνδήκαηνο, πνπ ιέγνληαη θαη έκκεζνη θόξνη, 

ππνινγίδνληαη κε βάζε ην εηζόδεκα ηνπ θνξνινγνύκελνπ πξνζώπνπ. 

Α.2. Η αλεξγία πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηεο αγνξάο εξγαζίαο λα 

απνξξνθήζεη άκεζα αλέξγνπο, παξόηη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο 

εξγαζίαο, γηα ηηο νπνίεο νη άλεξγνη έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε, νλνκάδεηαη αλεξγία ηξηβήο. 

Α.3. Αλ ζε κηα νηθνλνκία δηπιαζηαζηνύλ όιεο νη ηηκέο, ρσξίο θακία 

κεηαβνιή ζηηο παξαγόκελεο πνζόηεηεο, ηόηε δηπιαζηάδεηαη θαη ε 

ηθαλόηεηα ηεο νηθνλνκίαο γηα ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ αηόκσλ ζε 

αγαζά θαη ππεξεζίεο.   

Α.4. Μαθξνρξόληα πεξίνδνο είλαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ζην νπνίν ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηηο πνζόηεηεο όισλ ησλ 

παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ. 

Α.5. Αλ ε δήηεζε ελόο αγαζνύ είλαη αλειαζηηθή, ηόηε ε αύμεζε ηεο ηηκήο 

ηνπ αγαζνύ ζα έρεη απνηέιεζκα λα απμεζεί ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ 

θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό απηό. 

Μονάδες 15 
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Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής  

Α.6. Η θπβέξλεζε κηαο ρώξαο ζπκθώλεζε κε όια ηα ηδησηηθά  

ιηγληησξπρεία λα αγνξάζεη όιεο ηηο δηαζέζηκεο πνζόηεηεο  

ιηγλίηε ζηε ζηαζεξή ηηκή ησλ 16,5 επξώ ηνλ ηόλν. Άξα ε δήηεζε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αγαζό είλαη: 

α) Διαζηηθή. 

β) Πιήξσο ειαζηηθή. 

γ) Αλειαζηηθή. 

δ) Πιήξσο αλειαζηηθή. 

 

Α.7. Σα εζπεξηδνεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ρπκώλ. 

Αλ κεησζεί ε ηηκή ησλ εζπεξηδνεηδώλ, ελώ νη ππόινηπνη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί (ceteris paribus), 

ηόηε: 

α) Θα απμεζεί ε πξνζθνξά ησλ ρπκώλ. 

β) Θα απμεζεί ε πξνζθεξόκελε πνζόηεηα ησλ ρπκώλ. 

γ) Θα απμεζεί ε δήηεζε ησλ ρπκώλ θαη άξα ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ 

θαηαλαισηώλ. 

δ) Θα κεησζεί ε πξνζθνξά ησλ ρπκώλ θαη άξα ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ 

παξαγσγώλ. 

Μονάδες 10 
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Ομάδα Β 

Από ηηο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ λα πεξηγξάςεηε: 

Β.1. Σε θάζε ηεο ύθεζεο. 

Μονάδες 9 

Β.2. Σε θάζε ηεο αλόδνπ. 

Μονάδες 9 

Β.3. Σε θάζε ηεο θαζόδνπ. 

Μονάδες 7 

Ομάδα Γ 

Μηα νηθνλνκία απαζρνιεί ηέζζεξηο εξγαδόκελνπο θαη παξάγεη κόλν δύν 

ηειηθά αγαζά, ην Υ θαη ην Τ. Η νηθνλνκία ρξεζηκνπνηεί κόλν ηνλ 

ζπληειεζηή παξαγσγήο «εξγαζία» θαη νη εξγαδόκελνη απαζρνινύληαη 

πιήξσο θαη απνδνηηθά είηε ζηελ παξαγσγή ηνπ Υ είηε ζηελ παξαγσγή 

ηνπ Τ. Κάζε εξγαδόκελνο κπνξεί λα παξάγεη είηε 10 κνλάδεο ηνπ 

αγαζνύ Υ είηε 10 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Τ. Γλσξίδνπκε όηη ην έηνο 2014 ε 

νηθνλνκία παξήγαγε 15 κνλάδεο από ην αγαζό Υ θαη ε  ηηκή πώιεζεο 

ηνπ Υ ήηαλ 2 επξώ (ΡΥ=2) θαη ε ηηκή πώιεζεο ηνπ Τ ήηαλ 2 επξώ 

(ΡΤ=2). Αληίζηνηρα ην έηνο 2015 παξήγαγε 25 κνλάδεο από ην αγαζό Υ 

θαη ε ηηκή πώιεζεο ηνπ Υ ήηαλ 4 επξώ (ΡΥ=4) θαη ε ηηκή πώιεζεο ηνπ 

Τ ήηαλ 4 επξώ (ΡΤ=4). 

Γ.1.  Να ππνινγηζηεί ην ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο θάζε έηνπο.  

Μονάδες 6 

Γ.2. Να ππνινγηζηεί ν Γείθηεο Σηκώλ θάζε έηνπο ζεσξώληαο σο έηνο 

βάζεο ην 2014. 

Μονάδες 4 

Γ.3. Να βξεζεί ν ξπζκόο πιεζσξηζκνύ κεηαμύ ησλ δύν εηώλ. 

Μονάδες 2 
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Γ.4. Να βξεζεί ε πξαγκαηηθή κεηαβνιή θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξαγκαηηθή 

πνζνζηηαία κεηαβνιή κεηαμύ ησλ εηώλ 2014 θαη 2015 ζε ζηαζεξέο ηηκέο 

ηνπ 2015. 

Μονάδες 4 

Γ.5. Πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Υ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ γηα λα 

παξαρζνύλ νη ηειεπηαίεο 9 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Τ; 

Μονάδες 5 

 

Γ.6. Να πξνζδηνξίζεηε, ρσξίο λα ζρεδηάζεηε, ηε κνξθή ηεο Κ.Π.Γ. ηεο 

νηθνλνκίαο απηήο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο παξαγσγηθνύο ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

Μονάδες 4    

 

Ομάδα  Δ 

Σα δεδνκέλα ηνπ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ζε κηα επηρείξεζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν. 

Μονάδες 

εργαζίας 

(L) 

Σσνολικό 

προϊόν 

(Q) 

Μέζο 

προϊόν 

(AP) 

Οριακό 

προϊόν 

(MP) 

Μέζο 

μεηαβληηό 

κόζηος 

(AVC) 

Οριακό 

κόζηος 

(MC) 

0 0 - - - - 

10     30 

20    25  

30      

Υ    30 75 

50 420 8,4    
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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 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

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

 

ΟΜΑΔΑ Β 

ρνιηθό βηβιίν, θεθάιαην 9 «Οηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο-Πιεζσξηζκόο-

Αλεξγία» 

Β.1. ζει. 164, παξάγξαθνο α) «Η θάζε ηεο ύθεζεο» 

Β.2. ζει. 164, παξάγξαθνο β) «Η θάζε ηεο αλόδνπ ή άλζεζεο» 

Β.3. ζει. 165, παξάγξαθνο δ) «Η θάζε ηεο θαζόδνπ» 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ.1. Αξρηθά πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηηο πνζόηεηεο ησλ δύν αγαζώλ 

πνπ παξάγεη ε νηθνλνκία. 

Σσνδσαζμοί Χ Υ 

Α 0 40 

Β 10 30 

Γ 20 20 

Γ 30 10 

Δ 40 0 

Παξαηεξνύκε επίζεο όηη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο 

είλαη εμίζνπ θαηάιιεινη γηα ηελ παξαγσγή θαη ησλ δύν αγαζώλ άξα ην 

θόζηνο ζα είλαη ζηαζεξό θαη ίζν κε: ΚΔΥ=10/10  ή   ΚΔΥ=1. 

Γηα ην έηνο 2014 ε νηθνλνκία παξάγεη 15 κνλάδεο Υ, άξα ε πνζόηεηα Τ 

πνπ παξάγεη ζα είλαη ΚΔΥ=1  ή  1=30-Τ/15-10  ή  Τ=25. 
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Γηα ην έηνο 2015 ε νηθνλνκία παξάγεη 25 κνλάδεο Υ, άξα ε πνζόηεηα Τ 

πνπ παξάγεη ζα είλαη: ΚΔΥ=1  ή   1=20-Τ/25-20  ή  Τ=15. 

 

Έηη ΡΧ ΡΥ QX QY 

2014 2 2 15 25 

2015 4 4 25 15 

 

AEΠ2014 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο = ΡΥ(2014)* QX(2014)+ ΡY(2014)* QY(2014)= 

2*15 + 2*25 = 80. 

AEΠ2015 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο = ΡΥ(2015)* QX(2015)+ ΡY(2015)* QY(2015)= 

4*25 + 4*15 = 160. 

 

Γ.2. Σν 2014 o Γ.Σ. ζα είλαη 100 (έηνο βάζεο). Γηα ην έηνο 2015,  

AEΠ2015 ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2014 = ΡΥ(2014)* QX(2015)+ ΡY(2014)* QY(2015)= 

2*25 + 2*15 = 80.  

Άξα ΓΣ2015= AEΠ2015 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο / AEΠ2015 ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2014 * 100= 

160/80*100 = 200. 

 

Γ.3. Ρπζκόο Πιεζσξηζκνύ2015 = ΓΣ2015 – ΓΣ2014 / ΓΣ2014 * 100 = 

200-100/100*100 = 100% 

 

Γ.4. Νέν έηνο βάζεο είλαη ην 2015, άξα ΓΣ2015=100 θαη 

ΓΣ2014=100/200*100 = 50. 
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Οπόηε AEΠ2014 ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2015 = AEΠ2014 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο / ΓΣ2014*100 = 

80/50*100 = 160. 

AEΠ2015 ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2015 = AEΠ2015 ζε ηξέρνπζεο ηηκέο / ΓΣ2015*100  

160/100*100 = 160.  

Πξαγκαηηθή κεηαβνιή ΑΔΠ2014-2015 = 160-160 = 0. 

Πξαγκαηηθή % κεηαβνιή ΑΔΠ2014-2015 = 160-160/160*100 = 0%. 

 

Γ.5. 40-9=31 κνλάδεο Τ.  Άξα ΚΔΥ=1  ή  1=31-30/10-Υ  ή   Υ=9. 

Οπόηε γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ 9 κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Τ, 

πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ: 9-0 = 9 κνλάδεο Υ. 

  

Γ.6. Η ΚΠΓ ζα είλαη κηα επζεία γξακκή κε αξλεηηθή θιίζε πνπ ζα 

ζρεκαηίδεη κε ηνπο άμνλεο νξζνγώλην ηζνζθειέο ηξίγσλν. Κάζε θνξά  

γηα λα παξαρζεί κία (1) κνλάδα ηνπ αγαζνύ πνπ καο ελδηαθέξεη, 

ζπζηάδεηαη ν ίδηνο αξηζκόο κνλάδσλ ηνπ άιινπ αγαζνύ. Απηό ζπκβαίλεη 

επεηδή νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο είλαη εμίζνπ θαηάιιεινη  

γηα ηελ παξαγσγή θαη ησλ δύν αγαζώλ. 

 

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=ΓQ/ΓL =10.  
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Δπίζεο ΣC=ΑΣC*Q=50*100=5000 άξα VC=TC-FC=5000-2000=3000. 

Άξα 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 

 Q/30=Q-240/30-20 ή Q=360. Άξα θαη ΑΡ=12=ΜΡ, 

VC=L*W=30*300=9000, ΑVC=9000/360=25 θαη  

ΜC=9000-6000/360-240   ή    MC=25. 

 Γηα L=Υ  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 
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Δ.2. Ο λόκνο ηεο θζίλνπζαο απόδνζεο εκθαλίδεηαη ακέζσο κεηά ην 

20
ν
 εξγάηε γηαηί ην νξηαθό πξντόλ κε ηελ πξνζζήθε ησλ επόκελσλ 

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 
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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. 

 

Τα ερωτήματα Γ1,Γ2,Γ3,Γ4 και Γ6 περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο των 

εκδόσεων Πουκαμισάς «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» β΄τόμος  στο 

κριτήριο αξιολόγησης στη σελίδα 440 

 

                                    Επιμέλεια  παρούσης δημοσίευσης 
 Μ. Μιχελάκη, Ε. Πλατάκη 

Οικονομολόγοι, Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


