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                      ΑΡΧΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΕΩΡΙΑ 

 

 

               27/04/2020 

 

 

ΟΜΑΔΑ  Α 

Ερωτήσεις ωστού – Λάθους 

 

Α.1. Η αμοιβή της εργασίας καθώς και οι τιμές των παραγωγικών 

συντελεστών θεωρούνται βραχυχρόνια ως σταθερές. 

Α.2. Η ψύξη που παράγεται από ένα κλιματιστικό είναι αγαθό καταναλωτό. 

Α.3. την αγορά ενός κανονικού αγαθού, όταν μειωθεί το εισόδημα των 

καταναλωτών και ταυτόχρονα μειωθεί το κόστος παραγωγής των 

επιχειρήσεων που το παράγουν, τότε η ποσότητα ισορροπίας μπορεί να 

μεταβληθεί ή και να παραμείνει αμετάβλητη. 

Α.4. Μια επιχείρηση έχει κέρδος όταν προσφέρει σε τιμές που είναι 

μικρότερες από το μέσο μεταβλητό κόστος. 

Α.5. Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε 

με την επιβολή κατώτατης τιμής η συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα 

μείνει σταθερή. 

 

Μονάδες 15 

Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής  

 

Α.6. Η συνάρτηση ζήτησης ενός κατώτερου αγαθού είναι QD=200-10Ρ. Αν 

μειωθεί το εισόδημα των καταναλωτών ώστε να μεταβληθεί η ζήτηση κατά 

20%,  η νέα συνάρτηση ζήτησης θα είναι: 

α) QD=240-12Ρ. 
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β) QD=120-4Ρ. 

γ) QD=160-8Ρ. 

δ) Κανένα από τα παραπάνω. 

 

Α.7. Η καμπύλη προσφοράς προκύπτει από: 

α) Σο ανερχόμενο τμήμα του οριακού κόστους μετά την τομή του με το μέσο 

σταθερό κόστος  

β) Σο ανερχόμενο τμήμα του οριακού κόστους μετά την τομή του με το μέσο 

συνολικό κόστος 

γ) Σο ανερχόμενο τμήμα του μέσου μεταβλητού κόστους μετά την τομή του 

με το οριακό κόστος  

δ) κανένα από τα παραπάνω  

Μονάδες 10 

 

ΟΜΑΔΑ  Β 

Από τους κοινωνικούς θεσμούς να περιγράψετε την οικογένεια ή το 

νοικοκυριό. 

Μονάδες 25 

ΟΜΑΔΑ  Γ 

Μια επιχείρηση παραγωγής υποδημάτων, κατά το οικονομικό έτος 2018-2019 

παρουσίασε τα παρακάτω έξοδα: 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TC 500 530 550 590 650 730 830 950 1090 1250 1430 

 

Γ.1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 

Μονάδες 8 

Γ.2. Να προσδιορίσετε την αλγεβρική μορφή της συνάρτησης προσφοράς 

της επιχείρησης. 

Μονάδες 5 
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Γ.3. Αν σε όλο τον κλάδο παραγωγής υπάρχουν άλλες 79 ομοειδείς 

επιχειρήσεις που παράγουν υποδήματα, να  προσδιορίσετε την αγοραία 

συνάρτηση προσφοράς. 

Μονάδες 4 

Γ.4. Έστω Α (Ρ=30, QD=120) ένα σημείο της αγοραίας καμπύλης ζήτησης των 

υποδημάτων,  με ελαστικότητα ζήτησης -0,25. Να υπολογίσετε αλγεβρικά την 

τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. 

Μονάδες 8 

 

ΟΜΑΔΑ   Δ 

τον παρακάτω πίνακα ζήτησης δίνονται ορισμένα δεδομένα ενός αγαθού Κ. 

ημεία Σιμή 

αγαθού Κ 

(ΡΚ) 

Ζητούμενη 

ποσότητα 

αγαθού Κ (QDΚ) 

Εισόδημα 

καταναλωτών 

(Τ) 

Προτιμήσεις 

καταναλωτών 

Α 10 400 4.000 Ευνοϊκές 

Β 10 600 5.000 Ευνοϊκές 

Γ 10 300 7.000 Δυσμενείς 

Δ 20 200 4.000 Ευνοϊκές 

Ε 20 300 5.000 Ευνοϊκές 

 

Δ.1. Να προσδιορίσετε μεταξύ ποιων σημείων υπολογίζεται η ελαστικότητα 

ζήτησης ως προς την τιμή και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 4 

Δ.2. Να βρείτε την ελαστικότητα (ΕD) μεταξύ αυτών των σημείων καθώς 

αυξάνεται η τιμή του αγαθού, και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση με βάση την 

τιμή της ελαστικότητας. 

Μονάδες 4 
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Δ.3. Να προσδιορίσετε μεταξύ ποιων σημείων υπολογίζεται η ελαστικότητα 

ζήτησης ως προς το εισόδημα (ΕΤ) καθώς το εισόδημα αυξάνεται, να την 

υπολογίσετε αιτιολογώντας την απάντησή σας και να χαρακτηρίσετε το είδος 

του αγαθού με βάση την τιμή της εισοδηματικής ελαστικότητας. 

Μονάδες 6 

Δ.4. Να βρεθούν οι γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης του αγαθού. 

Μονάδες 8 

Δ.5. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης όταν το εισόδημα 

των καταναλωτών αυξάνεται από 4.000 σε 5.000 ευρώ. 

Μονάδες 3 

 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

ΟΜΑΔΑ  Α 

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

 

ΟΜΑΔΑ  Β 

Στολικό βιβλίο, κεθάλαιο 1 «Βαζικές Οικονομικές Έννοιες», ζελίδα 13 

παράγραθος  6. Κοινωνικοί Θεζμοί,  (i) Η Οικογένεια ή ηο Νοικοκσριό. 

 

ΟΜΑΔΑ  Γ 

Γ.1. Γνωρίζουμε ότι στη βραχυχρόνια περίοδο το ανερχόμενο τμήμα της 

καμπύλης του οριακού κόστους (ΜC) που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη 

του μέσου μεταβλητού κόστους (AVC) αποτελεί την καμπύλη προσφοράς. 

Επίσης γνωρίζουμε ότι για Q=0 ισχύει TC=FC=500. Χρησιμοποιώντας τους 

τύπους: TC=FC+VC  ή  VC= TC-FC,   AVC=VC/Q   και  MC=ΔVC/ΔQ, ο τελικός 

πίνακας συμπληρωμένος είναι: 
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Q TC VC AVC MC 

0 500 0 - - 

1 530 30 30 30 

2 550 50 25 20 

3 590 90 30 40 

4 650 150 37,5 60 

5 730 230 46 80 

6 830 330 55 100 

7 950 450 64,2 120 

8 1090 590 73,7 140 

9 1250 750 83,3 160 

10 1430 930 93 180 

 

ύμφωνα λοιπόν με τη συνθήκη εξαγωγής της καμπύλης προσφοράς 

P=MC≥AVCmin,  ο πίνακας προσφοράς είναι: 

Ρ=ΜC QS 

40 3 

60 4 

80 5 

100 6 

120 7 

140 8 

160 9 

180 10 
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Γ.2. Αφού ΔQς/ΔΡ είναι σταθερό σε όλους τους συνδυασμούς, η συνάρτηση 

προσφοράς είναι γραμμική με  γενική μορφή  QS=γ+δΡ (1). 

Για Ρ=40  η (1) γίνεται:  3=γ+40δ 

Για Ρ=60  η (1) γίνεται:  4=γ+60δ 

Και λύνοντας το σύστημα προκύπτει:  QS=1+Ρ/20 

 

Γ.3. Η αγοραία καμπύλη προσφοράς είναι το άθροισμα των ατομικών 

καμπυλών προσφοράς και δείχνει τη συνολικά προσφερόμενη ποσότητα σε 

κάθε τιμή.  

Επομένως: QS(αγοραία)=80* QS    ή   QS(αγοραία)=80*(1+Ρ/20)   ή    QS(αγοραία)=80+4Ρ 

 

Γ.4. Γνωρίζουμε ότι ο λόγος ΔQ/ΔΡ είναι ο συντελεστής διεύθυνσης της 

συνάρτησης ζήτησης δηλαδή το β της συνάρτησης QD=α+βΡ.  Άρα  ΕD=β*Ρ/Q  

ή  -0,25=β*(30/120)  ή β=-1.  Για Ρ=30 ισχύει 120=α-30  ή  α=150. υνεπώς η 

συνάρτηση  ζήτησης  είναι   QD=150-Ρ.  

Για την τιμή ισορροπίας θα ισχύει:  QD= QS  ή 150-Ρ=80+4Ρ  ή  5Ρ=70  ή Ρ=14 

και με αντικατάσταση της τιμής ισορροπίας  Ρ=14  και στις δύο συναρτήσεις 

βρίσκουμε και την ποσότητα ισορροπίας  Q=136. 

 

ΟΜΑΔΑ  Δ 

Δ.1. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή υπολογίζεται στα σημεία όπου 

μεταβάλλεται η τιμή και η ζητούμενη ποσότητα και όλοι οι άλλοι 

προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης μένουν σταθεροί (ceteris paribus). Άρα 

στα σημεία ΑΔ και ΒΕ όπου το εισόδημα των καταναλωτών και οι προτιμήσεις 

των καταναλωτών μένουν σταθερά. 

 

 

 



 

 

7 

 

Δ.2. ημεία ΑΒ:   ΕD= ΔQ/ΔΡ*ΡΑ/QA   ή  ΕD=200-400/20-10*10/400  ή   ΕD=-0,5 

ημεία ΒΕ:   ΕD= ΔQ/ΔΡ*ΡΒ/QΒ   ή  ΕD=300-600/20-10*10/600   ή   ΕD=-0,5 

Εφόσον |ΕD|<1  η ζήτηση είναι ανελαστική. 

 

Δ.3. Η εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίζεται στα σημεία όπου 

μεταβάλλεται το εισόδημα και η ζητούμενη ποσότητα, ενώ η τιμή του αγαθού  

και οι προτιμήσεις των καταναλωτών μένουν σταθερά. Άρα στα σημεία ΑΒ και 

ΔΕ.   ημεία ΑΒ:   ΕΤ= ΔQ/ΔΤ*ΤΑ/QΑ = 600-400/5.000-4.000*4.000/400=2 

ημεία ΔΕ:   ΕΤ= ΔQ/ΔΤ*ΤΔ/QΔ = 300-200/5.000-4.000*4.000/200=2 

Αφού  ΕΤ=2>0  το  αγαθό χαρακτηρίζεται κανονικό. 

 

Δ.4. Οι γραμμικές συναρτήσεις θα προέλθουν από τα σημεία όπου ισχύει η 

υπόθεση ceteris paribus. τους συνδυασμούς  ΑΔ αντικαθιστώ τα σημεία Α 

(Ρ=10, QD=400) και Δ (Ρ=20, QD=200) στην QD1=α+βΡ και λύνοντας το 

σύστημα προκύπτει η συνάρτηση ζήτησης QD1=600-20Ρ. 

Ομοίως στους συνδυασμούς  ΒΕ αντικαθιστώ τα σημεία Β (Ρ=10, QD=600) και 

Ε (Ρ=20, QD=300)  στην QD2=α+βΡ και λύνοντας το σύστημα προκύπτει η 

συνάρτηση ζήτησης  QD2=900-30Ρ. 

 

Δ.5. Ποσοστιαία μεταβολή ζήτησης  (ΔQ%) =600-400/400*100 = 50%. 

 

  

Από το οικονομικό τμήμα 

                                  των φροντιστηρίων Πουκαμισάς Ηρακλείου: 

                                                   Ειρήνη Πλατάκη, Μαίρη Μιχελάκη. 

 

 


