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Στις παρακάτω προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.10 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της 
καθεµιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 
λανθασµένη 
 
Α.1 Ένα από τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων είναι ότι κάθε άτοµο µπορεί να απασχοληθεί 
εκεί όπου µπορεί να αποδώσει περισσότερο αντί να κάνει ταυτόχρονα και δουλειές στις οποίες δεν είναι 
αποδοτικό. 
 
Α.2 Τα Συνολικά Έσοδα µεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής, όταν η ζήτηση 
είναι ελαστική. 
.  
Α.3  Η λήψη των αποφάσεων δεν βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσµατος αλλά στις προσδοκίες που 
τα άτοµα διαµορφώνουν για τα αποτελέσµατα των πράξεών τους.  
 
Α.4 Αν µια οικονοµία παράγει σ ΄ ένα σηµείο κάτω από την Κ.Π.∆. και θέλει να αυξήσει την παραγωγή 
ενός αγαθού τότε οπωσδήποτε πρέπει να µειώσει την παραγωγή του άλλου. 
 
Α.5 Αύξηση του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονη µείωση της ζήτησης θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε 
αύξηση της τιµής ισορροπίας. 
 
Α.6 Τα στοιχεία που αποτελούν τους συντελεστές της παραγωγής µετατρέπονται σε συντελεστές 
παραγωγής, µόνο όταν πραγµατικά χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. 
 
Α.7 Χρήµα είναι οτιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως γενικό µέσο ανταλλαγής. 
 
Α.8.Το ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι είναι άυλο, καταναλωτό και καταναλωτικό αγαθό. 
 
Α.9. Η αύξηση της τιµής ενός αγαθού Α µε Ed = - 0.5, θα αυξήσει τη Συνολική ∆απάνη για το αγαθό Α και 
τη Συνολική ∆απάνη για το υποκατάστατό του αγαθό Β. 
 
Α.10 Για δύο ευθύγραµµες και παράλληλες καµπύλες ζήτησης η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή 
είναι ίδια, στην ίδια τιµή. 
 

                                                                                                         ( Μονάδες 20)    
 
 

1. 25ης Μαρτίου 111 – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ       ���� 50.27.990 – 50.20.990 
2. 25ης Μαρτίου 74 – Π. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  ���� 50.50.658 – 50.60.845 
3. Γραβιάς 85   –  ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ                 ���� 50.51.557 – 50.56.296 
4. Πρωτεσιλάου 63 - Π. ΙΛΙΟΥ  ���� 2632505 - 2632507 

σύγχρονο µαθητικό φροντιστήριο  
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Στις επόµενες ερωτήσεις, από Α.11 µέχρι και Α.14, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της  
καθεµιάς και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α.11 Η αύξηση του πληθυσµού και ταυτόχρονη µείωση των επιχειρήσεων που παράγουν ένα αγαθό: 
α) Θα οδηγήσει σε µείωση της τιµής ισορροπίας 
β) Θα οδηγήσει σε αύξηση της τιµής ισορροπίας 
γ) Θα οδηγήσει σε µείωση της ζήτησης για το αγαθό 
δ) ∆ε θα µεταβάλλει την ισορροπία 
 
Α.12 Το αγαθό Α έχει Ed = -0.7. Το αγαθό Β έχει Ed=-0.5 και είναι υποκατάστατο του Α. Το αγαθό Γ έχει 
Ed = -1 και είναι συµπληρωµατικό του Α. Αν αυξηθεί η τιµή του Α ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι 
σωστή: 
α) Αύξηση της ζήτησης του Α 
β) Μείωση της Σ.∆ για το Α και αύξηση της Σ.∆ για το Γ 
γ) Αύξηση της ζήτησης του Γ 
δ) Αύξηση της Σ.∆ του Β και µείωση της Σ.∆ του Γ 
 
Α.13 Η εισροή εργαζοµένων σε µια οικονοµία: 
α) οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας της οικονοµίας. 
β) οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας της οικονοµίας. 
γ) οδηγεί σε µείωση της ανεργίας. 
δ) όλα τα παραπάνω. 
 

Α.14 Η επιχείρηση χρησιµοποιεί ως µεταβλητό συντελεστή παραγωγής εργασία και πρώτες ύλες. Όταν 
παράγει 20 τεµάχια προϊόντος έχει µέσο προϊόν 4 και µεταβλητό κόστος 520. Αντίστοιχα όταν διπλασιάζει 
την παραγωγή το µέσο προϊόν γίνεται 2 και το µεταβλητό κόστος 2040. Ο µισθός W και το κόστος της 
πρώτης ύλης ανά προϊόν C είναι: 
α) W=50, C=5 
β) W=100, C=5 
γ) W=50, C=1 
δ) W=100, C=1 
 

                                                                                                                         (Μονάδες 10) 
 
 

 
 
 
Οµάδα Β 
Β.1 Να περιγράψετε την επιβολή κατώτατης τιµής. Απαιτείται διάγραµµα 

(Μονάδες 12) 
 

Β.2 Να περιγράψετε το εισόδηµα ως προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης. 
(Μονάδες 8) 

 
 

Οµάδα Γ 
Μια ανταγωνιστική επιχείρηση, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, παρουσιάζει τα ακόλουθα 
δεδοµένα: 
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L Q AP MP 

0 0 - - 

1  40  

2   60 

3  60  

4    

5   40 

6  50  

 
 
Γ.1 Να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα, εάν είναι γνωστό ότι µε την προσθήκη του 4ου εργάτη το 
µέσο προϊόν γίνεται µέγιστο. 

(Μονάδες 7) 
Γ.2 Με την προσθήκη ποιού εργάτη αρχίζει ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης. 

(Μονάδες 3) 
 
Γ.3 Εάν η αξία των πρώτων υλών που απαιτούνται για κάθε µονάδα παραγωγής, είναι 40 χρηµατικές 
µονάδες(C) και η αµοιβή κάθε εργάτη(W) είναι 6000 χρηµατικές µονάδες να προσδιορίσετε το πίνακα 
προσφοράς της επιχείρησης. 

(Μονάδες 6 ) 
 

Γ.4 Αν ο κλάδος αποτελείται από 10 όµοιες επιχειρήσεις, να κατασκευάσετε τον αγοραίο πίνακα 
προσφοράς. 

(Μονάδες 3) 
 

Γ.5 Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιµή αυξάνεται από 190 σε 340 µονάδες και να 
χαρακτηριστεί η προσφορά. 

(Μονάδες 3) 
 

Γ.6 Να εξηγήσετε για ποιο λόγο το οριακό κόστος MC, είναι σηµαντικό µέγεθος για την επιχείρηση. 
(Μονάδες 3) 

 
Στους υπολογισµούς σας να χρησιµοποιήσετε µέχρι ένα δεκαδικό ψηφίο 
 
 
 
Οµάδα ∆ 
Η αγοραία προσφορά δίνεται από τον παρακάτω πίνακα 

P Qs 

10 75 

20 100 

30 125 

 
 
∆.1 Αν για ποσότητα Q=75, το µεταβλητό κόστος ανά προϊόν είναι 10, να βρεθεί το µεταβλητό κόστος 
για Q=80. 
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(Μονάδες 4)    
                                                                                                                      

∆.2 Να βρεθεί η γραµµική εξίσωση προσφοράς 
(Μονάδες 3)    

                                                                                                               
∆.3 ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης: 

 P Qd 

Α 5 400 

Β 10 200 

Γ 20 100 

Να βρεθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας 
 

(Μονάδες 4)        
                                                                                                             

∆.4 Μπορούν οι παραγωγοί µε αύξηση ή µείωση της προσφοράς να αυξήσουν τα συνολικά τους έσοδα; 
 

(Μονάδες 2)      
                                                                                                                    

∆.5 Αν επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιµή 40 ευρώ: 
α) Να υπολογίσετε τα έσοδα των παραγωγών από τους καταναλωτές. 
β) Να υπολογίσετε τα έσοδα των παραγωγών από το κράτος, αν το κράτος αγοράσει το πλεόνασµα. 
γ)Να υπολογίσετε τη µεταβολή των συνολικών εσόδων των παραγωγών. 

(Μονάδες 6)    
                                                                                                                      

∆.6 Αν το κράτος επιβάλλει Ανώτατη τιµή PA =12 να υπολογίσετε την µέγιστη τιµή του καπέλου. 
 

(Μονάδες 4) 
 

∆.7 Σε µια ανταγωνιστική αγορά ενός αγαθού σε κάθε άλλη τιµή εκτός της τιµής ισορροπίας σε µια 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο θα παρουσιάζεται έλλειµµα ή πλεόνασµα. Να εξηγήσετε πως 
διαµορφώνεται η τιµή ισορροπίας όταν υπάρχει έλλειµµα. 

(Μονάδες 2) 
 

 
 

 
  


