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ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
 

ΟΜΑΓΑ Α 

 

Γηα ηηο πξνηάζεηο από Α.1 κέρξη Α.5, λα ζεκεηώζεηε  αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή θαη Λ αλ 

ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

Α.1 Ταπηόρξνλε αύμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ελόο αγαζνύ είλαη δπλαηό λα 

κελ κεηαβάιιεη ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο ηνπ. 

Α.2 Τν νξηαθό πξντόλ ηεο εξγαζίαο είλαη ην πξντόλ πνπ παξάγεη θάζε θνξά ν 

ηειεπηαίνο επηπιένλ εξγάηεο. 

Α.3 Η νπζία ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζηε ζρεηηθή έιιεηςε ή ζηε 

ζηελόηεηα ησλ αγαζώλ. 

Α.4 Όηαλ ε πνζνζηηαία αύμεζε ηεο δήηεζεο ελόο αγαζνύ είλαη κηθξόηεξε ηεο 

πνζνζηηαίαο αύμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, ην αγαζό είλαη θαηώηεξν. 

Α.5 Η ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν παξαγσγήο είλαη κεγαιύηεξε 

από όηη ζηε καθξνρξόληα πεξίνδν. 

 

Γηα ηηο πξνηάζεηο Α.6 θαη Α.7,λα ζεκεηώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή 

απάληεζε. 

 

Α.6 Η θακπύιε πξνζθνξάο ελόο αγαζνύ κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά όηαλ: 

α. απμεζεί ε ηηκή ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε. 

β. κεησζεί ε ηηκή ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε. 

γ. απμεζεί ε ηηκή πώιεζεο ηνπ αγαζνύ. 

δ. κεησζεί ε ηηκή πώιεζεο ηνπ αγαζνύ. 

 

Α.7 Έζησ όηη κεηώλεηαη ε ηηκή ελόο αγαζνύ Φ ηόηε ζε έλα ζπκπιεξσκαηηθό αγαζό Χ 

ζα: 

 α. απμεζεί θαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο θαη ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ 

 β. κεησζεί θαη ε ηηκή ηζνξξνπίαο θαη ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ 

γ. απμεζεί ε ηηκή αιιά ζα κεησζεί ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ 

δ. κεησζεί ε ηηκή αιιά ζα απμεζεί ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ 

 

ΟΜΑΓΑ Β 

 

Τη γλσξίδεηε γηα ηνπο βαζηθόηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο; 

Αλαπηύμηε θαη δείμηε ζε δηάγξακκα ηελ κεηαβνιή ηνπο. 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

 

Έζησ έλα αγαζό, όπνπ ζηελ ηηκή ησλ 15 επξώ, ε δεηνύκελε πνζόηεηά ηνπ είλαη 180 

κνλάδεο. Αλ αξρηθά απμεζεί ε ηηκή ηνπ ζηα 18 επξώ, (κε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο λα 

είλαη ζε απόιπηε ηηκή ίζε κε 0,5), θαη ζηε ζπλέρεηα απμεζεί θαη ην εηζόδεκα ησλ 

θαηαλαισηώλ θαηά 25% (θαη κε ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα λα ηζνύηαη κε 0,8), : 

α. λα ππνινγίζεηε ηελ ηειηθά δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ. 

β. λα βξεζεί ε αξρηθή θαη ε ηειηθή γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ. 

γ. λα ραξαθηεξηζηεί ην αγαζό κε βάζε ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα.  
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ΟΜΑΓΑ Γ 
Δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία θόζηνπο κίαο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζε 

βξαρπρξόληα πεξίνδν παξαγσγήο θαη παξάγεη ην αγαζό Φ: 

Q VC MC AVC 

20 200   

  5 7 

 440 3  

100   6,4 

130  20  

 2110 30  

 3160 50  

200 4360   

Γ.1 Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο (ζηνπο ππνινγηζκνύο ζαο 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα δεθαδηθό ςεθίν). 

Γ.2 Έζησ όηη ην αγαζό πξνζθέξεηαη από 20 παλνκνηόηππεο επηρεηξήζεηο ελώ ε 

ζπλάξηεζε αγνξαίαο δήηεζεο είλαη ε . QD =5.200-32P. Να βξεζεί ε ηηκή θαη ε 

πνζόηεηα ηζνξξνπίαο. 

Γ.3 έζησ όηη ην θξάηνο παξεκβαίλεη ζηελ αγνξά ηνπ αγαζνύ επηβάιινληαο ηελ ηηκή ησλ 

60 επξώ.  

α. πσο νλνκάδεηαη απηή ε ηηκή παξέκβαζεο θαη πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ θξάηνπο 

όηαλ ηελ επηβάιιεη ζηελ αγνξά ελόο αγαζνύ; 

β. λα ππνινγίζεηε ην πιεόλαζκα ή ην έιιεηκκα πξνζθνξάο πνπ δεκηνπξγείηε 

εμαηηίαο ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο. 

γ. λα ππνινγίζεηε ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ παξαγσγώλ θαη λα δείμεηε από πνύ 

πξνέξρνληαη. 

Γ.4 α. ζε ηη πνζνζηό πξέπεη λα κεηαβιεζεί ε αγνξαία δήηεζε ώζηε ε λέα ζέζε 

ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά ηνπ αγαζνύ λα αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ησλ 30 επξώ; 

 β. λα βξεζεί ε λέα αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο. 

 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

 

ΟΜΑΓΑ Α 

Α1.  

Α.2 Λ 

Α.3  

Α4. Λ 

Α5. Λ 

Α6. β 

Α7. α 

 

ΟΜΑΓΑ Β 

 

Κεθάιαην Τέηαξην Η Πξνζθνξά ησλ αγαζώλ &5. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

πξνζθνξάο ζει.83-84 ζρ. βηβιίνπ. 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

 

α. Αληηθαζηζηώληαο ζηνλ ηύπν ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή, ζα 

ππνινγίζνπκε ηε δεηνύκελε πνζόηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή ησλ 18 επξώ: Ο
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 Σηε ζπλέρεηα, ζα αληηθαηαζηήζνπκε ζηνλ ηύπν ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθόηεηαο γηα 

λα ππνινγίζνπκε ηελ ηειηθά δεηνύκελε πνζόηεηα πνπ πξνθύπηεη κεηά ηε κεηαβνιή 

θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ. Έηζη:  

 ΕΥ=
Y

Q





%

%
Ο,8=

%25

% Q
 Q% =20% 

 άξα, ε ηειηθά δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ , κεηά ηελ ηαπηόρξνλε κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο ηνπ θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ είλαη: 

 QΣΔΛ=Q2+20%Q2=162+20%162=162+0,2 162=162+32,4  QΤΕΛ=194,4  

β. Γηα λα βξνύκε ηελ αξρηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο, ρξεζηκνπνηνύκαη ηνπο παξαθάησ 

ζπλδπαζκνύο: 

γηα P1=15, Q1=180 

γηα P2=18, Q2=162 

έηζη πξνθύπηεη:
15

180





P

QD
=

1518

180162




 QD=270-6P   

γηα λα ππνινγίζνπκε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο: 

QD2=QD+20%QD=1,2.QD=1,2 (270-6P) QD2=324-7,2P 

γ. Επεηδή ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα ηνπ αγαζνύ είλαη ζεηηθή (ΕΥ  0), ην αγαζό 

ραξαθηεξίδεηαη θαλνληθό άξα όηαλ ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ απμάλεηαη, 

απμάλεηαη θαη ε δήηεζε γηα ην αγαζό. 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

 

Γ.1 Φξεζηκνπνηώληαο ηνπο ηύπνπο ηνπ νξηαθνύ θαη ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο 

MC=
Q

VC




 θαη AVC=

Q

VC
, ζπκπιεξώλνπκε ηα θελά ηνπ πίλαθα. Έηζη ν πίλαθαο 

ζπκπιεξσκέλνο έρεη σο εμήο: 

Q VC MC AVC 

20 200 - 10 

50 350 5 7 

80 440 3 5,5 

100 640 10 6,4 

130 1240 20 9,5 

159 2110 30 13,2 

180 3160 50 17,5 

200 4360 60 21,8 

Γλσξίδνπκε όηη ε βξαρπρξόληα θακπύιε πξνζθνξάο κηαο επηρείξεζεο είλαη ην αλεξρόκελν 

ηκήκα ηεο θακπύιεο ηνπ MC πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηελ θακπύιε ηνπ AVC. Άξα ν 

πίλαθαο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

P QS 

10 100 

20 130 

30 159 

50 180 

60 200 

Γ.2 Γλσξίδνπκε όηη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά ηνπ αγαζνύ είλαη εθείλε ε ηηκή ζηελ 

νπνία ε αγνξαία δεηνύκελε πνζόηεηα ηζνύηαη κε ηελ αγνξαία πξνζθεξόκελε Ο
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πνζόηεηα. Άξα γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ηηκή ηζνξξνπίαο κεηαηξέπνπκε ηνλ πίλαθα 

πξνζθνξάο ηεο κηαο επηρείξεζεο ζε αγνξαίν, (ην αγαζό παξάγεηαη από 20 

παλνκνηόηππεο επηρεηξήζεηο) θαη, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο, 

ππνινγίδνπκε ζε θάζε ηηκή ηνπ αγαζνύ, ηελ αγνξαία δεηνύκελε πνζόηεηα. Τα 

ζηνηρεία απηά ζε πίλαθα έρνπλ σο εμήο: 

 

P QS ΑΓΟΡΑΙΑ QD ΑΓΟΡΑΙΑ 

10 10020=2000 5200-32 10=4880 

20 13020=2600 5200-32 20=4560 

30 15920=3180 5200-32 30=4240 

50 18020=3600 5200-32 50=3600 

60 20020=4000 5200-32 60=3280 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ζηελ ηηκή ησλ 50 επξώ ε αγνξαία δεηνύκελε πνζόηεηα ηζνύηαη 

κε ηελ αγνξαία πξνζθεξόκελε πνζόηεηα άξα ηηκή ηζνξξνπίαο είλαη ε P0=50 θαη πνζόηεηα 

ηζνξξνπίαο είλαη ε Q0=3600.  

Γ.3 α. επεηδή ε ηηκή παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή 

ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ, νλνκάδεηαη θαηώηαηε ηηκή θαη ν ζθνπόο ηνπ θξάηνπο 

όηαλ επηβάιιεη θαηώηαηεο ηηκέο είλαη ε πξνζηαζία ησλ παξαγσγώλ. 

β. ε επηβνιή θαηώηαηεο ηηκήο ζηελ αγνξά ηνπ αγαζνύ ζα πξνθαιέζεη πιεόλαζκα 

πξνζθνξάο ην νπνίν ηζνύηαη κε QSK-QDK 

 άξα ζηελ ηηκή PK=60 ,ε δεηνύκελε πνζόηεηα ηζνύηαη κε QDK =3280 ελώ ε 

πξνζθεξόκελε πνζόηεηα κε QSK =4000  

 άξα το πλεόνασμα ησούταη με QSK-QDK   =4000-3280=720 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ. 

γ. ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ παξαγσγώλ ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

  .Δ =PK  QSK  =604000=240.000 επξώ. 

  Πξνέξρνληαη από: 

 α. ηνπο θαηαλαισηέο: .Γ =PKQDK=60 3280=196.800 

 β. ην θξάηνο: θξαηηθή επηβάξπλζε =PK. (QSK-QDK  )=60 720=43.200  

Γ4. α. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη λέα ηηκή ηζνξξνπίαο ε ηηκή ησλ 30 επξώ, ε θακπύιε 

δήηεζεο πξέπεη λα κεηαηνπηζηεί αξηζηεξά θαη λα ηέκλεη ηελ θακπύιε πξνζθνξάο 

ηνπ αγαζνύ ζην ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζε ηηκή P=30 θαη πνζόηεηα QD= QS 

=3180 (λέα ζέζε ηζνξξνπίαο). Σηελ λέα ηηκή όκσο ηζνξξνπίαο P0  =30, αξρηθά νη 

θαηαλαισηέο δεηνύζαλ πνζόηεηα QD =4240 κνλάδεο. Άξα ε δήτεσε πρέπεη να 

μεηωζεί σε ποσοστό:
4240

42403180 
.100=-25%. 

 β. αθνύ ε δήηεζε κεηώζεθε θαηά 25%, ηόηε ε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ λέα ζέζε ηζνξξνπίαο ζα είλαη:  

  QD2  = QD -25%QD  =0,75QD   =0,75 (5200-32 P)  QD2  =3900-24 P. 
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