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ΟΜΑ∆Α Α 
 
Για τις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.4, να γράψετε στο 
τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε 
αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 

Α.1. Όταν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή ενός 
αγαθού είναι -2,5 και η τιµή του αγαθού αυξάνεται, 
τότε η συνολική δαπάνη για το αγαθό θα αυξηθεί . 

Μονάδες 4 
 

Α.2. Η βελτίωση της τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα 
παραγωγής περισσότερων αγαθών µε την ίδια 
ποσότητα παραγωγικών συντελεστών . 

Μονάδες 4 
 

Α.3.  Τελικά αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για 
παραπέρα µετασχηµατισµό. 

Μονάδες 2 
 
Α.4. Κόστος ευκαιρίας έχουν και τα οικονοµικά και τα 

ελεύθερα αγαθά . 
Μονάδες 3 

 
Για τις προτάσεις Α.5. και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό 
σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που 
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση . 
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Α.5. Εάν η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς την 
τιµή είναι -2 και η ποσοστιαία αύξηση της τιµής του 
είναι 20%, τότε η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης 
ποσότητάς του είναι :  
α. -10% 
β. 10% 
γ. 40% 
δ. -40%. 

Μονάδες 4 
 

Α.6. Αν στην αγορά ενός αγαθού η προσφορά παραµείνει 
σταθερή (ελαστικότητα προσφοράς : 0 < Εs < 1) και η 
ζήτηση αυξηθεί, τότε : 
α. η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας µειώνονται 
β. αυξάνεται µόνο η τιµή ισορροπίας  
γ. η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας αυξάνονται  
δ. αυξάνεται µόνο η ποσότητα ισορροπίας . 

Μονάδες 4 
 

Α.7. Πού οφείλεται η πορεία της καµπύλης του µέσου 
µεταβλητού κόστους παραγωγής στη βραχυχρόνια 
περίοδο και πού οφείλεται η πορεία της καµπύλης του  
µέσου κόστους παραγωγής στη µακροχρόνια περίοδο ; 

Μονάδες 4 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

Γιατί το κράτος επιβάλλει κατώτατες τιµές σε ορισµένα 
αγαθά ; 

Μονάδες 5 
 

Με τη βοήθεια διαγράµµατος να εξηγήσετε τις συνέπειες που 
θα έχει στην αγορά ενός αγαθού η επιβολή από το κράτος 
κατώτατης τιµής . 

Μονάδες 20 
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ΟΜΑ∆Α Γ 
 

Για το έτος 1999 σε µια υποθετική οικονοµία, µε πληθυσµό 
600 κατοίκων, παράγονται µόνο τρία αγαθά Χ, Ψ και Ζ σε 
τιµές και ποσότητες που δίνονται στον παρακάτω πίνακα :  
 

Αγαθό  Ποσότητα  Τιµή 
Χ 100  6 
Ψ  80 10 
Ζ  50  8 

 

Το έτος 2000 σηµειώθηκαν οι εξής µεταβολές σε σχέση µε το 
έτος 1999:  
 

α. ο ∆είκτης Τιµών αυξήθηκε κατά 15% 
β.  το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιµές 

αυξήθηκε κατά 38% και 
γ. ο πληθυσµός αυξήθηκε κατά 50%. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα να υπολογίσετε : 
 

Γ.1. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του έτους 1999 σε 
τρέχουσες τιµές . 

Μονάδες 4 
 

Γ.2. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του έτους 2000 σε 
τρέχουσες τιµές και σε σταθερές τιµές του έτους 1999. 

Μονάδες 6 
 

Γ.3. Την ποσοστιαία µεταβολή του πραγµατικού 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από το 1999 στο 
2000 σε τιµές του 1999. 

Μονάδες 5 
 

Γ.4. Την ποσοστιαία µεταβολή του κατά κεφαλήν 
πραγµατικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από 
το 1999 στο 2000. 

Μονάδες 10 
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ΟΜΑ∆Α ∆ 

Τα δεδοµένα του παρακάτω  πίνακα αναφέρονται  στα στοιχεία  
κόστους µιας επιχείρησης .  
 
Προϊόν Q Μεταβλητό 

Κόστος VC 
Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος ΑVC 
Οριακό 

Κόστος ΜC
0 ; - - 

10 2500 ; ; 
20 ; ; 230 
30 ; 240 ; 
; 9360 260 ; 
; ; 280 460 

 
∆.1. Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό 

σας, να κάνετε τους σχετικούς υπολογισµούς και να 
συµπληρώσετε τα κενά του . 

Μονάδες11  
 

∆.2. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της 
επιχείρησης . 

Μονάδες 4  
 

∆.3. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς, όταν η 
τιµή αυξάνεται από 360 σε 460 χρηµατικές µονάδες . 

Μονάδες 4 
 

∆.4. Να υπολογίσετε πόσο θα µεταβληθεί το κόστος 
παραγωγής, αν αυξηθεί η παραγωγή από 28 σε 33 
µονάδες . 

Μονάδες 6  


