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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο 
γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν 
η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Βασική επιδίωξη του νοικοκυριού και κριτήριο ταυτόχρονα για τη λήψη των πιο πάνω 
αποφάσεων είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών του με βάση το 
δεδομένο εισόδημα που έχει στην διάθεση του. 

β. Αν η ζητούμενη ποσότητα αυξηθεί, σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης προς τα 
δεξιά. Αν η ζητούμενη ποσότητα μειωθεί, σημαίνει μετατόπιση της καμπύλης προς τα 
αριστερά. 

γ. Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο η επιχείρηση δεν μπορεί 
να μεταβάλει τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών. 

δ. Στην ουσία το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του μεταβλητού κόστους, που βρίσκεται 
πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη 
προσφοράς της επιχείρησης. 

ε. Με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η 
ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται. 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και 
δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α2. Η ελαστικότητα της προσφοράς ως προς την τιμή δείχνει: 

α. Τη μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού σε μια μεταβολή της τεχνολογίας. 
β. Τη μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής των 

παραγωγικών συντελεστών που συμμετέχουν στην παραγωγή του αγαθού. 
γ. Τη μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού σε μια μεταβολή της τιμής 

πώλησης του αγαθού. 
δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 

Α3. Η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται σίγουρα όταν: 

α. Η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται. 
β. Η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή. 
γ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά μειώνεται. 
δ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά αυξάνεται. 

Μονάδες 25 

Θέμα Β 

Β1. Τι είναι τα εργατικά σωματεία; Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν στην ανάπτυξή τους και τι 
διαπραγματεύονται;  

Β2. Να περιγράψετε την έννοια και λειτουργία της αγοράς. 

Μονάδες 25 

 



Θέμα Γ 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μια επιχείρηση που λειτουργεί στη 
βραχυχρόνια περίοδο. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί έναν σταθερό και έναν μεταβλητό συντελεστή, 
την εργασία. Επίσης είναι γνωστό ότι το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται στον 4ο

 εργάτη. 

L Q AP MP AVC MC 

0      

1     37,5 

2  50 60   

3 180 60 80   

4      

5 290 58    

Στους υπολογισμούς σας να κρατήσετε τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία. 

Γ1. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα παρουσιάζοντας τους σχετικούς τύπους και 
υπολογισμούς.  

Γ2. Με πόσο κόστος θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση αν αυξήσει την παραγωγή της από 50 σε 250 

μονάδες; 

Γ3. Να συντάξετε το πίνακα της προσφοράς της επιχείρησης. Αν στην αγορά υπάρχουν 50 όμοιες 
επιχειρήσεις, να προσδιορίσετε την αγοραία γραμμική συνάρτηση προσφοράς.  

Γ4. Να εξηγήσετε γιατί το οριακό κόστος είναι σημαντικό μέγεθος για μια επιχείρηση και γιατί 
μεταβάλλεται πιο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος. 
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Θέμα Δ 

Στην αγορά ενός κανονικού αγαθού Χ, στην τιμή των 10 η ζητούμενη ποσότητα και η 
προσφερόμενη ποσότητα είναι 360 και 120 μονάδες αντίστοιχα. Είναι γνωστό ότι στο σημείο αυτό 
η εισοδηματική ελαστικότητα είναι -1 και η ελαστικότητα της προσφοράς είναι 1/6. Καθώς η τιμή 
αυξάνεται κατά 50% η ζητούμενη ποσότητα γίνεται 230 μονάδες. Οι αγοραίες συναρτήσεις 
ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. 

Δ1. Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. 

Δ2. Να υπολογίσετε τη τιμή και τη ποσότητα ισορροπίας. 

Μια μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών μεταβάλλει τη ζητούμενη ποσότητα κατά 120 
μονάδες σε κάθε επίπεδο τιμών. Ταυτόχρονα, οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών μειώθηκαν 
με αποτέλεσμα η προσφερόμενη ποσότητα να μεταβληθεί κατά 100% σε κάθε επίπεδο τιμών.  

Δ3. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας, να κάνετε διαγραμματική απεικόνιση 
των παραπάνω μεταβολών και να εξετάσετε αν οι παραγωγοί ωφελήθηκαν ή όχι από τις 
μεταβολές αυτές. 

Δ4. Οι παραγωγοί επιθυμούν να δημιουργήσουν απόθεμα με σκοπό να το διοχετεύσουν στο 
εξωτερικό σε τιμή τριπλάσιας της τοπικής. Να υπολογίσετε τη ποσοστιαία μεταβολή της τιμής η 
οποία θα δημιουργήσει απόθεμα 180 μονάδων. Να εξηγήσετε γιατί τελικά η τιμή θα επιστρέψει στη 
τιμή ισορροπίας. 
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


