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ΖΗΣΗΜΑ Α 

Σημειώζηε «Σωζηό» ή «Λάθος» (3 μονάδες ζε καθεμία) 

Α.1.α) Όζο αςξάνεηαη ηο θαηά µονάδα θόζηορ, ε επησείπεζε αςξάνεη ηεν παπαγωγή ηερ αθόµε θαη µε ηεν ίδηα ηηµή 

πώιεζερ, γηαηί αςξάνεη ηο θέπδορ ηερ.  

β) Η µεηαβοιή ηερ πποζθεπόµενερ ποζόηεηαρ ενόρ αγαζού αναθέπεηαη ζηε µεηαηόπηζε οιόθιεπερ ηερ θαµπύιερ 

πποζθοπάρ, όηαν µεηαβάιιεηαη ε ηηµή ηος αγαζού, ενώ οη ιοηποί πποζδηοπηζηηθοί παπάγονηερ παπαµένοςν ζηαζεποί.  

γ) Σε µηα παπαγωγηθή δηαδηθαζία, θαζώρ µεηαβάιιεηαη ο µεηαβιεηόρ ζςνηειεζηήρ θαηά µία µονάδα, ηο άζποηζµα 

ηων ηηµών ηος οπηαθού πποϊόνηορ ζε θάζε επίπεδο απαζσόιεζερ µαρ δίνεη ηο ζςνοιηθό πποϊόν..  

δ) Γπαθηθά ε θαµπύιε πποζθοπάρ έσεη απνεηηθή θιίζε, γηαηί, όηαν αςξάνεηαη ε ηηµή, αςξάνεηαη θαη ε πποζθεπόµενε 

ποζόηεηα θαη ανηίζηποθα, όηαν µεηώνεηαη ε ηηµή, µεηώνεηαη θαη ε πποζθεπόµενε ποζόηεηα.  

ε) Η ειαζηηθόηεηα ηερ πποζθοπάρ οπίδεηαη ωρ ο ιόγορ ηερ µεηαβοιήρ ηερ πποζθεπόµενερ ποζόηεηαρ ππορ ηε 

µεηαβοιή ηερ ηηµήρ. 

 

Κσκλώζηε ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζωζηή απάνηηζη (5 μονάδες ζε καθεμία)    

Α.2.1 Η πποζθοπά ενόρ αγαζού είναη ανειαζηηθή, όηαν: 

α) µηα αύξεζε ηερ ηηµήρ θαηά 20% επηθέπεη µείωζε ηερ πποζθεπόµενερ ποζόηεηαρ θαηά 10%. 

β) µηα αύξεζε ηερ ηηµήρ θαηά 15% επηθέπεη αύξεζε ηερ πποζθεπόµενερ ποζόηεηαρ θαηά 15%. 

γ) µηα αύξεζε ηερ ηηµήρ θαηά 10% επηθέπεη αύξεζε ηερ πποζθεπόµενερ ποζόηεηαρ θαηά 5%. 

δ) µηα µείωζε ηερ ηηµήρ θαηά 12% επηθέπεη µείωζε ηερ πποζθεπόµενερ ποζόηεηαρ θαηά 20%.  

Α.2.2 Όηαν ηο οπηαθό πποϊόν είναη 

α). µεγαιύηεπο από ηο µέζο πποϊόν, ηόηε ηο µέζο πποϊόν µεηώνεηαη µε ηεν αύξεζε ηερ επγαζίαρ. 

β). µηθπόηεπο από ηο µέζο πποϊόν, ηόηε ηο µέζο πποϊόν αςξάνεηαη µε ηεν αύξεζε ηερ επγαζίαρ. 

γ) µεγαιύηεπο από ηο µέζο πποϊόν, ηόηε ηο µέζο πποϊόν αςξάνεηαη µε ηεν αύξεζε ηερ επγαζίαρ. 

δ). µεγαιύηεπο από ηο µέζο πποϊόν, ηόηε ηο µέζο πποϊόν αςξάνεηαη µε ηε µείωζε ηερ επγαζίαρ.  

 

ΖΗΣΗΜΑ Β 

Β.1 Να αναφερκείτε ςτον ςπουδαιότερο προςδιοριςτικό παράγοντα τθσ ελαςτικότθτασ προςφοράσ. (Μονάδεσ 9)  

Β.2 Τι γνωρίηετε για τουσ προςδιοριςτικό παράγοντα τθσ προςφοράσ «οι τιμζσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν»; 

(Μονάδεσ 9) 

Β.3 Γιατί το οριακό κόςτοσ είναι ςθµαντικό µζγεκοσ για µια επιχείρθςθ; (Μονάδεσ 7)   

 

 



 

ΖΗΣΗΜΑ Γ 

Γ.1 Μια επιχείρθςθ απαςχολεί 5 εργάτεσ. προςλαμβάνει ακόμα ζναν, οπότε το ςυνολικό προιόν που παράγει 

αυξάνεται κατά 15 μονάδεσ και το μζςο προιόν γίνεται μζγιςτο. Να βρεκεί θ ςυνολικι παραγωγι πριν και μετά τθν 

πρόςλθψθ του επιπλζον εργάτθ. (Μονάδεσ 6) 

Γ.2 Να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ: (Μονάδεσ 6) 

Q FC VC TC AFC AVC ATC MC 

  500   25 30  

      32 40 

  

 

ΖΗΣΗΜΑ Δ 

 Δ.1 ∆ίνεται ο πίνακασ προςφοράσ µιασ αντιπροςωπευτικισ επιχείρθςθσ του κλάδου παραγωγισ ενόσ προϊόντοσ 

ςτθ βραχυχρόνια περίοδο.  

α) Όταν Q = 30 , το µζςο ςυνολικό κόςτοσ είναι 5 ευρϊ. Επίςθσ γνωρίηουµε ότι το ςτακερό κόςτοσ 

είναι 30 ευρϊ. Αν θ επιχείρθςθ παράγει 50 µονάδεσ προϊόντοσ και κζλει να µειϊςει το µεταβλθτό 

κόςτοσ κατά 110 ευρϊ, πόςο πρζπει να µειϊςει τθν παραγωγι τθσ; (Μονάδεσ 7) 

β) Αν υπάρχουν ςτθν αγορά 10 πανοµοιότυπεσ επιχειριςεισ τότε ποια είναι θ αγοραία γραµµικι ςυνάρτθςθ 

προςφοράσ; (Μονάδεσ 6) 

 

Δ.2 ∆ίνονται οι τιµζσ, οι προςφερόµενεσ ποςότθτεσ ενόσ αγακοφ Χ και ο αντίςτοιχοσ αρικµόσ των επιχειριςεων που 

το παράγουν: 

                 Ρ          QS          ΑΡΙΘΜΟ 

                                        ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

Α              15           5                 40 

Β              20          30                50 

Γ              15          10                 50 

  

α) Να υπολογίςετε τθν ελαςτικότθτα προςφοράσ του αγακοφ ωσ προσ τθν τιµι (ΕS) όταν θ τιµι αυξάνεται από 15 

ςε 20 χρθµατικζσ µονάδεσ, και να χαρακτθρίςετε τθν προςφορά του αγακοφ µε βάςθ τθν τιµι τθσ ελαςτικότθτασ.  

(Μονάδεσ 7) 

β) Να προςδιορίςετε τον τφπο τθσ γραµµικισ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ του αγακοφ Χ. (Μονάδεσ 6) 

γ) Μία αφξθςθ ςτισ τιµζσ των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν µεταβάλλει τθν προςφορά κατά 50%. Να προςδιοριςτεί θ 

νζα γραµµικι ςυνάρτθςθ προςφοράσ. (Μονάδεσ 6) 

δ) Χρθςιµοποιϊντασ τθν αρχικι ςυνάρτθςθ προςφοράσ, να βρείτε το ςθµείο ςτο οποίο ιςχφει ΕS = 2.  (Μονάδεσ 6)  

 

Ρ         QS 

4        30 

6        40 

8        50 


