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ΟΜΑΔΑ Α 
 
 Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 
και δίπλα του, την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
 
Α.1.1. Το χρήμα είναι ένας από τους συντελεστές της 

παραγωγής. 
Μονάδες 3 

 
Α.1.2. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την 

ίδια κατεύθυνση με τη μεταβολή της τιμής του 
υποκατάστατού του αγαθού. 

Μονάδες 3 
 

Α.1.3. ΄Οταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το 
συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του. 

Μονάδες 3 
 

Α.1.4. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μικρότερη 
στη μακροχρόνια περίοδο απ' ό,τι είναι στη 
βραχυχρόνια περίοδο. 

Μονάδες 3 



 

Α.1.5. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η 
συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των 
ενδιάμεσων και των τελικών αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ' ένα 
συγκεκριμένο έτος. 

Μονάδες 3 
 

 
 Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να 
γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο τετράδιό σας 
και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 
 
Α.2.1.  Αν η παραγωγή μιας οικονομίας αντιστοιχεί σε 

σημείο που βρίσκεται κάτω από την καμπύλη 
παραγωγικών δυνατοτήτων της, αυτό σημαίνει 
ότι: 

 
α. η οικονομία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς 

συντελεστές που έχει στη διάθεσή της. 
β. η οικονομία υποαπασχολεί έναν ή περισσότερους 

παραγωγικούς συντελεστές της. 
γ. η οικονομία παράγει περισσότερα καταναλωτικά 

παρά κεφαλαιουχικά αγαθά. 
δ. μειώθηκαν οι ποσότητες των παραγωγικών 

συντελεστών της οικονομίας. 
Μονάδες 5 

 



 

Α.2.2. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός 
αγαθού οδηγεί σε: 

 
α. αύξηση της προσφερόμενης ποσότητάς του.  
β. μείωση της προσφερόμενης ποσότητάς του. 
γ. αύξηση της προσφοράς του. 
δ. μείωση της προσφοράς του. 

Μονάδες 5 
  

ΟΜΑΔΑ Β 
 

Β.1. Ποιο φαινόμενο ονομάζουμε καταμερισμό των 
έργων ή της εργασίας; 

Μονάδες 5 
 

Β.2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του καταμερισμού 
των έργων ή της εργασίας; 

Μονάδες 15 
 

Β.3. Ποιο είναι το σοβαρότερο μειονέκτημα του 
καταμερισμού των έργων ή της εργασίας; 

Μονάδες 5 
 

ΟΜΑΔΑ Γ 
 Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός 
αγαθού είναι: QD=20-2P και QS=5+3P αντίστοιχα. 
Ζητείται:  

 
α. να βρεθεί η τιμή ισορροπίας και η ποσότητα 

ισορροπίας του αγαθού στην αγορά. 
Μονάδες 15 

 



 

β. να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τι θα 
δημιουργηθεί στην αγορά του αγαθού, αν το 
Κράτος επιβάλλει ως τιμή πώλησης: 

 
 i) την τιμή Ρ1=5.   

Μονάδες 5 
 

 ii) την τιμή Ρ2=2. 
Μονάδες 5 

 
  

ΟΜΑΔΑ Δ 
 

 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μια 
επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια 
περίοδο: 

 
Συνολικό Προϊόν 

(Q) 
Συνολικό Κόστος 

(ΤC) 
0 100 
1 160 
2 200 
3 250 
4 340 
5 450 
6 580 
7 730 

 
Να κατασκευαστούν: 



 

α. η στήλη του Μεταβλητού Κόστους (VC) 
Μονάδες 6 

 
β. η στήλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους 

(AVC). 
Μονάδες 6 

 
γ. η στήλη του Οριακού Κόστους (MC). 

Μονάδες 6 
 

δ. ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης. 
Μονάδες 7 

 
 


