
 

 

 
ΓΗΑΓΧΛΗΚΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ Δ ΟΙΖ ΣΖΛ ΤΙΖ 

  ΟΚΑΓΑ  ΠΡΧΣΖ 
 Α1 Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο 

ηεηπάδιο ζαρ δίπλα ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη ηη λέξη 
Σωστό αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή Λάθος αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

    α Σηελ πεξίπηωζε ηνπ εππαζνύο γεωξγηθνύ πξνϊόληνο ε ηηκή ηζνξξνπίαο 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηε ζέζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο. 
    β. Όζν κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο ελόο αγαζνύ είλαη ε 

αλώηαηε ηηκή πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο, ηόζν κηθξόηεξν είλαη ην πηζαλό θαπέιν 
πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ αγνξά. 

    γ. Αο ππνζέζνπκε όηη γηα έλα αγαζό Κ παξαηεξείηαη ηαπηόρξνλα κείωζε ηεο 

ηηκήο θαη αύμεζε ζην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ. Οη επηδξάζεηο ηωλ 
κεηαβνιώλ αθήλνπλ ηελ ηειηθή δεηνύκελε ίζε κε ηελ αξρηθή. Σηελ πεξίπηωζε 

απηή ην αγαζό Κ είλαη θαηώηεξν. 
    δ. Όηαλ ην νξηαθό πξνϊόλ είλαη κεγαιύηεξν από ην κέζν, ηόηε ην κέζν πξνϊόλ 

κεηώλεηαη εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο εξγαζίαο. 

    ε. Μηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 10% ελόο αγαζνύ ζα νδεγήζεη ζε κείωζε ηεο 
πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο πάλω από 10%, αλ ε πξόζθνξα είλαη ειαζηηθή. 

Κονάδερ 15       

  Σηιρ πποηάζειρ Α2 και Α3 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

ππόηαζηρ και δίπλα ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α2 Αρ ςποθέζοςμε όηι ζηην αγοπά ενόρ  αγαθού Υ παπαηηπείηαι 

ηαςηόσπονη μεηαβολή ζηο ειζόδημα ηων καηαναλωηών καθώρ και ζηιρ 
ηιμέρ ηων παπαγωγικών ζςνηελεζηών με αποηέλεζμα η ηιμή 

ιζοπποπίαρ ηος αγαθού να παπαμένει ζηαθεπή ενώ  η ποζόηηηα 
ιζοπποπίαρ  αςξάνεηαι. ηην πεπίπηωζη αςηή:       

 α. ην αγαζό Χ είλαη θαηώηεξν, ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ κεηώλεηαη θαη 
νη ηηκέο ηωλ παξαγωγηθώλ ζπληειεζηώλ απμάλνληαη 

 β. ην αγαζό Χ είλαη θαλνληθό, ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ θαη νη ηηκέο ηωλ 

παξαγωγηθώλ ζπληειεζηώλ απμάλνληαη  
 γ. ην αγαζό Χ είλαη θαηώηεξν, ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ  θαη νη ηηκέο 

ηωλ παξαγωγηθώλ ζπληειεζηώλ κεηώλνληαη  
 δ. ην αγαζό Χ είλαη θαλνληθό, ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ θαη νη ηηκέο ηωλ 

παξαγωγηθώλ ζπληειεζηώλ κεηώλνληαη.   

Κονάδερ 5 



 

 

Α3 Ένα αγαθό Φ παπάγεηαι από 50 πανομοιόηςπερ επισειπήζειρ πος 

λειηοςπγούν ζηην βπασςσπόνια πεπίοδο παπαγωγήρ και η αγοπαία 
ζςνάπηηζη πποζθοπάρ δίνεηαι από ηον ηύπο QS=1000 +100P. Αν 

καθεμιά από αςηέρ ηιρ επισειπήζειρ θέλει να αςξήζει ηην παπαγωγή 
ηηρ από 40 ζε 50 μονάδερ πποϊόνηορ θα επιβαπςνθεί με κόζηορ ίζο : 
α. κε 100 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

β. κε 150 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 
γ. κε  50 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

δ. κε 200 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 
Κονάδερ 5 

 
ΟΚΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΖ 

Β1Με ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ δηαγξάκκαηνο λα εμεγήζεηε ηελ 

πεξίπηωζε ηεο ηαπηόρξνλεο κεηαβνιήο πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο θαη  
πξνζθνξάο ελόο γεωξγηθνύ πξνϊόληνο ιόγω ηαπηόρξνλεο αύμεζεο 

ζηελ ηηκή ηνπ θαη βειηίωζε ηωλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. Η ηειηθή 
πξνζθεξόκελε πνζόηεηα είλαη κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε ηεο αξρηθήο;  

Κονάδερ 13 

 Β2 Να εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα ηωλ θαηάιιειωλ δηαγξακκάηωλ ηε 

πεξίπηωζε ηεο κεηαβνιήο κόλν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο ηνπ αγαζνύ 

(κνλάδεο 6) θαζώο θαη ηελ πεξίπηωζε ηεο κεηαβνιήο κόλν ηεο δήηεζεο 
ηνπ(κνλάδεο 6) 

Κονάδερ 12  

ΟΚΑΓΑ ΣΡΗΣΖ 
Δίλεηαη ν παξαθάηω πίλαθαο κε ηα δεδνκέλα θόζηνπο θαη παξαγωγήο 

κηαο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν θαη 
ρξεζηκνπνηεί ωο κεηαβιεηνύο ζπληειεζηέο εξγαζία θαη πξώηεο ύιεο  
Απιθμόρ 
Δπγαηών 

L 

ςνολικό 
 πποϊόν  

Q 

Κεηαβληηό 
 Θόζηορ 

VC 

Κέζο 
 Κεηαβληηό 

Θόζηορ 

AVC 

Οπιακό 
Θόζηορ 

MC 

0 0    

1 10 3500   

2 40 8000   

3 90    

4   150  
5  22000   

Γ1 Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ πίλαθα πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο . 

Κονάδερ 10 

Γ2 Τν πξνϊόλ απηό παξάγεηαη από 20 παλνκνηόηππεο επηρεηξήζεηο. Ο δε 

αγνξαίνο πηλάθαο δήηεζεο ηνπ πξνϊόληνο είλαη ν: 

Σιμή(P) 400 300 250 200 

Εηηούμενη Ποζόηηηα(QD) 2000 2800 3200 4000 



 

 

Ζεηείηαη λα ππνινγίζεηε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ 

αγαζνύ ζηελ αγνξά δεδνκέλνπ όηη ε αγνξαία ζπλάξηεζε πξνζθνξάο 
ηνπ αγαζνύ είλαη γξακκηθήο κνξθήο. 

Κονάδερ 8 

Γ3  Έζηω όηη ην θξάηνο ζεωξεί ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο πνπ δηακνξθώλεηαη 

ζηελ αγνξά ρακειή  θαη παξεκβαίλεη επηβάιινληαο θαηώηαηε ηηκή. Να 
πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ, ηελ 

επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο θαη ηα ζπλνιηθά έζνδα ηωλ παξαγωγώλ 

δεδνκέλνπ όηη ζηελ ηηκή πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο νη παξαγωγνί είλαη 
δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθέξνπλ 3600 κνλάδεο πξνϊόληνο       Κονάδερ 7 

 

ΟΚΑΓΑ ΣΔΣΑΡΣΖ 
Δίλεηαη ν παξαθάηω πίλαθαο δήηεζεο  κε ηνπο ζπλδπαζκνύο ηηκήο, 
δεηνύκελεο πνζόηεηαο, εηζνδήκαηνο θαη πξνηηκήζεωλ ηωλ 

θαηαλαιωηώλ  

ςνδςαζμοί Σιμή 
P 

Εηηούμενη 
ποζόηηηα 

       QD 

Διζόδημα 
Τ 

Πποηιμήζειρ  
Θαηαναλωηών 

Α 100 10000 100000 Δςνοϊκέρ 

Β 150 8000 100000 Δςνοϊκέρ 

Γ 100 12500 150000 Δςνοϊκέρ 

Γ 100 11000 150000 Γςζμενείρ 

    

Γ1Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ηελ ηηκή ηνπ 

αγαζνύ Ζ εθεί όπνπ απηή κεηώλεηαη. 
Κονάδερ 3 

Γ2Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ωο πξνο ην εηζόδεκα 

εθεί όπνπ απηό κεηώλεηαη θαη λα ραξαθηεξίζεηε κε βάζε ην απνηέιεζκα 

ην αγαζό Ζ. 
Κονάδερ 3 

Γ3Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ 

όηη ε κνξθή ηεο είλαη γξακκηθή. 
Κονάδερ 4 

Γ4 Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ 

κε δεδνκέλε ηε ζπλάξηεζε πξνζθνξάο Qs=2000+20P 
Κονάδερ 4  

Γ5 Έζηω όηη κεηαβάιιεηαη ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ θαηά ηέηνην 

ηξόπν ώζηε ε λέα πνζόηεηα ηζνξξνπίαο λα είλαη ίζε κε 5000 κνλάδεο 
πξνϊόληνο. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ λέα ηηκή ηζνξξνπίαο(κνλάδεο 3). 

Απμήζεθε ε κεηώζεθε ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ;(κνλάδεο 2) 
Κονάδερ 5 



 

 

 Γ6 Να πξνζδηνξίζεηε ηελ λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ 

δεδνκέλνπ όηη ε κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο είλαη παξάιιειε. 
Κονάδερ 5 

 
 

 
 
 


