
 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α 

 

A.1 Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ γξάθνληαο ζην ηεηξάδηφ ζαο, δίπια ζην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζε θάζε πξφηαζε, ηε ιέμε Σσζηφ, αλ ε πξφηαζε είλαη ζσζηή, ή Λάζνο, αλ ε πξφηαζε είλαη ιαλζαζκέλε.  

 

α)  Όηαλ ην θφζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνχ Φ ζε φξνπο Χ είλαη 3, απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα παξαρζνχλ 3 κνλάδεο ηνπ 

αγαζνχ Φ, ζπζηάδεηαη 1 κνλάδα ηνπ αγαζνχ Χ. 

 

β) Η κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο επηρείξεζεο ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πξνζθνξάο. 

 

γ)  Όηαλ παξαηεξείηαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ηηκήο ελφο θαλνληθνχ αγαζνχ θαη κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

θαηαλαισηψλ ηφηε ε ηειηθή πνζφηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθή. 

 

δ) Αλ ηα αγαζά Φ θαη Χ είλαη ππνθαηάζηαηα θαη ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο ηνπ θάζε αγαζνχ ε ειαζηηθφηεηα 

δήηεζεο είλαη – 0,7 γηα ην Φ θαη – 1, 5 γηα ην αγαζφ Χ, ηφηε αλ κεησζεί ε πξνζθνξά ηνπ αγαζνχ Φ, απμάλεηαη ε 

ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη γηα ηα δχν αγαζά. 

 

ε) Αλ ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ παξαγσγψλ κεηά ηελ επηβνιή απφ ην Κξάηνο θαηψηαηεο ηηκήο είλαη 2000 € θαη νη 

παξαγσγνί πξνζθέξνπλ ζηελ θαηψηαηε ηηκή 500 κνλάδεο πξντφληνο, ηφηε απηή αλέξρεηαη ζε 4 €. 

                         Μονάδες 15 

 

Γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο Α2 θαη Α3 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο πξφηαζεο θαη δίπια ην γξάκκα 

πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 

Α.2 Μηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν, φηαλ παξάγεη 100 κνλάδεο πξντφληνο, έρεη κέζν 

ζπλνιηθφ θφζηνο 50 ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη κέζν ζηαζεξφ θφζηνο 30 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Δάλ παξάγεη 120 κνλάδεο 

πξντφληνο, έρεη νξηαθφ θφζηνο 5 ρξεκαηηθέο κνλάδεο ηφηε ην κεηαβιεηφ θφζηνο ζην επίπεδν παξαγσγήο ησλ 120 

κνλάδσλ είλαη: 

 

α) 20 €     β) 2.100 €    γ) 2.000 €    δ) 80 € 

                           Μονάδες 5 

 

Α.3 Γηα έλα αγαζφ ε αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη QD = 500 – 10 • P θαη πξνζθνξάο QS = 100 + 10 • P. Αλ ην 

Κξάηνο επηβάιεη αλψηαηε ηηκή PA θαη εκθαλίδεηαη έιιεηκκα 200 κνλάδσλ, ηφηε ε αλψηαηε ηηκή πνπ επέβαιε ην 

Κξάηνο είλαη: 

 

α) 10 €    β) 20 €    γ) 30 €    δ) 50 € 

 Μονάδες 5 

 



 

 

ΟΜΑΓΑ Β 

Β.1 Να αλαιχζεηε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο. 

 Μονάδες 6 

Β.2 Να πεξηγξάςεηε ηνλ λφκν ηεο θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απφδνζεο.  

 Μονάδες 9 

Β.3 Τη είλαη ν θαηακεξηζκφο ησλ έξγσλ θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπ; Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ηνπ; 

            Μονάδες 10 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Γίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία κηα νηθνλνκίαο: 

ΔΤΟΣ ΓΤ Ολνκαζηηθφ ΑΔΠ 

2010 80 800 

2011 100 900 

2012 120 960 

 

Γ.1 Να ππνινγίζεηε ην ΑΔΠ ησλ εηψλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2011. 

Μονάδες 8 

 

Γ.2 Να ππνινγίζεηε ην ΑΔΠ ησλ εηψλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2010. 

Μονάδες 8 

 

Γ.3 Να βξεζεί ε πξαγκαηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ εηψλ ηφζν ζε ηηκέο ηνπ 2011 

φζν θαη ζε ηηκέο ηνπ 2010. 

Μονάδες 9 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Γηα έλα αγαζφ κε γξακκηθέο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο, ζηελ ηηκή ησλ 20 επξψ ε δεηνχκελε πνζφηεηα 

είλαη 80 κνλάδεο θαη ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είλαη 40 κνλάδεο. 

Όηαλ κεηαβάιιεηαη ε ηηκή απφ ηα 20 επξψ πξνο ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο, ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη -0,5 θαη ε 

ειαζηηθφηεηα πξνζθνξάο 3. 

 

Γ.1 Να βξεζνχλ νη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο.  

 Μονάδες 6 

Γ.2 Να βξεζνχλ ε ηηκή θαη ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο.  

 Μονάδες 4 



 

 

Γ.3 Αλ ην θξάηνο επηβάιιεη ηηκή παξέκβαζεο ίζε κε PK=32, λα ππνινγηζηεί ην πιεφλαζκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ 

αγνξά.  

 Μονάδες 3 

Γ.4 Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ζηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ επηβνιή ηεο θαηψηαηεο 

ηηκήο. Να εμεγήζεηε ηελ παξαπάλσ κεηαβνιή κε ηε ρξήζε ηεο ηνμνεηδνχο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο ηνπ αγαζνχ.  

 Μονάδες 6 

Γ.5 Να ππνινγίζεηε ην κέγεζνο ηεο θξαηηθήο επηβάξπλζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλ ην θξάηνο αγνξάζεη ην 

ζχλνιν ηνπ πιενλάζκαηνο θαζψο θαη ην φθεινο ησλ παξαγσγψλ απφ ηελ επηβνιή ηεο θαηψηαηεο ηηκήο.  

 Μονάδες 6 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 

ΟΜΑΓΑ Α 

Α.1  α) Λάζνο     β) Λάζνο     γ) Σσζηφ     δ) Σσζηφ     ε) Σσζηφ 

Α.2  β 

Α.3  α 

ΟΜΑΓΑ Β 

Β.1 Κεθάιαην 4 , παξάγξαθνο 5. Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο, ζει. 83 ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

Η ηηκή ηνπ αγαζνχ είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, φηαλ νη ππφινηπνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά παξακέλνπλ ζηαζεξνί (ceteris paribus). Οη ππφινηπνη παξάγνληεο, εθηφο 

απφ ηελ ηηκή, πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο. Η κεηαβνιή ηνπο κεηαηνπίδεη νιφθιεξε ηελ θακπχιε 

ηεο πξνζθνξάο. 

 

Οη βαζηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο είλαη: 

 

α) Οι ηιμές ηων παραγωγικών ζσνηελεζηών. Η κεηαβνιή ηεο ηηκήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο ζπληειεζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ελφο αγαζνχ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ. Αλ ππάξρεη 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, απμάλεηαη ην θφζηνο ηνπ αγαζνχ γηα θάζε επίπεδν παξαγσγήο. 

Απηφ ζεκαίλεη κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο πξνο ηα πάλσ θαη αξηζηεξά. Τν αλεξρφκελν ηκήκα ηεο 

θακπχιεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο, απφ ην ζεκείν πνπ ηέκλεη ην κέζν κεηαβιεηφ θφζηνο θαη κεηά, είλαη ε θακπχιε 

πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη κεηαηνπίδεηαη αξηζηεξά. Τν αληίζεην αθξηβψο ζπκβαίλεη, φηαλ κεηψλνληαη νη ηηκέο 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ην αγαζφ, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο. Η θακπχιε 

πξνζθνξάο κεηαηνπίδεηαη θάησ θαη δεμηά. 

 



 

 

β) Η Τετνολογία ηης παραγωγής. Η κεηαβνιή ζηελ ηερλνινγία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ζηε ζπλάξηεζε 

παξαγσγήο. Η βειηίσζε νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ αγαζνχ κε ίδηα πνζφηεηα παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, 

ελψ ε ρεηξνηέξεπζε ζην αληίζεην. Αλ βειηησζεί ε ηερλνινγία, άκεζε ζπλέπεηα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο είλαη ε 

κείσζε ηνπ κέζνπ θαη νξηαθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, αθνχ κε ηελ ίδηα πνζφηεηα παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, θαη 

εθφζνλ νη ηηκέο ηνπο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, παξάγνπκε πεξηζζφηεξν πξντφλ. Απνηέιεζκα είλαη λα έρνπκε κεηαηφπηζε 

ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο πξνο ηα θάησ θαη δεμηά. Τν αληίζεην απνηέιεζκα παξνπζηάδεηαη ζηελ θακπχιε πξνζθνξάο, 

φηαλ ρεηξνηεξεχεη ε ηερλνινγία. Η θακπχιε πξνζθνξάο κεηαηνπίδεηαη πάλσ θαη αξηζηεξά.   

 

γ) Οι καιρικές ζσνθήκες. Η ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

πξνζθνξά γεσξγηθνχ πξντφληνο. Η επίδξαζε απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ρψξεο πνπ παξάγνπλ θπξίσο γεσξγηθά 

πξντφληα. Οη θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ αγαζψλ απμάλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη κεηαηνπίδνπλ ηελ 

θακπχιε πξνζθνξάο πξνο ηα θάησ θαη δεμηά, ελψ νη δπζκελείο κεηψλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη κεηαηνπίδνπλ ηελ 

θακπχιε πξνζθνξάο πξνο ηα πάλσ θαη αξηζηεξά.  

δ) Ο αριθμός ηων επιτειρήζεων. Όζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ινγηθφ λα απμάλεηαη ε 

πξνζθνξά, δειαδή λα κεηαηνπίδεηαη ε θακπχιε πξνζθνξάο πξνο ηα δεμηά, θαη ην αληίζεην, φηαλ κεηψλεηαη ν αξηζκφο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, κεηψλεηαη θαη ε πξνζθνξά θαη κεηαηνπίδεηαη ε θακπχιε πξνζθνξάο πξνο ηα αξηζηεξά. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ελψ νη πξνεγνχκελνη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο πξνζθνξάο αθνξνχλ ηφζν ηελ αηνκηθή θακπχιε 

πξνζθνξάο κηαο επηρείξεζεο φζν θαη ηελ αγνξαία θακπχιε πξνζθνξάο, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηελ αγνξαία θακπχιε πξνζθνξάο. 

  

Β.2 Κεθάιαην 3, παξάγξαθνο 6. Ο λφκνο ηεο θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απφδνζεο, ζει. 57 ζρνιηθνχ βηβιίνπ. 

 

Ο λφκνο ηεο θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απφδνζεο δειψλεη φηη ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν παξαγσγήο, δειαδή ζηελ 

πεξίνδν πνπ ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ ζηαζεξφο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο, ππάξρεη έλα ζεκείν κέρξη ην νπνίν ε 

δηαδνρηθή πξνζζήθε ίζσλ κνλάδσλ ηνπ κεηαβιεηνχ ζπληειεζηή δίλεη ζπλερψο κεγαιχηεξεο απμήζεηο ζην ζπλνιηθφ 

πξντφλ. Πέξα απφ ην ζεκείν απηφ θάζε δηαδνρηθή ίζε αχμεζε ηνπ κεηαβιεηνχ ζπληειεζηή ζα δίλεη φιν θαη 

κηθξφηεξεο απμήζεηο ζην ζπλνιηθφ πξντφλ, δειαδή, ην νξηαθφ πξντφλ ηνπ κεηαβιεηνχ ζπληειεζηή αξρηθά απμάλεηαη 

θαη κεηά κεηψλεηαη. 

 

Β.3 Κεθάιαην 1, παξάγξαθνο 8. Ο θαηακεξηζκφο ησλ έξγσλ, ζει. 22 ζρνιηθνχ βηβιίνπ.  

 

Σε πνιχ παιαηφηεξεο επνρέο θάζε λνηθνθπξηφ ήηαλ αλαγθαζκέλν λα παξάγεη ζρεδφλ φια ηα πξντφληα πνπ ηνπ ήηαλ 

απαξαίηεηα. Οη αληαιιαγέο πξντφλησλ κεηαμχ λνηθνθπξηψλ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Σηε ζχγρξνλε επνρή θάζε 

άηνκν ζπλήζσο απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή ελφο κφλν πξντφληνο (ή αθφκε θαη ελφο κέξνπο θάπνηνπ πξντφληνο), 

ελψ ηαπηφρξνλα θαηαλαιψλεη πνιιά πξντφληα, ζηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ δε ζπκκεηέρεη. Τν θαηλφκελν απηφ 

νλνκάδνπκε θαηακεξηζκφ έξγσλ ή ηεο εξγαζίαο. Παξάιιεια φκσο κε ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ αλαπηχζζνληαη 

θαη νη αληαιιαγέο πξντφλησλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ, γηαηί δηαθνξεηηθά δε ζα κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη δηάθνξεο 

αλάγθεο ηνπο. Όπσο ζα δνχκε πην θάησ, νη αληαιιαγέο γίλνληαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο. Ο θαηακεξηζκφο 

ησλ έξγσλ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηε ζεκεξηλή νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο. Φσξίο θαηακεξηζκφ, ν ηεξάζηηνο 



 

 

πινχηνο ησλ ζεκεξηλψλ νηθνλνκηψλ δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί. Τα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη ηα εμήο: (i) 

Κάζε άηνκν κπνξεί λα απαζρνιεζεί εθεί φπνπ κπνξεί λα απνδψζεη πεξηζζφηεξν αληί λα θάλεη ηαπηφρξνλα θαη 

δνπιεηέο ζηηο νπνίεο δελ είλαη απνδνηηθφ. (ii) Όηαλ έλα άηνκν αζρνιείηαη κε κία κφλν εξγαζία, αλαπηχζζεη ζηγά ζηγά 

κεγάιε δεμηνηερλία θαη ηθαλφηεηα ζηελ εξγαζία απηή θαη απμάλεη ηελ απφδνζή ηνπ. (iii) Η κεγάιε εμεηδίθεπζε 

νδεγεί θαη ζε δηάθνξεο βειηηψζεηο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε παξαγσγή, δειαδή ζε δηάθνξεο εθεπξέζεηο, θαη 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Βέβαηα ε κεγάιε εμεηδίθεπζε ησλ αλζξψπσλ ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπρλά είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, κεηαηξέπεη ηελ εξγαζία ζε αληαξή απαζρφιεζε. Π.ρ. έλαο 

εξγάηεο πνπ θάλεη θάζε κέξα ηελ ίδηα δνπιεηά θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηηο ίδηεο θηλήζεηο, είλαη θπζηθφ λα 

θνπξάδεηαη απφ ηε ξνπηίλα ηεο δνπιεηάο. Απηφ είλαη έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ έξγσλ. 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Γ.1  

𝛱𝜌𝛼𝛾. 𝛢𝛦𝛱2010 =
𝛰𝜈𝜊𝜇. 𝛢𝛦𝛱2010

𝛥𝛵2010
• 𝛥𝛵2011 =

800

80
• 100 = 1000. 

Γλσξίδνπκε φηη ζην έηνο βάζεο Ολνκ. ΑΔΠ2011=Πξαγκ. ΑΔΠ2011=900. 

𝛱𝜌𝛼𝛾. 𝛢𝛦𝛱2012 =
𝛰𝜈𝜊𝜇. 𝛢𝛦𝛱2012

𝛥𝛵2012
• 𝛥𝛵2011 =

960

120
• 100 = 800. 

 

Γ.2    Οξίδνπκε σο λέν έηνο βάζεο ην 2010. 

𝛥𝛵′2010 =
𝛥𝛵2010

𝛥𝛵2010
• 100 = 100. 

𝛥𝛵′2011 =
𝛥𝛵2011

𝛥𝛵2010
 • 100 =

100

80
 • 100 = 125. 

𝛥𝛵′2012 =
𝛥𝛵2012

𝛥𝛵2010
 • 100 =

120

80
 • 100 = 150. 

Υπνινγίδνπκε ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο κε έηνο βάζεο ην 2010, άξα: 

Ολνκ. ΑΔΠ2010=Πξαγκ. ΑΔΠ’2010=800. 

𝛱𝜌𝛼𝛾. 𝛢𝛦𝛱′
2011 =

𝛰𝜈𝜊𝜇. 𝛢𝛦𝛱2011

𝛥𝛵 ′
2011

 • 𝛥𝛵′2010 =
900

125
 • 100 = 720. 

𝛱𝜌𝛼𝛾. 𝛢𝛦𝛱′2012 =
𝛰𝜈𝜊𝜇. 𝛢𝛦𝛱2012

𝛥𝛵′2012
 • 𝛥𝛵′2010 =

960

150
 • 100 = 640. 

 

 

 



 

 

Γ.3 

 Με έηνο βάζεο ην 2011:  

Πξαγκ. Πνζνζηηαία κεηαβνιή(2010→2011)=
𝛱𝜌𝛼𝛾 .𝛢𝛦𝛱 2011 −𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 2010

𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 2010
 • 100 = 

900 − 1000

1000
•  100 =

−100

1000
 • 100 = −10%. 

 

Πξαγκ. Πνζνζηηαία κεηαβνιή(2011→2012)=
𝛱𝜌𝛼𝛾 .𝛢𝛦𝛱 2012 −𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 2011

𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 2011
 • 100 = 

800 − 900

900
 • 100 =

−100

900
 • 100 = −11,1%. 

Με έηνο βάζεο ην 2010:  

Πξαγκαηηθή Πνζνζηηαία κεηαβνιή(2010→2011)=
𝛱𝜌𝛼𝛾 .𝛢𝛦𝛱 ′  2011 −𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 ′2010

𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 ′2010
× 100 = 

720 − 800

800
 • 100 =

−80

800
•  100 = −10%. 

 

Πξαγκαηηθή  Πνζνζηηαία κεηαβνιή(2011→2012)=
𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 ′2012 −𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 ′2011

𝛱𝜌𝛼𝛾𝜇 .𝛢𝛦𝛱 ′2011
 • 100 = 

640 − 720

720
 • 100 =

−80

720
•  100 = −11,1%. 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 

Γ.1 Η ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη γξακκηθή ηεο κνξθήο QD = α + β •  P, κε ζπληειεζηή δηεχζπλζεο β = 
ΓQ

ΓP
. 

Δπίζεο γλσξίδνπκε φηη ζηελ ηηκή P1=20 ε ειαζηηθφηεηα δήηεζεο είλαη ίζε κε -0,5 δειαδή: 

 ED =  
ΓQ

ΓP
 •  

P1

QD 1
 ⇒  −0,5 =

ΓQ

ΓP
 •  

20

80
 ⇒ −0,5 = β •  

1

4
 ⇒  β = −2. 

Δπνκέλσο αληηθαζηζηψληαο ζηε ζπλάξηεζε ην ζεκείν (P1=20, QD1=80) έρνπκε: 

QD1 = α + β •  P1  ⇒  80 = α − 2 • 20 ⇒  α = 120. 

Άξα ε ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη ε QD = 120 − 2 •  P. 

Οκνίσο, ε ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη γξακκηθή ηεο κνξθήο Qs = γ + δ •  P, κε ζπληειεζηή δηεχζπλζεο δ = 
ΓQ

ΓP
 . 

Σηε ηηκή P1 = 20 ε ειαζηηθφηεηα πξνζθνξάο είλαη ίζε κε 3 δειαδή: 

ES =  
ΓQ

ΓP
 •  

P1

QS 1
 ⇒  3 =

ΓQ

ΓP
 •  

20

40
 ⇒  3 = δ •

1

2
 ⇒  δ = 6. 

Δπνκέλσο αληηθαζηζηψληαο ζηε ζπλάξηεζε ην ζεκείν (P1 = 20, QS1 = 40) έρνπκε: 

QS1 = γ + δ • P1  ⇒   40 = γ + 6 • 20 ⇒  γ = −80. 



 

 

Άξα ε ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη ε QS = −80 + 6 • P. 

 

Γ.2 Θέησ φπνπ QD = QS  γηα λα βξσ ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο: 

QD = QS  ⇒  120 − 2 • P0 = −80 + 6 • P0  ⇒ −8 • P0 = −200 ⇒  P0 = 25. 

Άξα ε πνζφηεηα ηζνξξνπίαο είλαη ίζε κε Q0 = 120 − 2 • 25 ⇒  Q0 = 70. 

 

Γ.3 Η επηβνιή θαηψηαηεο ηηκήο PK = 32 ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε πξνζθεξφκελε πνζφηεηα λα δηακνξθσζεί ζε :  

QS(Κ) = −80 + 6 • 32 ⇒ QS(Κ) = −80 + 192 ⇒ QS(Κ) = 112 κνλάδεο. 

Δλψ ε δεηνχκελε πνζφηεηα ζε:  QD(Κ) = 120 − 2 • 32 ⇒   QD(Κ) = 120 − 64 ⇒    QD(Κ) = 56 κνλάδεο. 

Άξα ην πιεφλαζκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ αγνξά ζα είλαη ίζν κε:  

QS K − QD(Κ) = 112 − 56 = 56 κνλάδεο. 

 

Γ.4 Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ πξηλ ηελ επηβνιή ηεο PK, είλαη ίζε κε: 

 Σ. Γαξρηθή = P0 • Q0 ⇒  Σ. Γαξρηθή = 25 • 70 ⇒  Σ. Γαξρηθή = 1.750 επξψ.  

Η ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ κεηά ηελ επηβνιή ηεο PK είλαη ίζε κε: 

 Σ. Γηειηθή = PK • QD(K) ⇒  Σ. Γηειηθή = 32 • 56 ⇒  Σ. Γηειηθή = 1.792 επξψ.  

 

Η κεηαβνιή ζηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ίζε κε: 

Σ. Γηειηθή −  Σ. Γαξρηθή = 1.792 − 1.750 = 42 επξψ.  

Δπνκέλσο ε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ απμήζεθε θαηά 42 επξψ. 

 

Υπνινγίδσ ηελ ηνμνεηδή ειαζηηθφηεηα κεηαμχ ηνπ παιηνχ θαη ηνπ λένπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο: 

EDηνμνπ =
ΓQ

ΓP
•

P0 + PK

Q0 + QD(K)
 ⇒  EDηνμνπ = −2 •

25 + 32

70 + 56
 ⇒  EDηνμνπ = −0,9. 

Σπλεπψο,  EDηνμνπ = 0,9 < 1 άξα ε δήηεζε είλαη αλειαζηηθή, επνκέλσο ηε ζπλνιηθή δαπάλε επεξεάδεη ε κεηαβνιή 

ηεο ηηκήο θαη επεηδή ε ηηκή απμήζεθε απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο θαηά 42 επξψ. 

 

Γ.5 Τν κέγεζνο ηεο θξαηηθήο επηβάξπλζεο αλ ην θξάηνο αγνξάζεη ην πιεφλαζκα ζα είλαη ίζν κε:   

Κξαηηθή Δπηβάξπλζε = PK •  QS Κ − QD K  = 32 • 56 = 1.792 επξψ. 

Δλψ ην φθεινο ησλ παξαγσγψλ ζα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε:  

Όθεινο Παξαγσγψλ = PK • QS(Κ) − P0 • Q0 = 32 • 112 − 1.750 = 3.584 − 1.750 = 1.834 επξψ. 
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