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Τις ενδεικηικές απανηήζεις επιμελήθηκε η διδάζκοσζα καθηγήηρια ζηο μάθημα
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δ: ωςτό
ε: ωςτό
Α.2: γ
Α.3: β

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β.1 Μεταβολι μόνο ςτθ ηθτοφμενθ ποςότθτα.
(Μονάδεσ 7)
Θ ηθτοφμενθ ποςότθτα μεταβάλλεται μόνο λόγω
μεταβολισ τθσ τιμισ του αγακοφ, ενώ οι άλλοι
προςδιοριςτικοί παράγοντεσ παραμζνουν ςτακεροί.
Σο παράπλευρο διάγραμμα δείχνει τθν καμπφλθ
ηιτθςθσ D ενόσ αγακοφ. Αν ςτθν τιμι Ρ1 θ
ηθτοφμενθ ποςότθτα είναι Q1, τότε βριςκόμαςτε ςτο
ςθμείο Α τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ. Αν υποκζςουμε ότι
θ τιμι μειώνεται ςε Ρ2 (ceteris paribus), τότε θ
ηθτοφμενθ ποςότθτα αυξάνεται ςε Q2 . Ο
ςυνδυαςμόσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςτο ςθμείο Β τθσ

καμπφλθσ D. Ζχουμε, επομζνωσ, μια κίνθςθ από το ςθμείο Α προσ το ςθμείο Β πάνω ςτθν ίδια
καμπφλθ. Αν πάλι θ τιμι αυξθκεί από Ρ1 ςε Ρ3, τότε θ ηθτοφμενθ ποςότθτα μειώνεται από Q1 ςε Q3. Ο
νζοσ ςυνδυαςμόσ αντιςτοιχεί ςτο ςθμείο Γ τθσ καμπφλθσ D. Ζχουμε, επομζνωσ, πάλι μια κίνθςθ από το
ςθμείο Α ςτο ςθμείο Γ πάνω ςτθν ίδια καμπφλθ. Παρατθροφμε ότι οι μεταβολζσ τθσ τιμισ μεταβάλλουν
τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα, ςφμφωνα με το νόμο τθσ ηιτθςθσ, χωρίσ να μετακινοφν τθν καμπφλθ οφτε να
αλλάηουν τθ ςυνάρτθςι τθσ.

Β.2 Μεταβολι μόνο ςτθ ηιτθςθ. (Μονάδεσ 7)
τθν περίπτωςθ αυτι δεχόμαςτε ότι θ τιμι ενόσ κανονικοφ αγακοφ παραμζνει ςτακερι και
μεταβάλλεται μόνον ζνασ προςδιοριςτικόσ παράγοντασ τθσ ηιτθςθσ, για παράδειγμα το ειςόδθμα των
καταναλωτών. Σο παρακάτω διάγραμμα δείχνει τθν καμπφλθ ηιτθςθσ D1 ενόσ αγακοφ. Ζςτω ότι ςτθν
τιμι Ρ1 θ ηθτοφμενθ ποςότθτα είναιQ1. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςτο ςθμείο Α τθσ καμπφλθσ
D1. Αν αυξθκεί το ειςόδθμα, αφοφ το αγακό είναι κανονικό, κα αυξθκεί θ ηιτθςι του και ςτθν ίδια τιμι
Ρ1 κα αυξθκεί θ ηθτοφμενθ ποςότθτα από Q1 ςε Q2. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ όμωσ αντιςτοιχεί ςτο ςθμείο
Β, που ανικει ςε μια άλλθ καμπφλθ ηιτθςθσ D2, θ οποία προιλκε από τθ μετατόπιςθ ολόκλθρθσ τθσ D1
προσ τα δεξιά. Αν πάλι μειωκεί το ειςόδθμα, κα μειωκεί θ ηιτθςι του και ςτθν ίδια τιμι Ρ1 θ
ηθτοφμενθ ποςότθτα κα μειωκεί από Q1 ςε Q3. Ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςτο ςθμείο Γ μιασ
άλλθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ D3, θ οποία προιλκε από τθ μετατόπιςθ ολόκλθρθσ τθσ καμπφλθσ D1 προσ τα
αριςτερά. Παρατθροφμε ότι οι μεταβολζσ ςε ζναν από τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ ηιτθςθσ,
όταν θ τιμι παραμζνει ςτακερι, μεταβάλλουν τθ ηιτθςθ του αγακοφ, μετατοπίηοντασ ολόκλθρθ τθν
καμπφλθ ηιτθςθσ, μεταβάλλοντασ τθ ςυνάρτθςι τθσ

Β.3 Σαυτόχρονθ μεταβολι ηθτοφμενθσ ποςότθτασ και ηιτθςθσ. (Μονάδεσ 11)
Σο τελικό αποτζλεςμα ςτθν περίπτωςθ τθσ ταυτόχρονθσ μεταβολισ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ και ηιτθςθσ
εξαρτάται από το μζγεκοσ των ςχετικών μεταβολών. Π.χ. για ζνα κανονικό αγακό, μεταβάλλεται θ τιμι
(αυξάνεται για παράδειγμα θ τιμι) και ταυτόχρονα μεταβάλλεται και θ ηιτθςι του λόγω τθσ αλλαγισ
ςε κάποιον από τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ ηιτθςθσ (ζςτω για παράδειγμα ότι αυξάνεται
το ειςόδθμα).
Σο παραπάνω διάγραμμα δείχνει τθν καμπφλθ ηιτθςθσ D1, ενόσ κανονικοφ αγακοφ. Αν ςτθν τιμι Ρ1 θ
ηθτοφμενθ ποςότθτα είναι Q1, ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ αντιςτοιχεί ςτο ςθμείο Α τθσ καμπφλθσ D1. Θ
αφξθςθ τθσ τιμισ ςε Ρ2 κα μειώςει τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα ςε Q2. Ζχουμε μια μετακίνθςθ από το
ςθμείο Α προσ το ςθμείο Β πάνω ςτθν ίδια καμπφλθ D1. Αν τώρα αυξθκεί το ειςόδθμα των
καταναλωτών, τότε α αυξθκεί και θ ηιτθςι τουσ για το αγακό. Θα ζχουμε μετατόπιςθ ολόκλθρθσ τθσ
καμπφλθσ ηιτθςθσ προσ τα δεξιά, από τθ κζςθ D1 ςτθ κζςθ D2. Ζτςι, ςτθν ίδια τιμι Ρ2 θ ηθτοφμενθ
ποςότθτα αυξάνεται από Q2 ςε Q3. Ζχουμε, δθλαδι, μετακίνθςθ από το ςθμείο Β τθσ D1 προσ το
ςθμείο Γ τθσ D2. Για τθν τελικά ηθτοφμενθ ποςότθτα Q3 υπάρχουν τρεισ εκδοχζσ.
Περίπτωςθ 1θ : Θ επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ ηιτθςθσ να είναι μεγαλφτερθ από τθν επίδραςθ τθσ
μεταβολισ ςτθ ηθτοφμενθ ποςότθτα. τθν περίπτωςθ αυτι θ τελικά ηθτοφμενθ ποςότθτα Q3 είναι
μεγαλφτερθ από τθν αρχικι Q1 (1ο διάγραμμα).
Περίπτωςθ 2θ : Θ επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ ηιτθςθσ να είναι μικρότερθ από τθν επίδραςθ τθσ
μεταβολισ ςτθ ηθτοφμενθ ποςότθτα. τθν περίπτωςθ αυτι θ τελικά ηθτοφμενθ ποςότθτα Q3 είναι
μικρότερθ από τθν αρχικι Q1 (2ο διάγραμμα).
Περίπτωςθ 3θ : Θ επίδραςθ τθσ μεταβολισ τθσ ηιτθςθσ να εξουδετερωκεί από τθν επίδραςθ τθσ
μεταβολισ ςτθ ηθτοφμενθ ποςότθτα. τθν περίπτωςθ αυτι θ τελικά ηθτοφμενθ ποςότθτα Q3 ταυτίηεται
με τθν αρχικι Q1 (3ο διάγραμμα).
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ΟΜΑΔΑ ΣΡΙΣΗ
ΘΕΜΑ Γ
Γ.1 Να ςυμπλθρώςετε τα κενά του πίνακα (μονάδεσ 8).
Κ.Ε.Η(A→B) = 600−400 /175−0 = 1,14
Κ.Ε.Ω(Β→Α) = 1 /𝛫.𝛦. Η(A→B) = 0,875
Κ.Ε.Η(Β→Γ) = 2 => 400−300 /𝛧𝛤−175 = 2 =>ΗΓ = 225
Κ.Ε.Ω(Γ→Β) = 1 /𝛫.𝛦.𝛧 (Β→Γ) = 0,5
Κ.Ε.Η(Γ→Δ) = 1/ 𝛫.𝛦.𝛺 = 1 /0,25 = 4
Κ.Ε.Η(Γ→Δ) = 300−𝛺𝛥/ 25 = 4 => ΩΔ = 200
Κ.Ε.Η(Δ→Ε) = 200−0 /275−250 = 8
Κ.Ε.Ω(Ε→Δ) = 1 /𝛫.𝛦.𝛧 = 0,125

Γ.2 Πόςεσ μονάδεσ του αγακοφ Ω πρζπει να κυςιαςτοφν προκειμζνου να παραχκοφν οι πρώτεσ 200
μονάδεσ του αγακοφ Ζ (Μονάδεσ 5).
Οι πρώτεσ 200 μονάδεσ του Η παράγονται μεταξφ του διαςτιματοσ Β και Γ.
Κ.Ε.Η(Β→Γ) = 2 =>400−𝛸 /200−175 = 2 => ΩΧ = 350 μονάδεσ προϊόντοσ.
υνεπώσ, κα πρζπει να κυςιαςτοφν 600-350 = 250 μονάδεσ Ω.

Γ.3 Να καταςκευάςετε τθ νζα ΚΠΔ εάν θ παραγωγι του αγακοφ Ω μεταβλθκεί κατά 50% λόγω
βελτίωςθσ τθσ τεχνολογίασ (Μονάδεσ 8).
Θ βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ κα οδθγιςει ςε αφξθςθ τισ παραγωγικζσ δυνατότθτεσ τθσ οικονομίασ με το
ίδιο αρικμό παραγωγικών ςυντελεςτών. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε κάκε ςυνδυαςμό θ ποςότθτα του
αγακοφ Ω κα αυξθκεί κατά 50%. Άρα:

Γ.4 Να χαρακτθριςτοφν οι ενδιάμεςοι ςυνδυαςμοί μεταξφ τθσ αρχικισ και τελικισ ΚΠΔ (Μονάδεσ 4).
Οι ςυνδυαςμοί που βρίςκονται μεταξφ τθσ αρχικισ και τθσ τελικισ ΚΠΔ (ςκιαςμζνθ περιοχι ςτο
διάγραμμα) χαρακτθρίηονται ωσ ανζφικτοι για τθν αρχικι ΚΠΔ και ωσ εφικτοί - αλλά όχι άριςτοι - για
τθν τελικι ΚΠΔ.

ΟΜΑΔΑ ΣΕΣΑΡΣΗ
ΘΕΜΑ Δ
Δ.1 Να ςυμπλθρωκοφν τα κενά του πίνακα (Μονάδεσ 4).

Δ.2 Να παραςτακοφν γραφικά οι καμπφλεσ AVC & MC και να αιτιολογθκεί θ πορεία του AVC
(Μονάδεσ 9).
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Θ καμπφλθ του (AVC) μζςου μεταβλθτοφ κόςτουσ, αρχικά κατζρχεται και μετά ανζρχεται. Αυτό
οφείλεται ςτον νόμοσ τθσ φκίνουςασ ι μθ ανάλογθσ απόδοςθσ (ο οποίοσ και ευκφνεται ομοίωσ για τθν
πορεία του ΜC).

Δ.3 Να καταςκευάςετε τον πίνακα προςφορά. (Μονάδεσ 6)
Θ καμπφλθ προςφοράσ μίασ επιχείρθςθσ είναι το ανερχόμενο τμιμα τθσ καμπφλθσ του οριακοφ
κόςτουσ (MC) που βρίςκεται πάνω από τθν καμπφλθ του μζςου μεταβλθτοφ κόςτουσ (AVC). Αυτό
ςθμαίνει ότι ο πίνακασ προςφοράσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ατομικισ επιχείρθςθσ είναι:
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Δ.4. Ποια θ επίδραςθ ςτθν καμπφλθ προςφοράσ εάν:
α) αυξθκεί ο εργατικόσ μιςκόσ; (Μονάδεσ 3)
Θ αφξθςθ του εργατικοφ μιςκοφ ςυνεπάγεται και αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ. Σο γεγονόσ αυτό
ςθμαίνει μετατόπιςθ των καμπυλών του μζςου μεταβλθτοφ και οριακοφ κόςτουσ προσ τα πάνω.
υνεπώσ θ καμπφλθ προςφοράσ κα μετατοπιςτεί αριςτερά. Αυτό ςθμαίνει ότι ςε κάκε τιμι θ
προςφορά του προϊόντοσ κα μειωκεί.
β) βελτιωκεί θ τεχνολογία παραγωγισ; (Μονάδεσ 3)
Θ βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ ςυνεπάγεται και αφξθςθ τθσ προςφοράσ ςε κάκε τιμι γιατί θ επιχείρθςθ
μπορεί με τον ίδιο αρικμό παραγωγικών ςυντελεςτών να παράγει περιςςότερο προϊόν. Άρα θ καμπφλθ
προςφοράσ κα μετατοπιςτεί δεξιά.

