
 

Κοσρέπης Άγγελος  

Θέμα Α 
 

Α1. Άζθεζε Σ - Λ 

1. Ταπηφρξνλε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη κείσζε ηεο πξνζθνξάο απμάλεη 

νπσζδήπνηε ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο. 

          

2. Η βαζηθή επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φηη αθνξά ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηηκψλ 

δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε βαζηθή επηδίσμε ησλ θαηαλαισηψλ. 

                           

3. Αλ ε δήηεζε ελφο αγαζνχ είλαη πιήξσο αλειαζηηθή ηφηε θάζε αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο. 

          

4. Όηαλ παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα ζηελ αγνξά ελφο αγαζνχ, κε θάζε αχμεζε ηεο 

ηηκήο ηνπ αγαζνχ ζα κεηψλεηαη θαη ην έιιεηκκα. 

  

5. Αλ κεησζεί ε πξνζθνξά κε ζηαζεξή ηε δήηεζε ζα κεησζεί ε πνζφηεηα 

ηζνξξνπίαο θαη ζα απμεζεί ε ηηκή ηζνξξνπίαο. 

 

          (Μονάδες 3 Χ 5) 

Αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο  

Α2. Πνην απφ ηα παξαθάησ αληηζηνηρεί ζηηο ηηκέο παξέκβαζεο ή αζθάιεηαο ησλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ: 

a. Έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή απφ ππεξβνιηθή άλνδν ησλ 

ηηκψλ.  

b. Έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ 

c. Γεκηνπξγνχλ καχξε αγνξά  

d. Γεκηνπξγνχλ ειιείκκαηα  

     

Α3. Όηαλ επηβάιιεηαη θαηψηαηε ηηκή απφ ην θξάηνο ην πιεφλαζκα αγνξάδεηαη απφ 

απηφ, ηα έζνδα ελφο παξαγσγνχ: 

a. Απμάλνληαη  

b. Παξακέλνπλ ζηαζεξά  

c. Μεηψλνληαη  

d. Υπνδηπιαζηάδνληαη 

    

             (Μονάδες 5 Χ 2) 



 

Κοσρέπης Άγγελος  

Θέμα Β 
 

Δξσηήζεηο αλάπηπμεο  

Β1. Να εμεγήζεηε ηε κεηαβνιή ζηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ιφγσ ηεο 

κεηαβνιήο ηεο δήηεζεο.  

         (Μονάδες 12) 

Β2. Να εμεγήζεηε ηε κεηαβνιή ζηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ιφγσ ηεο 

κεηαβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

         (Μονάδες 13) 

Θέμα Γ 
 

Μηα αγνξά πεξηγξάθεηαη απφ ηηο αθφινπζεο εμηζψζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο Qs = 

36 + 7P θαη QD = 58 -4P. Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. Τελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο. 

a. P0 = 4 , Q0 = 30 

b. P0 = 5 , Q0 = 40 

c. P0 = 1 , Q0 = 40 

d. P0 = 2 , Q0 = 50 

(Μονάδες 7) 

Γ2. Τν έιιεηκκα ή πιεφλαζκα φηαλ ε ηηκή είλαη P = 3 : 

a. Πιεφλαζκα 11 κνλάδσλ  

b. Έιιεηκκα 11 κνλάδσλ  

c. Έιιεηκκα 15 κνλάδσλ  

d. Πιεφλαζκα 15 κνλάδσλ  

 (Μονάδες 6) 

Γ3. Σε πνηα ηηκή παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα 11 κνλάδσλ ; 

a. P = 1 

b. P = 2  

c. P = 4  

d. P = 5  

(Μονάδες 5) 



 

Κοσρέπης Άγγελος  

Γ4. Αλ ην θξάηνο επηβάιιεη αλψηαηε ηηκή PA = 1 , πνην ζα είλαη ην χςνο ηνπ πηζαλνχ 

‘θαπέινπ’; 

a. 1 

b. 4,25 

c. 2,75 

d. 3,75 

 (Μονάδες 7) 

Θέμα Γ 
 

Έζησ φηη ε αγνξά πεξηγξάθεηαη απφ ηηο εμηζψζεηο:  

QD = 60 – P θαη QS = -20 + 4P.  

Γ1. Πνηα ζα είλαη ε πνζφηεηα ηνπ πιενλάζκαηνο αλ ε Δπξσπατθή Έλσζε θαζνξίζεη 

θαηψηαηε ηηκή γηα ηνπο παξαγσγνχο ηνπ ζηηαξηνχ χςνπο 30 €; 

a. 30 

b. 70 

c. 120 

d. 100 

(Μονάδες 5) 

Γ2. Πνηα ζα είλαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ; 

a. 1.200 € 

b. 3.000 € 

c. 900 € 

d. 2.100 € 

(Μονάδες 2) 

Γ3. Πνηα ζα είλαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε κεηαβνιή ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ησλ 

παξαγσγψλ; 

a. 4.836 € 

b. 1.252 € 

c. 2.296 € 

d. 3.020 € 

 (Μονάδες 8) 
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Γ4. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ 

θαηαλαισηψλ , ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηζνξξνπία.  

a. 27,8 % 

b. 326 % 

c. – 30,2 % 

d. – 82, 5 %  

 (Μονάδες 3) 

Γ5. Αλ απμεζεί ε δήηεζε ηνπ ζηηαξηνχ θαηά 50% πνηα ζα είλαη ε λέα ηηκή θαη 

πνζφηεηα ηζνξξνπίαο; 

a. P0 = 32 ,  Q0 = 48   

b. P0 = 20 ,  Q0 = 60  

c. P0 = 48 ,  Q0 = 44 

d. P0 = 24 ,  Q0 = 73 

(Μονάδες 7) 

 


