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(15/6/2018) 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. 

α. ωζηό 

β. Λάζνο 

γ. Λάζνο 

δ. ωζηό 

ε. ωζηό 

 

Α2. γ 

Α3. β 

 

 
 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1. Μεηαβοιή κόλο ζηε δεηούκελε ποζόηεηα 
Ζ δεηνύκελε πνζόηεηα κεηαβάιιεηαη κόλν ιόγω κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηνπ αγαζνύ, ελώ νη 

άιινη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Σν παξαθάηω δηάγξακκα δείρλεη 

ηελ θακπύιε δήηεζεο D ελόο αγαζνύ. Αλ ζηελ ηηκή Ρ1 ε δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη Q1, ηόηε 

βξηζθόκαζηε ζην ζεκείν Α ηεο θακπύιεο δήηεζεο. Αλ ππνζέζνπκε όηη ε ηηκή κεηώλεηαη ζε 

Ρ2 (ceteris paribus), ηόηε ε δεηνύκελε πνζόηεηα απμάλεηαη ζε Q2. Ο ζπλδπαζκόο απηόο 

αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Β ηεο θακπύιεο D. Έρνπκε, επνκέλωο, κηα θίλεζε από ην ζεκείν Α 

πξνο ην ζεκείν Β πάλω ζηελ ίδηα θακπύιε. Αλ πάιη ε ηηκή απμεζεί από Ρ1 ζε Ρ3, ηόηε ε 

δεηνύκελε πνζόηεηα κεηώλεηαη από Q1 ζε Q3. Ο λένο ζπλδπαζκόο αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Γ 

ηεο θακπύιεο D. Έρνπκε, επνκέλωο, πάιη κηα θίλεζε από ην ζεκείν Α ζην ζεκείν Γ πάλω 

ζηελ ίδηα θακπύιε. Παξαηεξνύκε όηη νη κεηαβνιέο ηεο ηηκήο κεηαβάιινπλ ηε δεηνύκελε 

πνζόηεηα, ζύκθωλα κε ην λόκν ηεο δήηεζεο, ρωξίο λα κεηαθηλνύλ ηελ θακπύιε νύηε λα 

αιιάδνπλ ηε ζπλάξηεζή ηεο. 

http://www.romvos.edu.gr/
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Β2. Μεηαβοιή κόλο ζηε δήηεζε 
 

ηελ πεξίπηωζε απηή δερόκαζηε όηη ε ηηκή ελόο θαλνληθνύ αγαζνύ παξακέλεη ζηαζεξή θαη 

κεηαβάιιεηαη κόλνλ έλαο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο ηεο δήηεζεο, γηα παξάδεηγκα ην 

εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ. Σν παξαθάηω δηάγξακκα δείρλεη ηελ θακπύιε δήηεζεο D1 ελόο 

αγαζνύ. Έζηω όηη ζηελ ηηκή Ρ1 ε δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη Q1. Ο ζπλδπαζκόο απηόο 

αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Α ηεο θακπύιεο D1. Αλ απμεζεί ην εηζόδεκα, αθνύ ην αγαζό είλαη 

θαλνληθό, ζα απμεζεί ε δήηεζή ηνπ θαη ζηελ ίδηα ηηκή Ρ1 ζα απμεζεί ε δεηνύκελε πνζόηεηα 

από Q1 ζε Q2. Ο ζπλδπαζκόο απηόο όκωο αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Β, πνπ αλήθεη ζε κηα άιιε 

θακπύιε δήηεζεο D2, ε νπνία πξνήιζε από ηε κεηαηόπηζε νιόθιεξεο ηεο D1 πξνο ηα δεμηά. 

Αλ πάιη κεηωζεί ην εηζόδεκα, ζα κεηωζεί ε δήηεζή ηνπ θαη ζηελ ίδηα ηηκή Ρ1 ε δεηνύκελε 

πνζόηεηα ζα κεηωζεί από Q1 ζε Q3. Ο ζπλδπαζκόο απηόο αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Γ κηαο 

άιιεο θακπύιεο δήηεζεο D3, ε νπνία πξνήιζε από ηε κεηαηόπηζε νιόθιεξεο ηεο θακπύιεο 

D1 πξνο ηα αξηζηεξά. Παξαηεξνύκε όηη νη κεηαβνιέο ζε έλαλ από ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο ηεο δήηεζεο, όηαλ ε ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή, κεηαβάιινπλ ηε δήηεζε ηνπ 

αγαζνύ, κεηαηνπίδνληαο νιόθιεξε ηελ θακπύιε δήηεζεο, κεηαβάιινληαο ηε ζπλάξηεζή ηεο. 
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Β3. Σασηότρολε κεηαβοιή δεηούκελες ποζόηεηας θαη δήηεζες 

Αο ππνζέζνπκε όηη γηα έλα θαλνληθό αγαζό παξαηεξείηαη ηαπηόρξνλα κεηαβνιή ζηελ ηηκή 

ηνπθαη ζην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ, γηα παξάδεηγκα, απμάλνληαη θαη ηα δύν. ηελ 

πεξίπηωζε απηή ε αύμεζε ηεο ηηκήο ηείλεη λα κεηώζεη ηε δεηνύκελε πνζόηεηα, ελώ ε αύμεζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηείλεη λα απμήζεη ηε δήηεζε. Δπεηδή νη επηδξάζεηο ηωλ δπν απηώλ 

κεηαβνιώλ είλαη αληίζεηεο, δελ κπνξνύκε λα γλωξίδνπκε αλ ε ηειηθή δεηνύκελε πνζόηεηα 

είλαη ίζε, κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε από ηελ αξρηθά δεηνύκελε πνζόηεηα (πξηλ ηηο κεηαβνιέο). 

Σν ηειηθό απνηέιεζκα εμαξηάηαη από ην ζρεηηθό κέγεζνο ηωλ κεηαβνιώλ ηεο ηηκήο θαη ηνπ 

εηζνδήκαηνο. 

Αο κειεηήζνπκε κηα πεξίπηωζε όπνπ ην κέγεζνο ηεο αύμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη 

κεγαιύηεξν από ην κέγεζνο ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο. Σν παξαθάηω δηάγξακκα δείρλεη ηελ 

θακπύιε δήηεζεο D1, ελόο θαλνληθνύ αγαζνύ. Αλ ζηελ ηηκή Ρ1 ε δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη 

Q1, ν ζπλδπαζκόο απηόο αληηζηνηρεί ζην ζεκείν Α ηεο θακπύιεο D1. Ζ αύμεζε ηεο ηηκήο ζε 

Ρ2 ζα κεηώζεη ηε δεηνύκελε πνζόηεηα ζε Q2. Έρνπκε κηα κεηαθίλεζε από ην ζεκείν Α πξνο 

ην ζεκείν Β πάλω ζηελ ίδηα θακπύιε D1. Αλ ηώξα απμεζεί ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ, 

ζα απμεζεί θαη ε δήηεζή ηνπο γηα ην αγαζό. Θα έρνπκε κεηαθίλεζε νιόθιεξεο ηεο θακπύιεο 

δήηεζεο πξνο ηα δεμηά, απόηε ζέζε D1 ζηε ζέζε D2. Έηζη ζηελ ίδηα ηηκή Ρ2 ε δεηνύκελε 

πνζόηεηα απμάλεηαη από Q2 ζε Q3.Έρνπκε, δειαδή, κεηαθίλεζε από ην ζεκείν Β ηεο D1 πξνο 

ην ζεκείν Γ ηεο D2. Παξαηεξνύκε όηη ε ηειηθά δεηνύκελε πνζόηεηα Q3 είλαη κεγαιύηεξε από 

ηελ αξρηθή Q1. 

 
 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. 

ΤΝΓΤΑΜΟΗ 

ΠΟΟΣΖΣΩΝ 

Ποζόηεηες 

αγαζού Ω 

Ποζόηεηες 

αγαζού Ε 

Κόζηος Ε (ζε 

κολάδες Ω) 

Κόζηος Ω (ζε 

κολάδες Ε) 

Α 600 0   

   ;=1,14 ;=0,875 

Β 400 175   

   2 ;=0,5 

Γ 300 ΕΓ=225   

   ;=4 0,25 

Γ ΩΓ=200 250   

   ;=8 ;=0,125 

Δ 0 275   
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ΑΒ:  

ΒΑ:  

ΒΓ:  

ΓΒ:  

ΓΓ:  

ΓΓ:  

ΓΔ:  

ΔΓ:  
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Γ2.  
ΤΝΓΤΑΜΟΗ Ω Ε ΚΔΕ 

Β 400 175  

Β΄ ΩΒ΄ 200 2 

Γ 300 225  

 

Θεωξώ   

 

ΒΒ΄:  

 

Δπνκέλωο γηα λα παξαρζνύλ νη πξώηεο 200 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ε ζα πξέπεη λα 

ζπζηαζηνύλ 600 – 350 = 250 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ω. 

 

Γ3. Ζ βειηίωζε ηεο ηερλνινγίαο ζα απμήζεη ηελ παξαγωγή ηνπ αγαζνύ Ω θαηά 50%, 

κε απνηέιεζκα νη παξαγόκελεο πνζόηεηεο ηνπ αγαζνύ λα γίλνπλ: 

ΩΑ΄=  

ΩΒ΄=  

ΩΓ΄=  

ΩΓ΄=  

ΩΔ΄=  

 

Νένο πίλαθαο παξαγωγηθώλ δπλαηνηήηωλ: 

 

ΤΝΓΤΑΜΟΗ 

ΠΟΟΣΖΣΩΝ 

Ποζόηεηες 

αγαζού Ω΄ 

Ποζόηεηες 

αγαζού Ε 

Α΄ 900 0 

Β΄ 600 175 

Γ΄ 450 225 

Γ΄ 300 250 

Δ΄ 0 275 
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Γ4. Οη ζπλδπαζκνί πνπ βξίζθνληαη αλακεζα ζηηο δύν Κ.Π.Γ. είλαη: 

 αλέθηθηνη ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή Κ.Π.Γ., θαζώο βξίζθνληαη δεμηά από απηή 

θαη 

 εθηθηνί (αιιά όρη κέγηζηνη) ζε ζρέζε κε ηε λέα Κ.Π.Γ., θαζώο βξίζθνληαη 

αξηζηεξά από απηή. 

 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. 

σλοιηθό Προϊόλ 

(Q) 

Μεηαβιεηό Κόζηος 

(VC) 

Μέζο Μεηαβιεηό 

Κόζηος 

(ΑVC) 

Ορηαθό Κόζηος 

(MC) 

0 0 - - 

1 4 4 4 

2 6 3 ;=2 

3 9 ;=3 3 

4 14 3,5 ;=5 

5 ;=24 4,8 10 

6 42 7 18 

 

 

 

 

 

 

 

Γ2. 



ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύπροσ 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεροσιάλοσ 103, ηει. 2109911067 

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Νασαρίλοσ 12, ηει. 2109944396, 

ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008 

email : support@romvos.edu.gr 

 
 

Ζ θακπύιε ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο δείρλεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζην κέζν κεηαβιεηό 

θόζηνο θαη ηελ πνζόηεηα παξαγωγήο. Σν κέζν κεηαβιεηό θόζηνο ζηελ αξρή κεηώλεηαη θαη 

ζηε ζπλέρεηα απμάλεηαη. Απηό νθείιεηαη ζην λόκν ηεο θζίλνπζαο ή κε αλάινγεο απόδνζεο. 

Γειαδή, ζηελ αξρή ην πξνϊόλ απμάλεηαη κε γξεγνξόηεξν ξπζκό απ’ ό,ηη ην θόζηνο ηωλ 

κεηαβιεηώλ ζπληειεζηώλ, κε απνηέιεζκα ην κέζν κεηαβιεηό θόζηνο λα κεηώλεηαη, ελώ ζηε 

ζπλέρεηα ν ξπζκόο αύμεζεο ηνπ πξνϊόληνο γίλεηαη κηθξόηεξνο από ην ξπζκό αύμεζεο ηνπ 

θόζηνπο ηωλ κεηαβιεηώλ ζπληειεζηώλ, κε απνηέιεζκα ην κέζν κεηαβιεηό θόζηνο λα 

απμάλεηαη. 

 

Γ3. 
ηόρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Δπνκέλωο, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα βξεη ηελ πνζόηεηα γηα ηελ νπνία κεγηζηνπνηείηαη ην θέξδνο ηεο. Απηό ζπκβαίλεη, 

όηαλ ην νξηαθό θόζηνο είλαη ίζν κε ηελ ηηκή.  

Έηζη ζηελ νπζία ην αλεξρόκελν ηκήκα ηεο θακπύιεο ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο, πνπ βξίζθεηαη 

πάλω από ηελ θακπύιε ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο, απνηειεί ηε βξαρπρξόληα θακπύιε 

πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλωο ν πίλαθαο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη: 

 

Ρ=ΜC Qs 

3 3 

5 4 

10 5 

18 6 

 

 

Γ4. 

α) Ζ αύμεζε ηνπ εξγαηηθνύ κηζζνύ ζα απμήζεη ην κέζν κεηαβιεηό θαη νξηαθό θόζηνο 

κε ζπλέπεηα ε θακπύιε πξνζθνξάο λα κεηαηνπηζηεί πξνο ηα αξηζηεξά. 

β) Ζ βειηίωζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγωγήο ζα απμήζεη ηελ παξαγωγή κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηε κείωζε ηνπ κέζνπ θαη νξηαθνύ θόζηνπο παξαγωγήο. Απνηέιεζκα είλαη 

λα κεηαηνπηζηεί ε θακπύιε πξνζθνξάο πξνο ηα δεμηά. 
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τοιηαζκός Θεκάηωλ 

Σα ζέκαηα ταραθηερίδοληαη βαηά τωρίς ηδηαίηερε δσζθοιία. Ασηό ποσ ζα 

ηα ταραθηήρηδε απαηηεηηθά είλαη ε αλάγθε δεκηοσργίας ποιιώλ 

ζτεκάηωλ. 

 

 

 

 

σγγραθηθή Δπηκέιεηα Θεκάηωλ 

Εαρκπούλε Έκσ 

Μσιωλάς Λεσηέρες 


