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ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες  όλες σχεδόν οι ερωτήσεις 

κλειστού τύπου που τέθηκαν στις πανελλήνιες εξετάσεις  ηµερησίων 
και εσπερινών γενικών λυκείων, κύριες και  επαναληπτικές της 
περιόδου 2000-2012.  
Έχουν αφαιρεθεί κάποιες που επαναλήφθηκαν µε την ίδια ή 

παρόµοια διατύπωση. 
Οι ερωτήσεις είναι ταξινοµηµένες κατά κεφάλαιο και είναι 

σύµφωνα µε την ισχύουσα ύλη. 
Να σηµειωθεί ότι δε συνοδεύονται από απαντήσεις, ωστόσο όποιος 

µαθητής ή συνάδελφος θέλει να παρατηρήσει, διορθώσει, 
συµπληρώσει ή ρωτήσει κάτι, µπορεί να επικοινωνήσει µαζί µου στο 
geeconomy@yahoo.com   . 
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Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Τα διαρκή αγαθά είναι µόνο κεφαλαιουχικά.  
2. Το πραγµατικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.  
3. Η Καµπύλη των Παραγωγικών ∆υνατοτήτων µιας οικονοµίας, δείχνει τις µεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που 

είναι δυνατόν να παραχθούν στην οικονοµία, για κάθε δεδοµένη ποσότητα του άλλου προϊόντος. 
4. Ως επιχειρηµατικότητα εννοούµε την ικανότητα που έχουν ορισµένοι άνθρωποι να διαβλέπουν κέρδος σε διάφορες 

οικονοµικές δραστηριότητες και να αναλαµβάνουν να συνδυάσουν τους άλλους τρεις συντελεστές παραγωγής 
(εργασία, έδαφος, κεφάλαιο) για να γίνει η παραγωγή.  

5. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιµοποιούνται για την άµεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων.  
6. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους του αγαθού Β δείχνει πόσες µονάδες του αγαθού Β θυσιάζονται, όταν 

παράγεται µία επιπλέον µονάδα από το αγαθό Α.  
7. Σε όλα τα οικονοµούντα άτοµα η λήψη των αποφάσεών τους δε βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσµατος, αλλά 

στις προσδοκίες που τα άτοµα διαµορφώνουν για τα αποτελέσµατα των πράξεών τους.  
8. Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά καθεµιά ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό 

κορεσµό.  
9. Η έννοια της αγοράς δεν περιορίζεται σ’ ένα γεωγραφικό χώρο, αλλά περιλαµβάνει όλα εκείνα τα µέσα, µε τα οποία 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια αγοραπωλησία, και όλους τους σχετικούς χώρους. 
10. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονοµικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισµένες ποσότητες σε σχέση µε τις 

ανάγκες που ικανοποιούν. 
11. Τα ελεύθερα αγαθά αποτελούν αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας. 
12. Όταν σε µια οικονοµία υπάρχει ανεργία, η παραγωγή της οικονοµίας αυτής βρίσκεται σε σηµείο κάτω από την 

καµπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων της. 
13. Ο καταµερισµός των έργων οδηγεί σε µεγάλη εξειδίκευση και σε διάφορες βελτιώσεις του τρόπου παραγωγής των 

προϊόντων. 
14. Το χρήµα είναι ένας από τους συντελεστές της παραγωγής. 
15. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 
16. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίζεται ένα εργοστάσιο ανήκει στο συντελεστή παραγωγής "κεφάλαιο". 
17. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι 2 (δύο). Αυτό σηµαίνει ότι, για να παραχθεί µία 

µονάδα του αγαθού Ψ, χρειάζεται να θυσιαστούν δύο µονάδες του αγαθού Χ. 
18. Το χρηµατικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγµατικό ή το εναλλακτικό κόστος του εκφρασµένο σε χρήµα. 
19. Το οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει µεταξύ του πλήθους των αναγκών 

που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και του περιορισµένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την 
ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

20. Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που µόνο µια φορά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό που έχουν παραχθεί. 
21. Χρήµα είναι οτιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως γενικό µέσο ανταλλαγής. 
22. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής µιας εταιρείας ανήκει στην κατηγορία των καταναλωτικών αγαθών.  
23. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος µε την µόρφωση και την εµπειρία ονοµάζουµε 

ανθρώπινο κεφάλαιο. 
24. Η ουσία του οικονοµικού προβλήµατος βρίσκεται στη σχετική έλλειψη ή στενότητα των αγαθών. 
25. Η διαφήµιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή και του δηµιουργεί την επιθυµία απόκτησης αγαθών, δηλαδή του 

δηµιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δε θα υπήρχαν. 
26. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ δείχνει πόσες µονάδες του αγαθού Χ θυσιάζονται, όταν 

παράγεται µία επιπλέον µονάδα από το αγαθό Ψ. 
27. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήµατος µεταξύ των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και του 

κράτους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε το ίδιο µέγεθος. 
28. Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόµενο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι 

εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. 
29. Ανθρώπινο κεφάλαιο ονοµάζουµε το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος µε τη µόρφωση 

και την εµπειρία του. 
30. Το πραγµατικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά, που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του. 
31. Mια γεωργική έκταση, όσο παραµένει ακαλλιέργητη, είναι εν δυνάµει συντελεστής παραγωγής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Βασικές έννοιες 
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32. Η κυκλοφορία των προϊόντων µέσα στο οικονοµικό σύστηµα συνοδεύεται από µια αντίθετη σε κατεύθυνση 

κυκλοφορία χρήµατος. 
33. Η εκµετάλλευση ακαλλιέργητης γης µετατοπίζει την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά. 
34. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την 

εργασία σε ανιαρή απασχόληση. 
35. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες και καθεµία ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσµό. 
36. Η έννοια της αγοράς περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. 
37. Το πιεστήριο ενός τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκές και καταναλωτικό αγαθό. 
38. Η µείωση της ανεργίας σε µια οικονοµία προκαλεί µετατόπιση της καµπύλης των παραγωγικών της δυνατοτήτων προς 

τα δεξιά. 
 
 
Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

39. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο µιας οικογένειας είναι αγαθό 
α. καταναλωτό και κεφαλαιουχικό. 
β. κεφαλαιουχικό. 
γ. καταναλωτικό και διαρκές. 
δ. καταναλωτικό και καταναλωτό. 

 

40. Το ψυγείο µιας οικογένειας είναι:  
α. Καταναλωτό αγαθό. 
β. Κεφαλαιουχικό αγαθό. 
γ. Κεφαλαιουχικό και καταναλωτό αγαθό. 
δ. ∆ιαρκές και καταναλωτικό αγαθό. 

 

41. Το πιεστήριο τυπογραφείου που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση είναι αγαθό 
α. υλικό, διαρκές και καταναλωτικό. 
β. καταναλωτό και καταναλωτικό. 
γ. υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό. 
δ. καταναλωτικό και κεφαλαιουχικό. 

 

42. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο µε 3. Αυτό σηµαίνει ότι: 
α. για να παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 µονάδες από το αγαθό Ψ 
β. για να παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 µονάδες από το αγαθό Χ 
γ. µια αύξηση της ποσότητας του Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας του Ψ κατά 3% 
δ. µια αύξηση της ποσότητας του Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας του Χ κατά 3%. 

 

43.  Αν η παραγωγή µιας οικονοµίας αντιστοιχεί σε σηµείο που βρίσκεται κάτω από την καµπύλη παραγωγικών 
δυνατοτήτων της, αυτό σηµαίνει ότι: 
α. η οικονοµία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της. 
β. η οικονοµία υποαπασχολεί έναν ή περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές της. 
γ. η οικονοµία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά αγαθά. 
δ. µειώθηκαν οι ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών της οικονοµίας. 

 

44. Καταναλωτά είναι τα αγαθά τα οποία χρησιµοποιούνται:  
α. αποκλειστικά από τους καταναλωτές  
β. µόνο στην παραγωγική διαδικασία  
γ. µια µόνο φορά για τον σκοπό που έχουν παραχθεί  
δ. πολλές φορές για τον σκοπό που έχουν παραχθεί 

45. Για την παραγωγή 60 µονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 µονάδες του αγαθού Χ. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού 
Χ σε όρους του αγαθού Υ είναι: 
α. 0,5 
β. 2 
γ. 0,2 
δ. 30 

46. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Κ είναι  
α. η ποσοστιαία µεταβολή της ποσότητας του αγαθού Κ που θυσιάζεται προς τις µονάδες του αγαθού Ζ που 
παράγονται  
β. οι µονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται για την παραγωγή µίας επιπλέον µονάδας του αγαθού Κ  
γ. οι µονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται προς τις µονάδες του αγαθού Κ που παράγονται  
δ. οι µονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή µίας επιπλέον µονάδας του αγαθού Ζ. 
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Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Εάν ED = –2 και αυξηθεί η τιµή του αγαθού, τότε µειώνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών.  
 

2. Αν η καµπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία γραµµή και τέµνει τον άξονα των τιµών και τον άξονα των 
ποσοτήτων, τότε η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιµή του παραµένει σταθερή σε όλο το µήκος της 
καµπύλης ζήτησης.  

 

3. Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας είναι µικρότερη από την ποσοστιαία 
µεταβολή της τιµής (σε απόλυτες τιµές).  

 

4. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου 
αγαθού (ceteris paribus).  

 

5. Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή στη 
ζήτηση αγαθών. 

 

6. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής ενός συµπληρωµατικού του 
αγαθού (ceteris paribus). 

 

7. Η αύξηση του αριθµού των καταναλωτών συνεπάγεται και µείωση της ζήτησης ενός αγαθού.  
 

8. Η σχέση µεταξύ της τιµής ενός αγαθού και της ζητούµενης ποσότητάς του είναι αρνητική. 
 

9. Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η µείωση της τιµής του αγαθού θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθεί η 
συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό. 

 

10. Η εισοδηµατική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι θετική. 
 

11. Μια µεταβολή της τιµής ενός αγαθού προκαλεί µεταβολή στη ζήτησή του. 
 

12. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση µειώνεται, όταν το εισόδηµα των καταναλωτών αυξάνεται, ονοµάζονται κατώτερα. 
 

13. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών. 
 

14. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό µειώνεται, 
καθώς αυξάνεται η τιµή του.  

 

15. Αυξήσεις στο µέγεθος του εισοδήµατος κάνουν τον καταναλωτή να µειώσει τη ζήτηση των κατώτερων αγαθών. 
 

16. Μία µείωση της τιµής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε µια αύξηση της ζητούµενης ποσότητάς του πάνω         
από 10%, αν η ζήτησή του είναι ελαστική. 

 

17. Η καµπύλη ζήτησης µε ελαστικότητα ζήτησης ίση µε το µηδέν σε όλα τα σηµεία της είναι ευθεία παράλληλη προς τον 
άξονα των ποσοτήτων. 

 

18. Αν οι καταναλωτές αναµένουν µείωση στην τιµή ενός αγαθού (εκπτώσεις) θα αυξήσουν την τρέχουσα αγορά του. 
 

19. Ας υποθέσουµε ότι για ένα αγαθό Χ παρατηρείται ταυτόχρονα µείωση της τιµής του και αύξηση στο εισόδηµα των 
καταναλωτών. Οι επιδράσεις των δύο αυτών µεταβολών αφήνουν την τελική ζητούµενη ποσότητα ίδια µε την αρχική. 
Σε αυτήν την περίπτωση το αγαθό Χ είναι κανονικό. 

 

20. Μια αύξηση της τιµής ενός αγαθού κατά 5% θα οδηγήσει σε µία µείωση της ζητούµενης ποσότητάς του πάνω από 5%, 
αν η ζήτησή του είναι ελαστική.  

 

21. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση µε την µεταβολή της τιµής του υποκατάστατου 
αγαθού. 

 

22. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδηµα των καταναλωτών µειώνεται, ονοµάζονται κατώτερα 
αγαθά. 

 

23. Όταν ΕD = 0 σε όλα τα σηµεία της καµπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η 
καµπύλη ζήτησης είναι παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων. 

 

24. Η αύξηση του αριθµού των καταναλωτών συνεπάγεται και την αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού. 
 

25. Κανονικά ονοµάζονται τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών. 
 

26. Όταν η καµπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το µήκος της καµπύλης η ελαστικότητα ζήτησης 
είναι σε απόλυτη τιµή ίση µε 1.  

 

27. Μια επιχείρηση, µπορεί να αυξήσει την τιµή του προϊόντος που παράγει, εφόσον η ζήτησή του είναι ανελαστική. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Η ζήτηση των αγαθών 
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Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

28. Η καµπύλη ζήτησης ενός κανονικού αγαθού µετατοπίζεται προς τα δεξιά, όταν:  
α. αυξάνεται η τιµή των παραγωγικών συντελεστών. 
β. µειώνεται το εισόδηµα των καταναλωτών. 
γ. αυξάνεται η τιµή ενός υποκατάστατου αγαθού . 
δ. αναµένονται εκπτώσεις µετά από λίγο καιρό. 

 

29. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται, όταν η τιµή:  
α. αυξάνεται και το αγαθό είναι ελαστικής ζήτησης.  
β. αυξάνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης.  
γ. µειώνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης.  
δ. µειώνεται και το αγαθό έχει ελαστικότητα ζήτησης ίση µε τη µονάδα σε απόλυτη τιµή.  

 

30. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται, όταν µειώνεται: 
α. το εισόδηµα του καταναλωτή. 
β. η τιµή ενός συµπληρωµατικού αγαθού. 
γ. η τιµή ενός υποκατάστατου αγαθού. 
δ. ο αριθµός των καταναλωτών. 

 

31. Η ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού µειώνεται, όταν  
α. αυξάνεται η τιµή του. 
β. µειώνεται το εισόδηµα των καταναλωτών. 
γ. αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών. 
δ. αυξάνεται η τιµή του υποκατάστατού του. 

 

32. Ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού ως προς την τιµή του είναι: 
α. Η µεταβολή της ζητούµενης ποσότητάς του προς την µεταβολή της τιµής του. 
β. Η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητάς του προς την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής του. 
γ. Η ποσοστιαία µεταβολή της τιµής του προς την ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητάς του. 
δ. Η µεταβολή της τιµής του προς την µεταβολή της ζητούµενης ποσότητάς του. 

 

33. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, ενώ τα αγαθά Χ και Ω είναι συµπληρωµατικά. Μία αύξηση της τιµής του 
αγαθού Χ, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσµα να: 
α. µειωθεί η ζήτηση του αγαθού Ψ. 
β. αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού Ω. 
γ. αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Ψ και να µειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών 
για το αγαθό Ω. 
δ. αυξηθεί η ζητούµενη ποσότητα του αγαθού Χ. 

 

34. Στο µέλλον η τιµή ενός αγαθού Χ αναµένεται να αυξηθεί. "Σήµερα" στην αγορά του αγαθού αυτού παρατηρείται:  
α. Μείωση της ζήτησής του.  
β. Μείωση της ζητούµενης ποσότητάς του.  
γ. Αύξηση της ζήτησής του.  
δ. Αύξηση της ζητούµενης ποσότητάς του. 

 

35. Τα αγαθά Α και Β είναι µεταξύ τους υποκατάστατα. Μία αύξηση της τιµής του αγαθού Α, η ζήτηση του οποίου είναι 
ελαστική, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσµα η 
συνολική δαπάνη των καταναλωτών: 
α. για το αγαθό Α να αυξηθεί. 
β. για το αγαθό Α να παραµείνει σταθερή. 
γ. για το αγαθό Β να αυξηθεί 
δ. για το αγαθό Β να παραµείνει σταθερή. 

 

36. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται  
α. προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής ενός υποκατάστατου του αγαθού. 
β. προς την ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής ενός συµπληρωµατικού του αγαθού. 
γ. προς την ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής ενός υποκατάστατου του αγαθού. 
δ. όταν µεταβάλλεται η τιµή του. 

 

37. Η ελαστικότητα ζήτησης ( ΕD )για το αγαθό "Κ" είναι ίση µε –2. Αυτό σηµαίνει ότι: 
α. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ζητούµενης ποσότητας κατά 2%. 
β. µια αύξηση της ζητούµενης ποσότητας του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της τιµής κατά 2%. 
γ. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζητούµενης ποσότητας κατά 2%. 
δ. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 2% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζητούµενης ποσότητας κατά 1%. 
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38. Η ζήτηση για ένα αγαθό είναι ελαστική, όταν η τιµή  
α. µειώνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται.  
β. µειώνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό µειώνεται. 
γ. αυξάνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό αυξάνεται.  
δ. αυξάνεται και η συνολική δαπάνη για το αγαθό παραµένει σταθερή. 

 

39. Έστω ότι η κατανάλωση βενζίνης σε µία πόλη είναι 6.000 λίτρα την εβδοµάδα και η τιµή του λίτρου 2 ευρώ, µε 
ελαστικότητα ζήτησης -0,5. Αν το κράτος επιθυµεί για διάφορους λόγους να µειωθεί η ζητούµενη ποσότητα κατά 10%, 
θα επιβάλλει πρόσθετη φορολογία επί της τιµής ίση µε:   
α. 0,4 ευρώ. 
β. 2,4 ευρώ. 
γ. 1,6 ευρώ.   
δ. 0,2 ευρώ. 

 

40. Όταν οι καταναλωτές ενός αγαθού δεν αντιδρούν στις µεταβολές της τιµής του και συνεχίζουν να ζητούν την ίδια 
ποσότητα ανεξάρτητα από την τιµή του, το αγαθό είναι:   
α. ελαστικής ζήτησης. 
β. ανελαστικής ζήτησης. 
γ. πλήρως ανελαστικής ζήτησης. 
δ. µοναδιαίας ελαστικότητας ζήτησης. 

 

41. Τα αγαθά, των οποίων η ζήτηση µειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών, ονοµάζονται: 
α. κανονικά 
β. συµπληρωµατικά 
γ. υποκατάστατα 
δ. κατώτερα. 

 

42. ∆ίνονται τα σηµεία Α ( ΡΑ=10, QA=50 ) και Β ( ΡΒ=15, QΒ=30 ) µιας γραµµικής καµπύλης ζήτησης. Η ελαστικότητα 
ζήτησης ως προς την τιµή στο σηµείο Α είναι:  
α. − 0,8  
β. − 0,2  
γ. − 0,6  
δ. − 2 
 

43. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό µειώνεται, όταν: 
α. η τιµή του αγαθού µειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική 
β. η τιµή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική 
γ. η τιµή του αγαθού µειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική 
δ. η τιµή του αγαθού µειώνεται και η ελαστικότητα της ζήτησής του είναι ίση µε τη µονάδα. 
 

44. Το αγαθό Κ είναι συµπληρωµατικό του αγαθού Λ. Η ελαστικότητα ζήτησης, ως προς την τιµή για το αγαθό Κ, είναι 
|ΕD|= 1,5 και για το αγαθό Λ είναι |ΕD|= 1,8. Αν αυξηθεί η τιµή του αγαθού Κ, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς 
παράγοντες σταθερούς, αυτό θα οδηγήσει σε 
α. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ 
β. αύξηση της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Κ 
γ. αύξηση της ζητούµενης ποσότητας του αγαθού Λ 
δ. µείωση της ζήτησης του αγαθού Λ. 
 

45. Η εισοδηµατική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι —2, όταν:  
α. αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών κατά 10% προκαλεί  αύξηση της ζήτησης κατά 20%  
β. µείωση του εισοδήµατος κατά 5% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 10%  
γ. µείωση του εισοδήµατος κατά 12% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 6%  
δ. αύξηση του εισοδήµατος κατά 10% προκαλεί µείωση της ζήτησης κατά 5%. 
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46. Να αντιστοιχίσετε σωστά τα στοιχεία της πρώτης στήλης µε τα στοιχεία της δεύτερης στήλης. 
 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. │ΕD│ > 1 
 

2. │ΕD│ < 1 
 

3.  ΕΥ > 0 
 

4.  ΕΥ < 0 

 

α. Κανονικό αγαθό. 
 

β. Αγαθό ανελαστικής ζήτησης. 
 

γ. Κατώτερο αγαθό. 
 

δ. Αγαθό τελείως ανελαστικής ζήτησης. 
 

ε. Αγαθό ελαστικής ζήτησης. 
 

στ. Αγαθό µε ελαστικότητα ζήτησης που τείνει στο 
άπειρο. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του.  
2. Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο η επιχείρηση µπορεί να µεταβάλει τις ποσότητες 

όλων των παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιεί.  
3. Όταν το οριακό προϊόν µειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να µειώνεται και το συνολικό προϊόν.  
4. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης προϋποθέτει ότι ένας τουλάχιστον συντελεστής παραγωγής είναι 

σταθερός. 
5. Το οριακό προϊόν ενός συντελεστή παραγωγής δείχνει τη µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν 

µεταβάλλεται ο εν λόγω συντελεστής παραγωγής κατά µία µονάδα. 
6. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. 
7. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής µε µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία, όταν το οριακό προϊόν είναι 

µεγαλύτερο από το µέσο, το µέσο προϊόν αυξάνεται µε την αύξηση της εργασίας. 
8. Οι µεταβολές του µέσου προϊόντος είναι µικρότερες από αυτές του οριακού. 
9. Στη µακροχρόνια περίοδο, η επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να µεταβάλλει τις ποσότητες όλων των συντελεστών 

παραγωγής που χρησιµοποιεί. 
10. Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθµό µε τον οποίο µεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν µεταβάλλεται η 

παραγόµενη ποσότητα κατά µία µονάδα. 
11. Η καµπύλη του οριακού προϊόντος τέµνει πάντοτε την καµπύλη του µέσου προϊόντος από τα πάνω προς τα κάτω στη 

µέγιστη τιµή του. 
12. Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει στη µακροχρόνια περίοδο, επειδή µεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν 

κάθε φορά ανάµεσα στους σταθερούς και τους µεταβλητούς συντελεστές. 
13. Σε µια παραγωγική διαδικασία το άθροισµα των οριακών προϊόντων σε κάθε επίπεδο απασχόλησης µας δίνει το 

συνολικό προϊόν. 
14. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η ποσότητα του παραγόµενου προϊόντος, το µέσο σταθερό κόστος 

µειώνεται συνεχώς. 
15. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο µε δεδοµένη και αµετάβλητη 

τεχνολογία. 
16. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του συνολικού προϊόντος προς τη µεταβολή του συνολικού κόστους. 
17. Το µέσο σταθερό κόστος δεν µεταβάλλεται, καθώς µεταβάλλεται η παραγωγή. 
18. Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει, επειδή µεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάµεσα στους 

σταθερούς και µεταβλητούς συντελεστές. 
19. Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να µειώνεται, αρχίζει να µειώνεται και το µέσο προϊόν της εργασίας. 
20. Η εργασία είναι οµοιογενής, όταν κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και κάθε αύξηση που προκαλείται στην παραγωγή 

δεν οφείλεται σε διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας. 
21. Όταν το οριακό προϊόν µειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να µειώνεται και το συνολικό προϊόν. 
22. Οι µεταβολές του µέσου προϊόντος είναι µεγαλύτερες από αυτές του οριακού προϊόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος 

* ∆ύο στοιχεία της 
στήλης ΙΙ   

περισσεύουν 
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Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

23. Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, τότε  
α. το µέσο προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του.  
β. το συνολικό προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του.  
γ. το µέσο προϊόν αρχίζει να αυξάνεται.  
δ. το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό.  
 

24. Οριακό προϊόν ενός συντελεστή είναι  
α. ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις µονάδες του µεταβλητού συντελεστή.  
β. η µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν µεταβάλλεται ο µεταβλητός συντελεστής κατά µία µονάδα.  
γ. ο λόγος του µεταβλητού συντελεστή προς τις µονάδες του συνολικού προϊόντος.  
δ. η µεταβολή που επέρχεται στο µεταβλητό συντελεστή, όταν µεταβάλλεται το συνολικό προϊόν κατά µία µονάδα. 

 

25. Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν είναι µικρότερο από το µέσο προϊόν, µε την αύξηση της εργασίας το 
µέσο προϊόν:  
α. αυξάνεται.    
β. µειώνεται.  
γ. παραµένει σταθερό.    
δ. γίνεται µηδέν.  

 

26. Όταν το οριακό προϊόν είναι  
α. µεγαλύτερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο προϊόν µειώνεται µε την αύξηση της εργασίας.  
β. µικρότερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο προϊόν αυξάνεται µε την αύξηση της εργασίας.  
γ. µεγαλύτερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο προϊόν αυξάνεται µε την αύξηση της εργασίας.  
δ. µεγαλύτερο από το µέσο προϊόν, τότε το µέσο προϊόν αυξάνεται µε τη µείωση της εργασίας.  

 

27. Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ή µη ανάλογης απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί, όταν  
α. το µέσο µεταβλητό κόστος (AVC) γίνεται µηδέν (0).   
β. το οριακό προϊόν (MP) αυξάνεται.  
γ. το οριακό προϊόν (MP) αρχίζει να µειώνεται.   
δ. το µέσο προϊόν (AP) γίνεται µηδέν (0). 

 

28. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, τότε  
α. το µέσο προϊόν είναι ίσο µε το οριακό προϊόν.  
β. το µέσο προϊόν αυξάνεται.  
γ. το συνολικό προϊόν γίνεται µέγιστο.  
δ. το συνολικό προϊόν µειώνεται. 

 

29. Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής: 

α.   
 κόστουςσυνολικού  τουµεταβολή

 προϊόντοςσυνολικού  τουµεταβολή
 

β.   
 προϊόντοςσυνολικού  τουµεταβολή
εργασίας  της ποσότητας τηςµεταβολή

 

γ.   
εργασίας  της ποσότητας τηςµεταβολή

 προϊόντοςσυνολικού  τουµεταβολή
 

δ.   
 προϊόντοςσυνολικού  τουµεταβολή
 κόστουςσυνολικού  τουµεταβολή

 

 

30. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς η παραγωγή αυξάνεται, το οριακό προϊόν:  
α. αυξάνεται πάντοτε.  
β. µειώνεται πάντοτε.  
γ. αυξάνεται στην αρχή και µετά µειώνεται.  
δ. µειώνεται στην αρχή και µετά αυξάνεται. 

 

31. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης είναι η αιτία που:  
α. το µέσο σταθερό κόστος φθίνει διαρκώς.  
β. το συνολικό προϊόν αυξάνεται µε αύξοντα ρυθµό.  
γ. από ένα επίπεδο παραγωγής και µετά το µέσο µεταβλητό κόστος αυξάνεται.  
δ. το µέσο προϊόν στα αρχικά επίπεδα παραγωγής είναι µικρότερο από το οριακό προϊόν. 
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32. To µέσο προϊόν παίρνει τη µέγιστη τιµή του, όταν 

α. το οριακό προϊόν είναι µηδέν 
β. το συνολικό προϊόν παίρνει τη µέγιστη τιµή του 
γ. το οριακό προϊόν είναι ίσο µε το µέσο προϊόν 
δ. το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό. 
 

33. Το συνολικό προϊόν γίνεται µέγιστο, όταν 
α. το µέσο προϊόν είναι ίσο µε το οριακό προϊόν 
β. το µέσο προϊόν είναι µέγιστο 
γ. το οριακό προϊόν είναι µέγιστο 
δ. το οριακό προϊόν είναι µηδέν. 
 

34. Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί, όταν:  
α. το µέσο προϊόν είναι ίσο µε το οριακό προϊόν  
β. το συνολικό προϊόν γίνεται µέγιστο  
γ. το οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό  
δ. το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται. 
 

35. Μια επιχείρηση, µε µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία, µεγιστοποιεί το µέσο προϊόν της εργασίας, όταν 
απασχολεί πέντε εργάτες και το οριακό προϊόν του πέµπτου εργάτη είναι 32. Το συνολικό προϊόν της επιχείρησης, 
όταν απασχολεί πέντε εργάτες, είναι  
α. 64  
β. 80  
γ. 160  
δ. 320. 

 
36. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της 1ης στήλης µε τα στοιχεία της 2ης στήλης (δύο στοιχεία της στήλης ΙΙ 

περισσεύουν) : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι µεγαλύτερη στη µακροχρόνια περίοδο απ’  ότι στη βραχυχρόνια περίοδο.  
 

2. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το µέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς, είναι ο χρόνος.  
 

3. Η αύξηση της τιµής ενός ή περισσοτέρων από τους συντελεστές που χρησιµοποιούνται στη παραγωγή ενός αγαθού 
έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της προσφοράς του αγαθού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Η προσφορά των αγαθών 
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4. Η ελαστικότητα της προσφοράς ορίζεται ως ο λόγος της µεταβολής της προσφερόµενης ποσότητας προς τη µεταβολή 

της τιµής. 
 

5. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού µετατοπίζει την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω 
και την καµπύλη προσφοράς προς τα δεξιά. 

 

6. Όταν µειώνεται η τιµή (ceteris paribus) ενός αγαθού, αυξάνεται η προσφερόµενη ποσότητά του. 
 

7. Αν υπάρχει µείωση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών, τότε αυξάνεται το κόστος του αγαθού για κάθε επίπεδο 
παραγωγής. 

 

8. Η αύξηση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών έχει ως συνέπεια τη µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς του 
αγαθού προς τα πάνω και αριστερά. 

 

9. Το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καµπύλη του µέσου 
µεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης. 

 

10. Καλές καιρικές συνθήκες για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων µειώνουν την προσφορά τους και µετατοπίζουν την 
καµπύλη προσφοράς προς τα πάνω και αριστερά. 

 

11. Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι µεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο, αφού η επιχείρηση µπορεί να µεταβάλλει 
όλους τους παραγωγικούς συντελεστές.  

 

12. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρµόζει τα δεδοµένα της είναι καλύτερη, όσο µεγαλύτερο είναι το χρονικό 
διάστηµα προσαρµογής της παραγωγής και της προσφοράς της στις µεταβολές των τιµών. 

 

13. Η βελτίωση της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια τη µετατόπιση της καµπύλης παραγωγής προς τα κάτω και δεξιά. 
 

14. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι µεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο απ’ ό,τι στη µακροχρόνια περίοδο παραγωγής. 
 

15. Ο αριθµός των επιχειρήσεων, ως παράγοντας επηρεασµού της προσφοράς, αφορά αποκλειστικά την ατοµική καµπύλη 
προσφοράς. 

 

16. Εάν αυξηθούν οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών, τότε µετατοπίζεται η καµπύλη του οριακού κόστους προς τα 
πάνω και αριστερά. 

 
 
 
 

Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 

17. Η ελαστικότητα προσφοράς εξαρτάται από : 
α. το εισόδηµα των καταναλωτών.   
β. το χρονικό διάστηµα προσαρµογής της επιχείρησης.  
γ. τις τιµές των υποκατάστατων αγαθών.   
δ. τις προτιµήσεις των καταναλωτών. 

 

18. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού οδηγεί σε: 
α. αύξηση της προσφερόµενης ποσότητάς του.    
β. µείωση της προσφερόµενης ποσότητάς του. 
γ. αύξηση της προσφοράς του.  
δ. µείωση της προσφοράς του. 
 

19. Από τους παρακάτω προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, αυτός που µετατοπίζει την καµπύλη προσφοράς 
προς τα δεξιά είναι:  
α. η αύξηση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών.   
β. η βελτίωση της τεχνολογίας.  
γ. η µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων.   
δ. οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες.  
 

20. Η καµπύλη προσφοράς ενός αγαθού θα µετατοπιστεί προς τα αριστερά, όταν:  
α. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του.   
β. αυξηθεί ο αριθµός των επιχειρήσεων του κλάδου.  
γ. αυξηθεί το εισόδηµα των καταναλωτών.   
δ. αυξηθούν οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών. 

 

21. Η προσφορά θεωρείται ελαστική, όταν 
α. µια αύξηση της τιµής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόµενης ποσότητας περισσότερο από 50% 
β. µια αύξηση της τιµής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόµενης ποσότητας λιγότερο από 60% 
γ. µια αύξηση της τιµής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόµενης ποσότητας κατά 60% 
δ. µια αύξηση της τιµής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόµενης ποσότητας κατά 30%. 
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22. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού µετατοπίζει 

α. την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καµπύλη προσφοράς προς τα αριστερά 
β. την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καµπύλη προσφοράς προς τα δεξιά 
γ. την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καµπύλη προσφοράς προς τα δεξιά 
δ. την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καµπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας 
ισορροπίας του αγαθού. 

 

2. Η επιβολή ανώτατης τιµής πρέπει να είναι µακροχρόνια για να αποφεύγεται η «µαύρη αγορά».  
 

3. Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιµής στα αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του εισοδήµατος των 
αγροτών.  

 

4. Σκοπός του κράτους, µε την επιβολή ανώτατης τιµής διατίµησης σ’ ένα αγαθό, είναι η προστασία του καταναλωτή από 
υπερβολική άνοδο των τιµών. 

 

5. Όταν η ζήτηση µένει αµετάβλητη και η προσφορά αυξάνεται, έχουµε αύξηση των εσόδων των παραγωγών όταν η 
ζήτηση είναι ανελαστική. 

 

6. Το κράτος, για να προστατεύσει τους καταναλωτές, µπορεί να επιβάλει για τα αγαθά πρώτης ανάγκης τιµή µικρότερη 
από την τιµή ισορροπίας. 

 

7. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ µε σταθερή την καµπύλη προσφοράς του θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών για το αγαθό Χ. 

 

8. Με σταθερή τη ζήτηση, όταν µειώνεται η προσφορά, µειώνεται η τιµή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας 
αυξάνεται. 

 

9. Οι ανώτατες τιµές επιβάλλονται από το κράτος µε σκοπό την προστασία των παραγωγών. 
 

10. Αγαθό Χ µε ΕD = –1,2 έχει υποκατάστατο το αγαθό Ψ µε ΕD = –0,5. Αν µειωθεί η προσφορά του αγαθού Χ, τότε θα 
αυξηθεί η συνολική δαπάνη και των δύο αγαθών.   

 

11. Όταν παρατηρείται έλλειµµα, η τιµή θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την τιµή ισορροπίας. 
 

12. Τιµή ισορροπίας είναι η τιµή που αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής των καµπύλων προσφοράς και ζήτησης. 
 

13. Όταν η ζήτηση αυξάνεται σε ποσοστό 50% και η προσφορά µειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό, η τιµή ισορροπίας µένει 
αµετάβλητη. 

 

14. Όταν µεταβάλλεται είτε η ζήτηση είτε η προσφορά ενός αγαθού στην αγορά, µεταβάλλεται µόνο η τιµή ισορροπίας. 
 

15. Εάν αυξηθεί η προσφορά, µε σταθερή τη ζήτηση, η ποσότητα ισορροπίας θα µειωθεί. 
 

16. Όταν η καµπύλη ζήτησης είναι τελείως ανελαστική, η τιµή ισορροπίας εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέση της 
καµπύλης προσφοράς. 

 

17. Το έλλειµµα δηµιουργείται πάντα κάτω από το σηµείο ισορροπίας. 
 

18. Μια αύξηση της ζήτησης µε ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς θα µειώσει οπωσδήποτε την τιµή ισορροπίας του 
αγαθού. 

 

19. Όταν παρουσιάζεται έλλειµµα στην αγορά ενός αγαθού, τότε µε κάθε µείωση της τιµής του αγαθού θα µειώνεται και το 
έλλειµµα. 

 

20. Με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, µειώνεται η τιµή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας 
αυξάνεται. 

 

21. Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας 
ισορροπίας του αγαθού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Ο προσδιορισµός των τιµών 
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22. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ, µε σταθερή την καµπύλη προσφοράς του, θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών για το αγαθό Χ. 
 

23. Με σταθερή τη ζήτηση, όταν µειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιµή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας 
µειώνεται. 

 
 
Σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

 

24. Η µείωση της προσφοράς ενός αγαθού µε σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσµα: 
 

α. την αύξηση της τιµής ισορροπίας και τη µείωση της ποσότητας ισορροπίας  
β. τη µείωση της τιµής ισορροπίας και τη µείωση της ποσότητας ισορροπίας  
γ. τη µείωση της τιµής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας  
δ. την αύξηση της τιµής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας  

 

25. Η τιµή ενός αγαθού αυξάνεται όταν: 
 

α. η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται. 
β. η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή. 
γ. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή. 
δ. η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά αυξάνεται. 

 

26.  Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι  QD= 
Ρ

50
 , τότε κάθε αύξηση της προσφοράς του θα έχει αποτέλεσµα να: 

α. αυξηθούν η τιµή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 
β. µειωθούν η τιµή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 
γ. µειωθεί η τιµή ισορροπίας του και να µείνει σταθερή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 
δ. παραµείνουν σταθερές η τιµή ισορροπίας του και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 

 

27. Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ, που είναι µεταξύ τους συµπληρωµατικά, βρίσκονται σε ισορροπία. Μια βελτίωση της 
τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού Χ θα έχει ως αποτέλεσµα: 

 

α. τη µείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της προσφοράς του Ψ.  
β. τη µείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ.  
γ. την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ.  
δ. την αύξηση της προσφοράς του Χ και τη µείωση της ζήτησης του Ψ.  

 

28. Αν αυξηθεί η τιµή της πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται στην παραγωγή ενός προϊόντος, ενώ η ζήτησή του παραµένει 
αµετάβλητη (ελαστικότητα ζήτησης σε απόλυτη τιµή διάφορη του άπειρο), τότε:  

 

α. µειώνεται η τιµή ισορροπίας  
β. αυξάνεται η ποσότητα ισορροπίας  
γ. η τιµή ισορροπίας παραµένει σταθερή  
δ. η τιµή ισορροπίας αυξάνεται 

 

29. Η τιµή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται όταν: 
α. η προσφορά µειώνεται και η ζήτηση παραµένει σταθερή 
β. η ζήτηση παραµένει σταθερή και η προσφορά αυξάνεται 
γ. η προσφορά αυξάνεται και η ζήτηση µειώνεται 
δ. η προσφορά παραµένει σταθερή και η ζήτηση µειώνεται. 

 

30. Η αύξηση της προσφοράς ενός αγαθού µε σταθερή τη ζήτηση έχει ως αποτέλεσµα 
α. την αύξηση της τιµής ισορροπίας και τη µείωση της ποσότητας ισορροπίας 
β. την αύξηση της τιµής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας 
γ. τη µείωση της τιµής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας ισορροπίας 
δ. τη µείωση της τιµής ισορροπίας και τη µείωση της ποσότητας ισορροπίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 


