
ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  

ΕΠΙΜΖΛΕΙΑ ΘΕΜΑΣΩΝ:ΑΜΟΛΗ ΣΑΤΡΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3&4&5 

 

ΟΜΑΓΑ  Α 
Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέσπι και Α5 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

καθεμιάρ και δίπλα ζε κάθε απιθμό ηη λέξη Σωστό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, και 
Λάθος, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

   Α1 Όηαλ ζε κηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ βξαρπρξφληα πεξίνδν, αξρίδεη λα 

κεηψλεηαη ην νξηαθφ πξντφλ κεηψλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ην ζπλνιηθφ πξντφλ. 
Μονάδερ 3 

Α2 Η θακπχιε πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ην αλεξρφκελν ηκήκα ηεο 
θακπχιεο ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ θακπχιε ηνπ κέζνπ 
ζπλνιηθνχ θφζηνπο  . 

Μονάδερ 3 
Α3 Όηαλ απμάλεηαη ή δήηεζε κε ζηαζεξή ηελ πξνζθνξά ζηελ παιηά ηηκή 

ηζνξξνπίαο δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα. 
Μονάδερ 3 

Α4  Σηελ πεξίπησζε ελφο εππαζνχο γεσξγηθνχ πξντφληνο ε ηηκή ηζνξξνπίαο 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζέζε ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο .  
Μονάδερ 3 

Α5 Οη αγνξέο ησλ αγαζψλ Χ θαη Ψ βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Η Βειηίσζε ηεο 
ηερλνινγία ηνπ αγαζνχ Ψ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 
δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην αγαζφ Χ, δεδνκέλνπ φηη ηα δχν αγαζά είλαη 

κεηαμχ ηνπο ππνθαηάζηαηα. 
Μονάδερ 3 

Για ηιρ πποηάζειρ Α6 και Α7 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ 
και δίπλα ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 
Α6 Μια επισείπηζη πος λειηοςπγεί ζηη βπασςσπόνια πεπίοδο και 

σπηζιμοποίει ωρ μεηαβληηό ζςνηελεζηή ηην επγαζία  όηαν σπηζιμοποιεί 5 
επγάηερ παπάγει 400 μονάδερ πποϊόνηορ, καθεμία από αςηέρ παπάγεηαι με 

μεηαβληηό κόζηορ 100 εςπώ. Η αμοιβή ηηρ επγαζίαρ είναι ίζη με    
 α)20 επξψ γηα θάζε εξγάηε 
 β)1600 επξψ γηα θάζε εξγάηε  

 γ)8000 επξψ γηα θάζε εξγάηε  
 δ)100 επξψ γηα θάζε εξγάηε  

Μονάδερ 5 
Α7 Σε ποιά από ηιρ παπακάηω πεπιπηώζειρ η ηιμή ιζοπποπίαρ ενόρ 

κανονικού αγαθού αςξάνεηαι και η ποζόηηηα ιζοπποπίαρ  μποπεί να 
παπαμένει ζηαθεπή; 
α)φηαλ  ηαπηφρξνλα απμάλεηαη ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη κεηψλνληαη νη 

ηηκέο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ . 
β)φηαλ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη απμάλνληαη νη 

ηηκέο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ.  
γ)φηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο κεηψλνληαη θαη νη ηηκέο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ  

δ)φηαλ ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 
απμάλεηαη θαη ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ.      
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Μονάδερ 5 
 

 
ΟΜΑΓΑ  Β 

Β1.α)Τη ελλννχκε κε ηνλ φξν παξαγσγή θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ  

Μονάδερ 10 
     

Β2. Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηνπ θξάηνπο φηαλ επηβάιιεη αλψηαηε ηηκή δηαηίκεζεο; Με 
ηελ βνήζεηα δηαγξάκκαηνο λα εμεγήζεηε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη γηα ηελ αγνξά 
ελφο αγαζνχ ε αλψηαηε ηηκή δηαηίκεζεο 

Μονάδερ 15 
    

 
ΟΜΑΓΑ  Γ 

 

Γίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κηαο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξφληα 
πεξίνδν: 

L Q AP MP VC AVC MC 
0       
1  10   200  
2   20   50 

3    3600 60  
4       
5  18   80 240 

Γ1 Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θάλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο 
ππνινγηζκνχο δεδνκέλνπ φηη ην κέζν πξντφλ κεγηζηνπνηείηαη ζηνλ 4ν εξγάηε.   

            

   Μονάδερ 12 
Γ2 Να εμεγήζεηε αλ ηζρχεη θαη γηαηί ν ΝΦΑ θαη ζε πνηα πνζφηεηα εξγαζίαο αξρίδεη ε 

ηζρχο ηνπ.  
Μονάδερ 3 

 

Γ3 Αλ ε επηρείξεζε παξάγεη 60 κνλάδεο πξντφληνο θαη ζέιεη λα κεηψζεη ην 
κεηαβιεηφ θφζηνο παξαγσγήο θαηά 1000 ρξεκ. κνλάδεο, πφζν πξέπεη λα κεηψζεη 

ηελ παξαγσγή;  
          Μονάδερ 5 

Γ4 Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθφ πξντφλ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο  80 ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο 
Μονάδερ 5 
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ΟΜΑΓΑ  Γ 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ελφο αγαζνχ απφ κηα 
αληηπξνζσπεπηηθή επηρείξεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ θιάδνπ πνπ απνηειείηαη απφ 
20 φκνηεο επηρεηξήζεηο  

 Τιμή (P) Πποζθεπόμενη Ποζόηηηα(QS) Αμοιβή επγαζίαρ(W) 

Α 10 300 ; 

Β 5 ; ; 

Γ ; ; 500 

Γ ; 350 1000 

 
Γ1 Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δεδνκέλνπ φηη  

 Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί σο κνλαδηθνχο ζπληειεζηέο ηελ εξγαζία θαη 3 
θηίξηα ηα φπνηα ελνηθηάδεη 

 Τν ελνίθην ηνπ θάζε θηηξίνπ είλαη ίζν κε 500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

 Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλδπαζκνχ Α ρξεζηκνπνηνχληαη 3 εξγάηεο ελψ θάζε 
κνλάδα πξντφληνο(Q) παξάγεηαη κε ζπλνιηθφ θφζηνο 15 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

 Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλδπαζκνχ Β  ρξεζηκνπνηνχληαη 4 εξγάηεο θαη ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη ίζν κε 3500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

 Η αγνξαία θακπχιε πξνζθνξάο γηα  ακνηβή ηεο εξγαζίαο(W) ίζε κε 500 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο είλαη ε Qs=7000+200P 
 Η ειαζηηθφηεηα πξνζθνξάο ζην ζπλδπαζκφ  Γ ηνπ πίλαθα είλαη ίζε κε 10/45 

 Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπλδπαζκνχ Γ ρξεζηκνπνηνχληαη  4 εξγάηεο 
Μονάδερ 9 

Γ2 Να ππνινγίζεηε ην κεηαβιεηφ θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζην ζπλδπαζκφ Γ ηνπ 

πίλαθα. Πφζνπο εξγάηεο ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
ζπλδπαζκνχ Γ; 

Μονάδερ 5 
Γ3 Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηελ αγνξαία  δήηεζε ηνπ αγαζνχ 
 

 Τιμή(P) Ζηηούμενη Ποζόηηηα(QD) 

Α 5 16000 

Β 15 10000 

Γ 20 5000 

  

      
Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνχ ζηελ αγνξά 

γηα επίπεδν ακνηβήο εξγαζίαο(W) ίζν κε 500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  
Μονάδερ 6 

Γ4 Έζησ φηη ην θξάηνο ζεσξεί ηελ ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά ρακειή 

θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηνπο παξάγσγνπο παξεκβαίλεη θαη επηβάιιεη 
θαηψηαηε ηηκή ίζε κε 20 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  
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α) Να ππνινγίζεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ 
θαηαλαισηψλ εμαηηίαο ηεο επηβνιήο ηεο θαηψηαηεο ηηκήο 

Μονάδερ 2 
β)Πνην είλαη ην φθεινο ησλ παξαγψγσλ απφ ηελ επηβνιή ηεο θαηψηαηεο ηηκήο  

Μονάδερ 2 

γ) Να ππνινγίζεηε ηελ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 
Μονάδα 1 

   


