
 

 

 ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ  

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΧΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑ 2
ν
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ν
 & 4

ν
  

 

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 Συζηό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, και Λάθορ, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

 

Α1  Όηαλ ην νξηαθό πξνϊόλ κεηώλεηαη αιιά εμαθνινπζεί λα είλαη ζεηηθό ην ζπλνιηθό πξνϊόλ αξρίδεη λα κεη-

ώλεηαη. 

Μνλάδεο 3 

 

Α2  Σηα πξώηα επίπεδα παξαγωγήο ε θακπύιε ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο επεξεάδεηαη πην πνιύ από ηελ 

θακπύιε ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνύ θόζηνπο παξαγωγήο. 

Μνλάδεο 3 

 

Α3 Η θακπύιε πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν είλαη ην αλεξρόκελν ηκήκα ηεο θα-

κπύιεο ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο πνπ βξίζθεηαη πάλω από ηελ θακπύιε ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 

Μνλάδεο 3 

 
Α4  Όηαλ ηαπηόρξνλα κε ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο ελόο αγαζνύ βειηηώλεηαη θαη ε ηερλνινγία παξαγωγήο ηόηε 

ην απνηέιεζκα ζηελ ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη δεδνκέλν ε ηειηθή πξνζθεξόκελε πνζόηεηα είλαη κεγαιύ-

ηεξε από ηελ αξρηθή. 

Μνλάδεο 3 

 

Α5  Όηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ελόο αγαζνύ (ceteris paribus) θαη ε δήηεζε ζηελ αξρηθή ηηκή ηνπ αγαζνύ είλαη 

ειαζηηθή, ηόηε κεηώλεηαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό απηό. 

Μνλάδεο 3 

 

 

Για ηιρ πποηάζειρ Α6 έυρ Α7 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηος ηο 

γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

 

Α6  Όηαλ βειηηώλεηαη ε ηερλνινγία παξαγωγήο ζε κηα επηρείξεζε  

 α) κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα πάλω ε θακπύιε ηνπ ζπλνιηθνύ πξνϊόληνο  

 β) κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάηω ε θακπύιε ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο  

 γ) κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα δεμηά ε θακπύιε πξνζθνξάο  

 δ) όια ηα παξαπάλω 

Μνλάδεο 5 

 

Α7  Όηαλ απμάλεηαη ε ηηκή ελόο αγαζνύ Χ ππνθαηάζηαηνπ ηνπ αγαζνύ Ψ(ceteris paribus) θαη ε δήηεζε 

ηωλ δύν αγαζώλ είλαη αλειαζηηθή ηόηε:   

 α) κεηώλεηαη ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε θαηαλαιωηώλ   γηα ην  αγαζό  Χ  θαη  απμάλεηαη 

ε δήηεζε θαη ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα  ην αγαζό  Ψ  

 β) κεηώλεηαη ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη απμάλεηαη ε  ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό Χ 

θαη απμάλεηαη ε  δήηεζε θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό Ψ  

 γ) απμάλεηαη ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό Χ θαη κεηώλε-

ηαη ε δήηεζε θαη ε ζπλνιηθή  δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό Ψ  

 δ) κεηώλεηαη ε δεηνύκελε πνζόηεηα θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό Χ θαζώο επί-

ζεο θαη ε δήηεζε θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα ην αγαζό Ψ 



 

 

Μνλάδεο 5 

 

 

ΟΜΑΓΑ  Β 

Β1. Τη είλαη παξαγωγή θαη πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο; Γώζηε παξαδείγκαηα. 

Μνλάδεο 20 

 

Β2. Από ηη εμαξηάηαη ε ειαζηηθόηεηα ηεο πξνζθνξάο; Πνηνο είλαη ν ζπνπδαηόηεξνο παξάγνληαο πνπ επε-

ξεάδεη ην κέγεζόο ηεο; 

 

Μνλάδεο 5 

 

 

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Ο παξαθάηω πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ελόο αγαζνύ από κηα αληηπξνζωπεπηηθή επηρείξεζε ελόο 

αληαγωληζηηθνύ θιάδνπ πνπ απνηειείηαη από 20 όκνηεο επηρεηξήζεηο  

 Σηκή (P) Πξνζθεξόκελε Πνζόηεηα(QS) Ακνηβή εξγαζίαο(W) 

Α 10 300 ; 

Β 5 ; ; 

Γ ; ; 500 

Γ ; 350 1000 

 

Γ1 Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλω πίλαθα δεδνκέλνπ όηη:  

 Η επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ωο κνλαδηθνύο ζπληειεζηέο ηελ εξγαζία θαη 3 θηίξηα ηα όπνηα ελνηθηάδεη 

 Τν ελνίθην ηνπ θάζε θηηξίνπ είλαη ίζν κε 500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

 Γηα ηελ παξαγωγή ηνπ ζπλδπαζκνύ Α ρξεζηκνπνηνύληαη 3 εξγάηεο ελώ θάζε κνλάδα πξνϊόληνο(Q) 

παξάγεηαη κε ζπλνιηθό θόζηνο 15 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

 Γηα ηελ παξαγωγή ηνπ ζπλδπαζκνύ Β  ρξεζηκνπνηνύληαη 4 εξγάηεο θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο είλαη ίζν 

κε 3500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

 Η αγνξαία θακπύιε πξνζθνξάο γηα  ακνηβή ηεο εξγαζίαο(W) ίζε κε 500 ρξεκαηηθέο κνλάδεο είλαη ε 

Qs=7000+200P 

 Η ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο ζην ζπλδπαζκό  Γ ηνπ πίλαθα είλαη ίζε κε 10/45 

 Γηα ηελ παξαγωγή ηνπ ζπλδπαζκνύ Γ ρξεζηκνπνηνύληαη  4 εξγάηεο 

Μνλάδεο 15 

Γ2 Να ππνινγίζεηε ην κεηαβιεηό θαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ζην ζπλδπαζκό Γ ηνπ πίλαθα. Πόζνπο εξγάηεο 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε γηα ηελ παξαγωγή ηνπ ζπλδπαζκνύ Γ; 

Μνλάδεο 10 

 

 

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Η αξρηθή δεηνύκελε πνζόηεηα ελόο αγαζνύ είλαη ίζε κε 500 κνλάδεο πξνϊόληνο όηαλ ε ηηκή ηνπ είλαη 20. Οη 

παξαγωγνί απνθαζίδνπλ ηελ αύμεζε ζηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ θαηά 50% θαη απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αύ-

μεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηωλ θαηαλαιωηώλ θαηά 20%. 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ηειηθή δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ. 

Μνλάδεο 5 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ηελ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ αγαζνύ εθεί όπνπ ε ηηκή απμάλεηαη θαη εθεί όπνπ ε ηηκή 

κεηώλεηαη.  

Μνλάδεο 5 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ηε ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ, δεδνκέλνπ όηη απηή είλαη γξακκηθή.  



 

 

Μνλάδεο 5 

Γ5. Έζηω όηη απμάλεηαη ην εηζόδεκα ηωλ θαηαλαιωηώλ θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ζηελ ηηκή 30 ε ηειηθή δε-

ηνύκελε πνζόηεηα λα είλαη ίζε κε 500 κνλάδεο πξνϊόληνο (ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα είλαη ίζε κε 0,5). 

Να πξνζδηνξίζεηε ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ εηζνδήκαηνο. 

Μνλάδεο 5 

Γ6. Να ππνινγίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ 

όηη ε κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο είλαη παξάιιειε. 

Μνλάδεο 5  

  


