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ΣΔΛΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΑ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΤΛΖ 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ  

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΧΣΖ 

 Α1 Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ ζηο ηεηπάδιο ζαρ δίπλα 

ζηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη ηη λέξη Σωστό αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή 

Λάθος αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

    α. Σηελ πεξίπησζε ηνπ εππαζνχο γεσξγηθνχ πξντφληνο ε ηηκή ηζνξξνπίαο εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε ζέζε ηεο θακπχιεο δήηεζεο. 

    β. Η εθκεηάιιεπζε κηαο αθαιιηέξγεηεο έθηαζεο είλαη δπλαηφλ λα έρεη   σο απνηέιεζκα 

ηε κεηαηξνπή ελφο αλέθηθηνπ ζπλδπαζκνχ παξαγσγήο ησλ αγαζψλ Χ θαη Ψ πνπ 

παξάγνληαη απφ ηελ ππνζεηηθή νηθνλνκία ζε κέγηζην ζπλδπαζκφ . 

    γ. Όηαλ ε δήηεζε ελφο αγαζνχ είλαη ειαζηηθή ηφηε ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο   . 

    δ. Όηαλ ην νξηαθφ πξντφλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην κέζν, ηφηε ην κέζν πξντφλ κεηψλεηαη 

εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο εξγαζίαο. 

    ε. Μηα αχμεζε ηεο ηηκήο θαηά 10% ελφο αγαζνχ ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο πάλσ απφ 10%, αλ ε πξφζθνξα είλαη ειαζηηθή. 

Μονάδερ 15       
    Σηιρ πποηάζειρ Α2 και Α3 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα 

ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

Α2 Αρ ςποθέζοςμε όηι ζηην αγοπά ενόρ  αγαθού Υ παπαηηπείηαι ηαςηόσπονη 

μεηαβολή ζηο ειζόδημα ηων καηαναλωηών καθώρ και ζηιρ ηιμέρ ηων παπαγωγικών 

ζςνηελεζηών με αποηέλεζμα η ηιμή ιζοπποπίαρ ηος αγαθού να παπαμένει ζηαθεπή 

ενώ  η ποζόηηηα ιζοπποπίαρ  αςξάνεηαι. ηην πεπίπηωζη αςηή:       
 α. ην αγαζφ Χ είλαη θαηψηεξν, ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ κεηψλεηαη θαη νη ηηκέο 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ απμάλνληαη 

 β. ην αγαζφ Χ είλαη θαλνληθφ, ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη ηηκέο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ απμάλνληαη  

 γ. ην αγαζφ Χ είλαη θαηψηεξν, ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ  θαη νη ηηκέο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κεηψλνληαη  

 δ. ην αγαζφ Χ είλαη θαλνληθφ, ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη ηηκέο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κεηψλνληαη.   

Μονάδερ 5 

Α3Οι αγοπέρ ηων αγαθών Υ και Φ βπίζκονηαι ζε ιζοπποπία. Ζ βεληίωζη ηηρ 

ηεσνολογίαρ παπαγωγήρ ηος αγαθού Φ θα έσει ωρ αποηέλεζμα : 

α. ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην αγαζφ Χ 

δεδνκέλνπ φηη ηα δχν αγαζά είλαη κεηαμχ ηνπο ππνθαηάζηαηα  

β. ηε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην αγαζφ Χ 

δεδνκέλνπ φηη ηα δχν αγαζά είλαη κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθά  
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γ. ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αγαζνχ Ψ θαη ηε κείσζε ηεο δήηεζεο ηνπ αγαζνχ Χ 

δεδνκέλνπ φηη ηα δχν αγαζά είλαη κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθά.  

δ. ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ην αγαζφ Χ 

δεδνκέλνπ φηη ηα δχν αγαζά είλαη κεηαμχ ηνπο ζπκπιεξσκαηηθά 

Μονάδερ 5 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΖ 

Να πεξηγξάςεηε (κνλάδεο 18) θαη λα ζρεδηάζεηε ην νηθνλνκηθφ θχθισκα(κνλάδεο 5). 

Πνηα είλαη ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ξνέο πξντφληνο, 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ρξήκαηνο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ νηθνλνκία(κνλάδεο 2) 

Μονάδερ 25 

 

ΟΜΑΓΑ ΣΡΗΣΖ 

Δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο θφζηνπο θαη παξαγσγήο κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο  

επηρείξεζεο ελφο θιάδνπ πνπ απνηειείηαη απφ 100 φκνηεο επηρεηξήζεηο θαη ιεηηνπξγεί 

ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν  ρξεζηκνπνηψληαο σο ζπληειεζηέο εξγαζία,  πξψηεο χιεο θαη 

δχν θηίξηα ηα φπνηα ελνηθηάδεη. Τν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ αλά κνλάδα πξντφληνο είλαη 

ίζν κε 10 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

Ποζόηηηα 

 Δπγαζίαρ 

L 

ςνολικό  

Πποϊόν  

Q 

Μεηαβληηό  

Κόζηορ 

VC 

ςνολικό κόζηορ 

TC 

Μέζο 

Μεηαβληηό 

Κόζηορ 

AVC 

Οπιακό 

Κόζηορ 

MC 

0 0  1000   

1 50   18  

2     14 

3      

4 400     

5  6500    

 

Γ1 Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ακνηβή ηεο θαζεκηάο κνλάδαο εξγαζίαο θαη ην ελνίθην ηνπ θάζε 

θηηξίνπ.  

Μονάδερ 8 

 

Γ2 Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θάλνληαο φινπο ηνπο ζρεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο  δεδνκέλνπ φηη ην κέζν πξντφλ κεγηζηνπνηείηαη ζηηο 4 κνλάδεο εξγαζίαο   

Μονάδερ 8 

 

Γ3 Έζησ φηη ε επηρείξεζε παξάγεη 350 κνλάδεο παξαγσγήο θαη ζέιεη λα κεηψζεη ην 

κεηαβιεηφ ηεο θφζηνο θαηά 3300 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Πφζν πξέπεη λα κεηψζεη ηελ 

παξαγσγή;  

Μονάδερ  5 

Γ4 Να πξνζδηνξίζεηε ηνλ αγνξαίν πίλαθα  πξνζθνξάο  

Μονάδερ 5 
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ΟΜΑΓΑ  Γ 

Δίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο αγνξαίαο  δήηεζεο ελφο αγαζνχ Χ  κε ηνπο ζπλδπαζκνχο 

ηηκήο, δεηνχκελεο πνζφηεηαο, εηζνδήκαηνο θαη αξηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ   

 

 

ςνδςαζμοί Σιμή 

P 

Εηηούμενη ποζόηηηα 

       QD 

Διζόδημα 

Τ 

Απιθμόρ καηαναλωηών 

Α 100 10000 100.000 2.000.000 

Β 150 8000 100.000 2.000.000 

Γ 100 12500 150.000 2.000.000 

Γ 100 11000 150.000 1.000.000 

    

Γ1Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ αγαζνχ Χ εθεί 

φπνπ απηή κεηψλεηαη. 

Μονάδερ 3 

Γ2Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο ην εηζφδεκα εθεί φπνπ απηφ 

κεηψλεηαη θαη λα ραξαθηεξίζεηε κε βάζε ην απνηέιεζκα ην αγαζφ Χ. 

Μονάδερ 3 

Γ3Να πξνζδηνξίζεηε ηελ ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνχ δεδνκέλνπ φηη ε κνξθή ηεο 

είλαη γξακκηθή. 

Μονάδερ 4 

Γ4  Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνχ δεδνκέλνπ φηη 

παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηελ αγνξαία πξφζθνξα ηνπ αγαζνχ X 

Σιμή(P) Πποζθεπόμενη Ποζόηηηα(QS) 

50 4000 

200 6000 

300 7000 

 

 

Μονάδερ 4  
Γ5 Έζησ φηη ην θξάηνο ζεσξεί ηελ ηηκή ηζνξξνπίαο πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ αγνξά 

ρακειή θαη παξεκβαίλεη επηβάιινληαο θαηψηαηε ηηκή ίζε κε 300 ρξεκαηηθέο κνλάδεο 

α)Να βξείηε ηελ επίπησζε πνπ είρε ζηε ζπλνιηθή δαπάλε ησλ θαηαλαισηψλ ε επηβνιή 

ηεο θαηψηαηεο ηηκήο. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζεο ζαο.(κνλάδεο 3) 

β)Να ππνινγίζεηε ηελ επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ επηβνιή ηεο 

θαηψηαηεο ηηκήο (κνλάδα 1) 

γ)Να ππνινγίζεηε ηελ κεηαβνιή ζηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ παξαγσγψλ απφ ηελ επηβνιή 

ηεο θαηψηαηεο ηηκήο(κνλάδεο 2) 

Μονάδερ 6 

 

 Γ6 Έζησ φηη κεηαβάιιεηαη  ε ηηκή ελφο αγαζνχ Ψ κε απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο 

δήηεζεο ηνπ αγαζνχ Χ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε  ζην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ε ηηκή ηνπ 

αγαζνχ λα είλαη ίζε κε 100 ρξεκαηηθέο κνλάδεο.  

α)Να πξνζδηνξίζεηε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνχ δεδνκέλνπ φηη ε πνζνζηηαία 

κεηαβνιή ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο είλαη ζηαζεξή ζε θάζε ηηκή(κνλάδεο 3) 
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β) Τα αγαζά Χ θαη Ψ είλαη ππνθαηάζηαηα ή ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο. 

Δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζεο ζαο(κνλάδεο 2) 

Μονάδερ 5 

 

 


