
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2&3&4&5 

 

 
ΟΜΑΓΑ  Α 

Για ηιρ πποηάζειρ από Α1 μέχπι και Α5 να γπάψεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ 

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

   Α1 Όηαλ ζε κηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ βξαρπρξόληα πεξίνδν, αξρίδεη λα 
κεηώλεηαη ην νξηαθό πξντόλ κεηώλεηαη ηαπηόρξνλα θαη ην ζπλνιηθό πξντόλ. 

Μονάδες 3 
Α2 Η θακπύιε πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ην αλεξρόκελν ηκήκα ηεο 
θακπύιεο ηνπ νξηαθνύ θόζηνπο πνπ βξίζθεηαη πάλσ από ηελ θακπύιε ηνπ κέζνπ 

ζπλνιηθνύ θόζηνπο  . 
Μονάδες 3 

Α3 Όηαλ απμάλεηαη ή δήηεζε κε ζηαζεξή ηελ πξνζθνξά απμάλεηαη ε ζπλνιηθή 
δαπάλε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό. 

Μονάδες 3 

Α4  Η αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ κε ηελ ηαπηόρξνλε κείσζε ηεο 
ηηκήο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ε ηηκή 

ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ λα παξακέλεη ζηαζεξή όηαλ ην αγαζό απηό είλαη θαηώηεξν.  
Μονάδες 3 

Α5 Οη αγνξέο ησλ αγαζώλ Φ θαη Χ βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Η Βειηίσζε ηεο 

ηερλνινγία ηνπ αγαζνύ Χ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο 
δαπάλεο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ην αγαζό Φ, δεδνκέλνπ όηη ηα δύν αγαζά είλαη 

κεηαμύ ηνπο ππνθαηάζηαηα. 
Μονάδες 3 

 

Για ηις προηάζεις Α6 και Α7 να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό ηης 
πρόηαζης και δίπλα ηοσ ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη. 

 
Α6. Μηα επηρείξεζε, κε κνλαδηθό κεηαβιεηό ζπληειεζηή ηελ εξγαζία, κεγηζηνπνηεί 
ην κέζν πξντόλ ηεο εξγαζίαο, όηαλ απαζρνιεί πέληε εξγάηεο θαη ην νξηαθό πξντόλ 

ηνπ πέκπηνπ εξγάηε είλαη 40. Τν ζπλνιηθό πξντόλ ηεο επηρείξεζεο, όηαλ 
απαζρνιεί πέληε εξγάηεο, είλαη: 

α. 80 
β. 200 
γ. 160 

δ. 400                 Μονάδες 5 
 

Α.7 Η αξρηθά δεηνύκελε πνζόηεηα ελόο αγαζνύ είλαη 200 θηιά. Αλ απμεζεί ην 
εηζόδεκα θαηά 20% (ΔΥ=2) θαη κεηά απμεζεί ε ηηκή ηνπ αγαζνύ θαηά 10% (ΔD=-
0,5), ε ηειηθή δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ είλαη ίζε κε: 

α. 180 θηιά 
β. 280 θηιά 

γ. 252 θηιά 
δ. 266 θηιά                Μονάδες 5 
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ΟΜΑΓΑ  Β 

Β1.Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν παξαγσγή θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο;(Γώζηε 

δηάθνξα παξαδείγκαηα)            Μονάδες 25 
    

 
ΟΜΑΓΑ  Γ 

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο πνπ αθνξά κηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζε 
βξαρπρξόληα πεξίνδν θαη ρξεζηκνπνηεί εξγαζία, πξώηεο ύιεο θαη έλα θηίξην ην 
νπνίν λνηθηάδεη. 

L Q VC TC 

0 0 ; 1000 

1 4 ; 2400 

2 10 ; ; 

3 20 5000 ; 

4 40 ; ; 

5 50 ; ; 

6 ; 11500 ; 

 
Γ1. Να βξεζεί ν εξγαηηθόο κηζζόο (W) θαη ην θόζηνο πξώηεο ύιεο αλά κνλάδα 
πξντόληνο θαζώο θαη ην ελνίθην ηνπ θηηξίνπ κε δεδνκέλν όηη νη ακνηβέο ησλ 

παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ είλαη ζηαζεξέο ζε θάζε επίπεδν παξαγσγήο θαη 
εξγαζίαο.          (μονάδες 5) 

Γ2. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη λα ζπκπιεξώζεηε 
ηα θελά ηνπ, παξνπζηάδνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ππνινγηζκνύο. (μονάδες 4) 
Γ3. Πόζν ζα κεησζεί ην θόζηνο ηεο επηρείξεζεο, αλ ε παξαγσγή κεησζεί από 48 ζε 

22 κνλάδεο πξντόληνο;        (μονάδες 4) 
Γ4. Αλ ε επηρείξεζε παξάγεη 55 κνλάδεο πξντόληνο θαη ζέιεη λα κεηώζεη ην θόζηνο 

θαηά 2100 ρξεκαηηθέο κνλάδεο, πόζεο κνλάδεο πξέπεη λα ειαηησζεί ε παξαγσγή; 
(μονάδες 5) 

Γ5.  α. Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο.  

(Σηνπο ππνινγηζκνύο λα ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη έλα δεθαδηθό ςεθίν) 
(μονάδες 3) 

β. Αλ ν θιάδνο απνηειείηαη από 100 όκνηεο επηρεηξήζεηο, λα θαηαζθεπάζεηε 
ηνλ αγνξαίν πίλαθα πξνζθνξάο. Αλ ε αγνξαία ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη 
γξακκηθή λα βξεζεί ε αιγεβξηθή ηεο κνξθή.   (μονάδες 4) 

 
 

 
 

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Οη αγνξαίεο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ελόο αγαζνύ ζηελ αγνξά είλαη 
γξακκηθέο. Η αγνξαία ζπλάξηεζε πξνζθνξάο είλαη ε Qs=300+30P. Η αγνξαία  

ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ δελ δίλεηαη. 
Γ1 Να πξνζδηνξίζεηε ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε ηηκή 
ηζνξξνπίαο είλαη ίζε κε 5 ρξεκαηηθέο κνλάδεο  

Μονάδες 4 
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Γ2Έζησ όηη κεηαβάιινληαη νη ηηκέο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ κε απνηέιεζκα 
ζηελ παιηά ηηκή ηζνξξνπίαο λα δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα 225 κνλάδσλ πξντόληνο  
α)Να πξνζδηνξίζεηε ηελ λέα ζπλάξηεζε πξνζθνξάο ηνπ αγαζνύ δεδνκέλνπ όηη ε 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο είλαη ζηαζεξή ζε θάζε ηηκή 
Μονάδες 3 

β)Να πξνζδηνξίζεηε ηελ λέα ηηκή θαη ηε λέα πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ 
δεδνκέλνπ όηη ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο ζην λέν ηζνξξνπίαο είλαη ίζε κε 0,5. 

Απμεζήθαλ ή κεηώζεθαλ νη ηηκέο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ; Γηθαηνινγήζεηε 
ηελ απάληεζε ηεο. 

Μονάδες 2 

Γ3 Να ππνινγίζεηε ηελ αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο ηνπ αγαζνύ 
Μονάδες 5 

Γ4 Έζησ όηη ην θξάηνο ζεσξεί ηελ λέα ηηκή ηζνξξνπίαο πςειή θαη παξεκβαίλεη 
επηβάιινληαο αλώηαηε ηηκή κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ λνκίκσλ εζόδσλ ησλ 
παξαγσγώλ θαηά 52%  

α) Να πξνζδηνξίζεηε ηελ αλώηαηε ηηκή πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο 
Μονάδες 6 

β) ην ύςνο ηνπ κέγηζηνπ πηζαλνύ θαπέινπ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ αγνξά 
Μονάδες 5  

 


