
 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

 
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 Η εθκεηάιιεπζε αθαιιηέξγεηεο γεο δε κεηαηνπίδεη ηελ θακπύιε παξαγσγηθώλ 
δπλαηνηήησλ πξνο ηα δεμηά. 

Μονάδες 3 

Α2  Έζησ ηα ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά Υ θαη Φ. Αλ απμεζεί ε ηηκή ηνπ αγαζνύ Υ, ηόηε ζα κεησζεί 
ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην αγαζό Φ. 

Μονάδες 3 
Α3 Ο λόκνο ηεο θζίλνπζαο απόδνζεο αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί όηαλ ην κέζν πξντόλ είλαη ίζν κε ην 
νξηαθό πξντόλ. 

Μονάδες 3 
Α4  Γηα ηελ παξαγσγή 40 κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Φ ζπζηάδνληαη 80 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Υ. Σν 

θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Υ ζε όξνπο ηνπ αγαζνύ Φ είλαη ίζν κε 2.  
Μονάδες 3 

Α5  Όηαλ ν ζηαζεξόο όξνο (γ) κηαο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο πξνζθνξάο είλαη ίζνο κε κεδέλ, ηόηε 

ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο είλαη ίζε κε ηε κνλάδα θαηά κήθνο ηεο θακπύιεο αλεμάξηεηα από ηηο 
ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν ζπληειεζηήο δηεύζπλζεο δ.                   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. Έζησ κηα νηθνλνκία πνπ απαζρνιεί 5 εξγαδόκελνπο θαη παξάγεη δπν κόλν αγαζά, ην Υ θαη 

ην Φ. Κάζε εξγαδόκελνο κπνξεί λα παξάγεη είηε 10 κνλάδεο Υ είηε 20 κνλάδεο Φ. Πόζεο 
κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Φ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ, γηα λα παξαρζεί ε 22ε κνλάδα ηνπ αγαζνύ Υ; 

α. 44 
β. 56 
γ. 2 

δ. 1/2                   Μονάδες 5 
 

Α.7 Βάζεη ηνπ παξαθάησ πίλαθα πξνζθνξάο κηα επηρείξεζεο 

Σηκή (P) Πξνζθεξόκελε 

πνζόηεηα (Qs) 

50 120 

60 145 

θαη γλσξίδνληαο πσο ζε επίπεδν παξαγσγήο 120 κνλάδσλ πξντόληνο ην κέζν κεηαβιεηό 

θόζηνο είλαη ίζν κε 50 ρξεκαηηθέο κνλάδεο, ηόηε ην κεηαβιεηό θόζηνο ησλ 145 κνλάδσλ 
παξαγσγήο είλαη: 
α. 2000 

β. 7500 
γ. 6000 

δ. Γε κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα            Μονάδες 5 
 

ΟΜΑΓΑ  Β 

Β1. Θεσξείζηε ηελ αγνξά ηνπ αγαζνύ Υ, ε νπνία βξίζθεηαη αξρηθά ζε ηζνξξνπία κε ηηκή PE θαη 
πνζόηεηα QE. Να αλαιύζεηε θαη λα εμεγήζεηε κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ, ηηο 

επηπηώζεηο ζηελ ηζνξξνπία ηεο αγνξάο γηα ην αγαζό Υ, ζηηο παξαθάησ, αλεμάξηεηεο 
κεηαμύ ηνπο, πεξηπηώζεηο. 

       i) Μείσζε ησλ ηηκώλ ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ. (Μνλάδεο 7) 

       ii) Αύμεζε ηεο ηηκήο ελόο ππνθαηάζηαηνπ αγαζνύ Φ.  (Μνλάδεο 7) 
 



 

 

Β2.  Να πεξηγξάςεηε ηελ ηαμηλόκεζε ησλ νηθνλνκηθώλ αγαζώλ κε βάζε ην ζθνπό ρξήζεο 
δίλνληαο θαη ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα. (Μνλάδεο 7) Σν ίδην αγαζό κπνξεί λα αλήθεη ζε 

δπν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζθνπό ρξήζεο ηνπ; Να δώζεηε δπν ηεθκεξησκέλα 
παξαδείγκαηα.(Μνλάδεο 4) 

 
Μονάδες 25 

ΟΜΑΓΑ  Γ 

Έζησ κηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν παξαγσγήο απαζρνιώληαο 3 
εξγαδόκελνπο παξάγεη 30 κνλάδεο πξντόληνο (Q) θαη παξνπζηάδεη κέζν κεηαβιεηό θόζηνο 

(AVC) ίζν κε 36 επξώ. Με ηελ πξνζζήθε ελόο επηπιένλ εξγαδόκελνπ ην κέζν πξντόλ (AP) 
κεγηζηνπνηείηαη θαη κε ηελ είζνδν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ελόο αθόκα εξγαδόκελνπ ην 
νξηαθό θόζηνο (MC) δηακνξθώλεηαη ζηα 60 επξώ. Αλ γλσξίδεηε όηη ν κνλαδηθόο κεηαβιεηόο 

ζπληειεζηήο είλαη ε εξγαζία: 
 

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ πνζόηεηα πξντόληνο πνπ παξάγεηαη, όηαλ απαζρνινύληαη ηέζζεξηο 
εξγάηεο θαζώο θαη ην κέζν κεηαβιεηό θόζηνο ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν παξαγσγήο.  

Μονάδες 6 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέζν ζπλνιηθό θόζηνο παξαγσγήο ησλ 35 κνλάδσλ πξντόληνο, όηαλ ην 
ζηαζεξό θόζηνο παξαγσγήο είλαη 490 επξώ.             Μονάδες 5 

Γ3. Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ πίλαθα πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη ηνλ αγνξαίν πίλαθα 
πξνζθνξάο, όηαλ ππάξρνπλ 10 όκνηεο επηρεηξήζεηο. 

(ε πεξίπησζε δεθαδηθώλ, ππνινγίζηε κε αθξίβεηα πξώηνπ δεθαδηθνύ ςεθίνπ) 
Μονάδες 4 

Γ4. Αλ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ 10 όκνηνη θαηαλαισηέο όπνπ ν αηνκηθόο πίλαθαο δήηεζεο είλαη 

γξακκηθόο θαη δίλεηαη παξαθάησ: 

Τιμή (P) Ζηηούμενη 

ποζόηηηα (QD) 

10 53 

20 48 

30 43 

Να ππνινγίζεηε ηελ ηηκή θαη ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο.  
Μονάδες 5 

Γ5.  Αλ ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ απμεζεί από 10000 ζε 11000 επξώ ε λέα ηηκή 
ηζνξξνπίαο γίλεηαη 60 επξώ θαη ε πνζόηεηα ηζνξξνπίαο 460 κνλάδεο. Αλ ζηελ αξρηθή ηηκή 

ηζνξξνπίαο ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα είλαη ίζε κε 4,5, λα πξνζδηνξηζηεί ε λέα γξακκηθή 
ζπλάξηεζε δήηεζεο. 

Μονάδες 5 

 
ΟΜΑΓΑ  Γ 

Η αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο γηα έλα αγαζό είλαη QD=100-2P. Σν θξάηνο παξεκβαίλεη θαη 
επηβάιεη αλώηαηε ηηκή ΡΑ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ειιείκκαηνο ζηελ αγνξά ίζνπ κε 10 
κνλάδεο πξντόληνο θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία καύξεο αγνξάο. Η κέγηζηε ηηκή πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζνπλ νη θαηαλαισηέο γηα λα αγνξάζνπλ ηελ πνζόηεηα πνπ έρεη 
παξαρζεί ζηελ αλώηαηε ηηκή είλαη 10 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Να ππνινγίζεηε: 

 
Γ1. Σελ αλώηαηε ηηκή πνπ επέβαιε ην θξάηνο θαζώο θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ θαπέινπ ζηε 

καύξε αγνξά. 
Μονάδες 8 

Γ2. Σε αγνξαία γξακκηθή ζπλάξηεζε πξνζθνξάο δεδνκέλνπ όηη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά 

ηνπ πξντόληνο είλαη ίζε κε 7 ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 
Μονάδες 6 

Γ3. Έζησ όηη απμάλεηαη ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ θαηά 10% ώζηε ζην λέν ζεκείν 
ηζνξξνπίαο ε ηηκή ηζνξξνπίαο λα είλαη ίζε κε ηελ αλώηαηε ηηκή πνπ επέβαιε ην θξάηνο. Να 
βξείηε ηε λέα ζπλάξηεζε δήηεζεο δεδνκέλνπ όηη ε κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο είλαη 

παξάιιειε. 



 

 

Μονάδες 6 
Γ4. Να ππνινγίζεηε ηελ ΔΤ ζηελ ηηκή ησλ 5 ρξεκαηηθώλ κνλάδσλ θαη λα ραξαθηεξίζεηε ην 

αγαζό.  
(ε πεξίπησζε δεθαδηθώλ, ππνινγίζηε κε αθξίβεηα δπν δεθαδηθώλ ςεθίσλ)        Μονάδες 5 


