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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4-5 

 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, 

γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί 

ζε θάζε πξόηαζε ηε ιέμε ωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

Α. Η ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο είλαη κεγαιύηεξε ζηε 

καθξνρξόληα πεξίνδν από όηη είλαη ζηε βξαρπρξόληα πεξίνδν 

 

Β. Η αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ενόσ αγακοφ Χ με ςτακερι τθν 
καμπφλθ προςφοράσ του κα αυξιςει τθν ςυνολικι δαπάνθ 
των καταναλωτών για το αγακό Χ. 
 

Γ. Η κείσζε ησλ ηηκώλ ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο πξνζθνξάο πξνο ηα 

θάησ θαη δεμηά. 

 

Γ. Η ζηαζεξά γ ζηε ζπλάξηεζε πξνζθνξάο δελ κπνξεί λα πάξεη 

αξλεηηθέο ηηκέο. 

 

Δ. Σε κηα αγνξά ελόο αγαζνύ κε ηέιεηα αλειαζηηθή πξνζθνξά, 

κία αύμεζε ηεο δήηεζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο 

ηηκήο ηζνξξνπίαο θαη ακεηάβιεηε ηελ πνζόηεηα ηζνξξνπίαο. 
 

(15 μονάδες) 

 

Σηηο παξαθάησ πξνηάζεηο Α2 θαη Α3 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό 

ζαο ηνλ αξηζκό εο πξόηαζεο θαη δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 
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Α2. Οη αγνξέο ησλ αγαζώλ Χ θαη Ψ, πνπ είλαη κεηαμύ ηνπο 

ζπκπιεξσκαηηθά, βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Μία κείσζε ηνπ 

θόζηνπο ηνπ αγαζνύ Χ ζα έρεη σο απνηέιεζκα: 

Α) κηα κείσζε ηεο ηηκήο θαη πνζόηεηαο ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ 

Ψ. 

Β) κηα κείσζε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο θαη αύμεζε ηεο πνζόηεηαο 

ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ Ψ. 

Γ) κηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαη πνζόηεηαο ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ 

Ψ. 

Γ) κηα αύμεζε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο θαη κείσζε ηεο πνζόηεηαο 

ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ Ψ. 

 

Α3. Η πξνζθνξά ζεσξείηαη ειαζηηθή όηαλ: 

Α) κηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 30% επηθέξεη αύμεζε ηεο 

πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο ιηγόηεξν από 30%. 

Β) κηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 25% επηθέξεη αύμεζε ηεο 

πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο θαηά 15%. 

Γ) κηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 50% επηθέξεη αύμεζε ηεο 

πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο θαηά 50%. 

Γ) κηα αύμεζε ηεο ηηκήο θαηά 25% επηθέξεη αύμεζε ηεο 

πξνζθεξόκελεο πνζόηεηαο πεξηζζόηεξν από 25%. 

(10 μονάδες) 

ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΗ 

Β1. Με ηελ βνήζεηα δηαγξάκκαηνο λα αλαιπζνύλ: 

Α) νη αλώηαηεο ηηκέο 

Β) νη θαηώηαηεο ηηκέο 

 (25 μονάδες) 
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ΟΜΑΓΑ ΣΡΙΣΗ 

Γ. Γίλεηαη ν αθόινπζνο πίλαθαο πνπ αθνξά ηελ παξαγσγή 

γεσξγηθώλ πξντόλησλ κηαο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

βξαρπρξόληα πεξίνδν, όπνπ VC ην κεηαβιεηό θόζηνο, AVC ην 

κέζν κεηαβιεηό θόζηνο θαη MC ην νξηαθό θόζηνο. 

Προϊόν    

(Q) 

Μεηαβληηό 

κόζηος  (VC) 

Μέζο μεηαβληηό 

κόζηος            

(AVC) 

Οριακό κόζηος 

(MC) 

 0   

20    10  

60   8    

  5 3  

180  900      

200     15  

 

Γ1. Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ηνπ πίλαθα. (13 μονάδες) 

Γ2. Να βξεζεί ν πίλαθαο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο.                 

(2 μονάδες) 

Γ3. Να βξεζεί ε γξακκηθή ζπλάξηεζε πξνζθνξάο θαη λα γίλεη ε 

γξαθηθή  παξάζηαζε. (4 μονάδες) 

Γ4. Να ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο θαη ε ηνμνεηδήο 

ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο όηαλ ε ηηκή κεηώλεηαη από 10 ζε 7 

κνλάδεο θαη λα ραξαθηεξηζηεί ε πξνζθνξά. (2 μονάδες) 

Γ5. Αλ ν θιάδνο απνηειείηαη από 10 όκνηεο επηρεηξήζεηο λα 

βξεζεί ε αγνξαία ζπλάξηεζε πξνζθνξάο. (1 μονάδα) 
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Γ6. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αγνξαία ζπλάξηεζε πνπ βξήθαηε 

ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα, λα βξεζεί ε λέα αγνξαία ζπλάξηεζε 

πξνζθνξάο ηνπ θιάδνπ, αλ γλσξίδεηε όηη κηα αύμεζε ησλ 

κηζζώλ ησλ εξγαδνκέλσλ είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο 

πξνζθνξάο θαηά 20%. (2 μονάδες) 

Γ7. Να εμεγήζεηε γηαηί όηαλ γ>0, ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο 

είλαη κηθξόηεξε ηεο κνλάδαο. (1 μονάδα) 

(25 μονάδες) 

ΟΜΑΓΑ ΣΔΣΑΡΣΗ 

Δ. Στθν αγορά του μοςχαρίςιου κρζατοσ θ ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ 

είναι QD=45-2P και θ ςυνάρτθςθ προςφοράσ  QS=15+P. Αν το 

κράτοσ επιβάλλει ανώτατθ τιμι PA ςτθν αγορά εμφανίηεται 

διαφορά μεταξφ τθσ Ζθτοφμενθσ και τθσ Προςφερόμενθσ 

ποςότθτασ ίςθ με 24 μονάδεσ. 

Δ1. Να βρεκεί θ τιμι και θ ποςότθτα ιςορροπίασ και να γίνει 

το ςχετικό ςχεδιάγραμμα. (4 μονάδες)                                                                          

Δ2. Να βρεκεί θ ανώτατθ τιμι που επζβαλε το κράτοσ.               

(4 μονάδες) 

Δ3. Να υπολογιςτεί το μζγιςτο δυνατό καπζλο που 

δθμιουργείται ςτθν αγορά από τθν επιβολι τθσ ανώτατθσ 

τιμισ. (4 μονάδες)                       

Δ4. Ποια είναι τα νόμιμα ζςοδα των παραγωγών; (2 μονάδες) 

Δ5. Ποια είναι τα παράνομα ζςοδα των παραγωγών αν όλθ θ 

ποςότθτα διατεκεί ςτθν μαφρθ αγορά. (2 μονάδες) 

Δ6. Η οικονομία επανέρχεται ςτο ςημείο ιςορροπίασ του 

υποερωτήματοσ Δ1 και το κράτοσ επιβάλει μια κατώτατθ τιμι 

3 μονάδεσ μεγαλφτερθ από τθν τιμι ιςορροπίασ. Nα 

υπολογιςτεί το πλεόναςμα. (3 μονάδες) 
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Δ7. Ποια κα είναι θ επιβάρυνςθ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ ςε περίπτωςθ που το κράτοσ αγοράςει το 

πλεόναςμα; (2 μονάδες) 

Δ8. Πόςθ είναι θ τελικι ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτών 

και πόςα τα ςυνολικά ζςοδα των παραγωγών. (4 μονάδες) 

(25 μονάδες) 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!!! 


