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 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ Ε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΗΝ ΤΛΗ 

11 ΜΑΪΟΤ 2018 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΧΣΗ 

ΘΕΜΑ 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. Όηαλ ε δήηεζε γηα έλα αγαζό είλαη αλειαζηηθή, θάζε αύμεζε  

ηεο ηηκήο ηνπ πξνθαιεί κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ  εζόδσλ  ησλ  

παξαγσγώλ ηνπ αγαζνύ απηνύ. 

 

β. Όηαλ ε θακπύιε δήηεζεο είλαη  ηζνζθειήο  ππεξβνιή  ηόηε 

ζε όιν ην κήθνο ηεο θακπύιεο  ε ηνμνεηδήο  ειαζηηθόηεηα  

δήηεζεο  είλαη ζε απόιπηε ηηκή ίζε κε ηε κνλάδα. 

 

γ. Σν θόζηνο παξαγσγήο εμαξηάηαη θάζε θνξά από ηηο ηηκέο ησλ 

παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη από ηηο πνζόηεηεο ησλ παξαγσ- 

γηθώλ ζπληειεζηώλ.  

 

δ. Σν νξηαθό πξντόλ ηεο εξγαζίαο είλαη ην πξντόλ  πνπ  παξάγεη 

θάζε θνξά ν ζπγθεθξηκέλνο ηειεπηαίνο εξγάηεο  πνπ  πξνζηί -

ζεηαη  ζηελ παξαγσγή ηνπ. 

 

ε. Μηα ηαπηόρξνλε  αύμεζε ηεο δήηεζεο  θαη κείσζε ηεο  

πξνζθνξάο γηα έλα αγαζό κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο  

πνζόηεηαο  ηζνξξνπίαο γηα ην αγαζό απηό.  

 

(15 μονάδες) 
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ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο Α2 θαη Α3 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό 

ζαο ηνλ αξηζκό ηεο πξόηαζεο θαη δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

   

Α2.  Η  αύμεζε  ηνπ  εηζνδήκαηνο  ησλ  θαηαλαισηώλ  ελόο  

θαηώηεξνπ αγαζνύ Χ, κε ζηαζεξή ηελ πξνζθνξά ηνπ, πξνθαιεί:  

α) Αύμεζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ην αγαζό Χ.  

β) Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο γηα ην αγαζό Χ. 

γ) Αύμεζε ηεο δήηεζεο γηα ην αγαζό Χ. 

δ) Αύμεζε ηεο ηηκήο θαη κείσζε ηεο  πνζόηεηαο  ηζνξξνπίαο γηα 

ην αγαζό Χ. 

                                                                                 (5 μονάδες) 

Α3. Όηαλ ην κέζν πξντόλ είλαη ίζν κε ην νξηαθό πξντόλ: 

α) Σν ζπλνιηθό πξντόλ είλαη κέγηζην.  

β) Σν κέζν πξντόλ είλαη κέγηζην. 

γ) Σν νξηαθό πξντόλ είλαη κέγηζην. 

δ) Σν νξηαθό πξντόλ είλαη ίζν κε ην κεδέλ. 

 

                                                                           (5 μονάδες) 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΤΣΕΡΗ 

Ση είλαη ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία (7 κνλάδεο) θαη πνηα είλαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνηρεία (9 κνλάδεο); Να αλαιύζεηε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηνηρεία ρξεζηκνπνηώληαο ηξία 

παξαδείγκαηα (9 κνλάδεο) 

 (25 μονάδες) 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΡΙΣΗ 
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Μηα νηθνλνκία απαζρνιεί 7 εξγάηεο θαη παξάγεη δύν αγαζά Χ 

θαη Ψ. Οξηζκέλα ζηνηρεία από ηελ παξαγσγή ησλ δύν αγαζώλ 

δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 L QX QΦ APX APΦ MPX MPΦ 

Α 3 180 300   - - 

Β 4      20 

  

Γ1. Να ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ηνπ πίλαθα,  αλ είλαη  γλσζηό  

όηη  ζηνλ ηέηαξην εξγάηε  ην κέζν πξντόλ ηνπ αγαζνύ Χ 

κεγηζηνπνηείηαη.  

(7 κνλάδεο) 

Γ2.  Να  ππνινγηζηεί  ην  ΚΔΨ→Χ θαη ην  ΚΔΧ→Ψ  όηαλ  

απμάλεηαη  ε  απαζρόιεζε  γηα  ην αγαζό Χ από  ηξεηο  ζε 

ηέζζεξηο εξγάηεο. 

                                                                                (4 κνλάδεο) 

Γ3. Να εμεηαζηεί (ππνινγηζηηθά) αλ είλαη εθηθηόο ν ζπλδπα- 

ζκόο  Κ( Χ = 195, Ψ = 310 ). Πνηα είλαη ε νηθνλνκηθή ζεκαζία 

απηνύ ηνπ ζπλδπαζκνύ; 

                                                                                (4 κνλάδεο) 

Γ4. α) Να αλαθέξεηε ηηο βαζηθέο ππνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδεηαη ε θακπύιε παξαγσγηθώλ δπλαηνηήησλ. 

                                                                                (3 κνλάδεο) 

 β) Με πνηνλ ηξόπν έλαο εθηθηόο ζπλδπαζκόο παξαγσγήο ηεο 

νηθνλνκίαο κπνξεί λα κεηαβεί πάλσ ζηελ θακπύιε παξαγσγη- 

θώλ ηεο δπλαηνηήησλ; 

                                                                                (2 κνλάδεο) 

 Γ4. α) Πνηεο επηπηώζεηο ζα έρεη ζηελ ΚΠΓ ηεο νηθνλνκίαο ε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο;                                            
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                                                                                (2 κνλάδεο) 

β) Αλ ε νηθνλνκία παξάγεη ηνλ ζπλδπαζκό Λ(Χ = 180, Ψ = 300) 

πνην είλαη ην πνζνζηό αλεξγίαο ζηελ νηθνλνκία απηή; 

                                                                                (3 κνλάδεο) 

(25 μονάδες) 

ΟΜΑΔΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 

Οη ζπλαξηήζεηο  δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ελόο αγαζνύ  είλαη 

γξακκηθέο  θαη ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο (Ρ0 = 50 επξώ , Q0 = 400 

κνλάδεο) ε ειαζηηθόηεηα ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο είλαη 

ΔD  =  - 1,25 θαη ΔS  =  0,5 αληίζηνηρα.  

 

Δ1.  Να βξεζνύλ νη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. 

                                                                                   (6 κνλάδεο) 

Δ2. Αλ ην θξάηνο  επηβάιιεη  αλώηαηε  ηηκή  ΡΑ   θαη  δεκηνπξ -

γεζεί  ζηελ αγνξά  «θαπέιν»  ίζν κε 42 επξώ, λα βξεζνύλ: 

    i) ε αλώηαηε ηηκή  ΡΑ                                                        

                                                                                   (5 κνλάδεο) 

   ii) ηα λόκηκα έζνδα ησλ παξαγσγώλ, δειαδή  ηα  έζνδα  πνπ 

ζα είραλ νη  παξαγσγνί αλ δελ πσινύζαλ ην πξντόλ ηνπο ζηελ 

καύξε αγνξά  

                                                                                    (2 κνλάδεο)                            

  iii)  ηα παξάλνκα έζνδα ησλ παξαγσγώλ, δειαδή ηα παξαπάλσ 

έζνδα πνπ έρνπλ νη παξαγσγνί πσιώληαο ην πξντόλ ηνπο ζηελ  

καύξε αγνξά                                                                           

                                                                                    (2 κνλάδεο)     

 iv)  νη  παξαγσγνί,  πνπιώληαο   ην   πξντόλ   ηνπο   ζηε   καύξε   

αγνξά, σθειήζεθαλ ή όρη ζε ζρέζε κε ηα έζνδα πνπ ζα είραλ 

αλ δελ ππήξρε θξαηηθή παξέκβαζε θαη γηαηί;                     

                                                                                    (3 κνλάδεο)     
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Δ3.  Αλ ιόγσ βειηίσζεο ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο απμεζεί ε 

πξνζθνξά  θαηά 50% λα ππνινγηζηεί ε λέα ηηκή θαη πνζόηεηα 

ηζνξξνπίαο. 

                                                                                  (4 κνλάδεο) 

Δ4.  Να απεηθνληζηεί δηαγξακκαηηθά ε κεηαηόπηζε ηνπ ζεκείνπ 

ηζνξξνπίαο 

                                                                                   (3 κνλάδεο) 

(25 μονάδες) 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ!!! 


