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ΑΡΧΔΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΔΩΡΙΑΣ 

ΚΔΦΑΛΑΙΑ 1-2 

Ονοματεπώνυμο: 

 

ΘΔΜΑ 1
ο 

Α. Να ζεκεηώζεηε ζσζηό (Σ) ή ιάζνο (Λ) ζηα παξαθάησ: 

    1) Τν ρξεκαηηθό θόζηνο ελόο αγαζνύ είλαη  ην  πξαγκαηηθό  ή 

ελαιιαθηηθό θόζηνο ηνπ εθθξαζκέλν ζε ρξήκα.  (Σ)   (Λ) 

    2) Αλ δπν αγαζά είλαη ππνθαηάζηαηα  θαη  κεησζεί ε ηηκή ηνπ 

ελόο, ηόηε ζα απμεζεί ε δήηεζε ηνπ άιινπ.       (Σ)   (Λ)  

    3) Τν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Α ζε όξνπο ηνπ αγαζνύ Β δείρλεη 

πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ  Α  ζπζηάδνληαη γηα λα παξαρζεί κηα επηπιένλ 

κνλάδα ηνπ αγαζνύ Β.    (Σ)   (Λ) 

    4) Ζ δήηεζε  ελόο θαηώηεξνπ  αγαζνύ  απμάλεηαη, όηαλ κεηώλεηαη ην 

εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ.     (Σ)   (Λ) 

    5) Αλ ε ειαζηηθόηεηα  δήηεζεο ελόο  αγαζνύ είλαη  ED = - 0,5 θαη ε 

ηηκή ηνπ αγαζνύ  κεησζεί  από  1.200  επξώ  ζε  960  επξώ  

ηόηε ε δεηνύκελε πνζόηεηα ζα κεησζεί θαηά 10%.       (Σ)   (Λ) 

(15 μονάδες) 

 Β. Να ζεκεηώζεηε  ηε  ζσζηή  απάληεζε : 

1)   Μηα αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θαθέ, ζα επηθέξεη: 

α. αύμεζε ζηε δεηνύκελε πνζόηεηα ηεο δάραξεο. 

β. κείσζε ζηε δήηεζε ηεο δάραξεο. 
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γ. κείσζε ζηε δήηεζε ηνπ θαθέ. 

δ. αύμεζε ζηε δεηνύκελε πνζόηεηα ηνπ θαθέ. 

 

2)   Αλ απμήζεθε ε ηηκή ελόο πξντόληνο από 40 επξώ ζε 50 επξώ θαη ε 

ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ζεκείνπ  είλαη ΔD=-2  ηόηε  ε δεηνύκελε 

πνζόηεηα κπνξεί λα: 

α. κεηώζεθε από 8 ζε 6 κνλάδεο. 

β. απμήζεθε από 2 ζε 4 κνλάδεο. 

γ. κεηώζεθε από 4 ζε 2 κνλάδεο. 

δ. απμήζεθε από 6 ζε 8 κνλάδεο. 

                                                                             (10 μονάδες) 

ΘΔΜΑ  2
ο
  

Από ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο λα πεξηγξάςεηε:  

α) ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ 

β) ην εηζόδεκα ησλ θαηαλαισηώλ 

γ) ηηο πξνζδνθίεο - πξνβιέςεηο ησλ θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε ηε 

    κειινληηθή εμέιημε ησλ ηηκώλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο 

δ) ηνλ αξηζκό ησλ θαηαλαισηώλ. 

                                                                           (25 μονάδες) 
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ΘΔΜΑ 3
ο
 

Oη παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο κηαο ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ 

παξάγεη δύν αγαζά Φ θαη Χ, πεξηγξάθνληαη από ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

ΣΥΝΓΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ       ΚΔΧ       ΚΔΨ 

Α 0       

Β 20       

Γ 50       

Γ 60       

Δ 65 0     

         Με δεδνκέλν όηη : 

      1) γηα θάζε επηπιένλ κνλάδα ηνπ Φ πνπ παξάγεηαη από ην 

ζπλδπαζκό    Α ζην ζπλδπαζκό Β απαηηείηαη ζπζία 1 κνλάδαο 

αγαζνύ Χ 

      2) γηα ηελ παξαγσγή ησλ  50  πξώησλ κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Φ ε 

νηθνλνκία ζπζηάδεη 80 κνλάδεο αγαζνύ Χ 

      3) γηα ηελ παξαγσγή ησλ 15  ηειεπηαίσλ  κνλάδσλ ηνπ  αγαζνύ  

Φ  ε νηθνλνκία ζπζηάδεη 65 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ 

      4) γηα θάζε επηπιένλ κνλάδα ηνπ αγαζνύ  Χ  πνπ  παξάγεηαη 

από  ην ζπλδπαζκό Δ ζην ζπλδπαζκό Γ απαηηείηαη ζπζία 0,2 

κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Φ 

      α) λα ζπκπιεξσζνύλ ηα θελά ηνπ πίλαθα   (12 μονάδες) 

      β) λα ζρνιηαζηεί, κε ηε βνήζεηα ηνπ ΚΔ, ν ζπλδπαζκόο  

Μ ( Φ = 55,Χ = 43)                                            (7 μονάδες) 

      γ) πνηα πνζόηεηα ηνπ αγαζνύ Χ πξέπεη λα ζπζηαζηεί 

πξνθεηκέλνπ ε νηθνλνκία λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηνπ αγαζνύ Φ 

από 30 ζε 64 κνλάδεο;                                                 (6 μονάδες) 
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ΘΔΜΑ 4
ο
 

Τα παξαθάησ δεδνκέλα πεξηγξάθνπλ ηελ αγνξά ελόο αγαζνύ Φ  

  

ΣΥΝΓΥΑΣΜΟΗ ΤΗΜΖ  ΕΖΤΟΥΜΔΝΖ 

ΠΟΣΟΤΖΤΑ              

       

 ΔΗΣΟΓΖΜΑ 

Α    100 500        3.000 

Β    110 475        3.000 

Γ    110 525        4.200 

Γ 120 540 4.800 

 α. Να θαηαζθεπάζεηε ηελ θακπύιε δήηεζεο  

β. Σε πνηνπο ζπλδπαζκνύο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηνμνεηδή 

   ειαζηηθόηεηα δήηεζεο θαη γηαηί; Να ππνινγίζεηε ηελ ηνμνεηδή 

    ειαζηηθόηεηα δήηεζεο. 

γ. Σε  πνηα θαηεγνξία αλήθεη ην αγαζό Φ κε θξηηήξην ηελ εηζν- 

    δεκαηηθή ηνπ ειαζηηθόηεηα (θαζώο ην εηζόδεκα απμάλεηαη); 

δ. Να ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο (ceteris 

    paribus). Να εμεγήζεηε ηε κεηαβνιή απηή κε βάζε ηελ ηνμν- 

    εηδή ειαζηηθόηεηα δήηεζεο. 

ε. Να εμεγήζεηε γηαηί ε δεηνύκελε πνζόηεηα απμάλεηαη κεηαμύ 

   ησλ ζπλδπαζκώλ  Γ  θαη  Γ.  

                                                                                 (25 μονάδες) 

                                                        Καλή επιτυχία! 
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