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ΑΡΥΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

(ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 – 3) 

 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: 

 

1
η
 ομάδα 

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

1. Όηαλ ε αύμεζε ηεο ηηκήο ελόο αγαζνύ πξνθαιεί κείσζε ζηε δήηεζε ελόο άιινπ 

αγαζνύ, ηόηε ηα δύν αγαζά είλαη ππνθαηάζηαηα. 

2. Σπκθέξεη κηα επηρείξεζε λα απμάλεη ηελ ηηκή ηνύ πξντόληνο πνπ παξάγεη, εθόζνλ 

απηό έρεη αλειαζηηθή δήηεζε. 

3. Τν κέζν πξντόλ κεγηζηνπνηείηαη ζην ζεκείν ηνκήο κε ην αλεξρόκελν ηκήκα ηνπ 

νξηαθνύ πξντόληνο. 

4. Γελ ζπκθέξεη ηελ επηρείξεζε ε πξόζιεςε εξγαηώλ όηαλ ην νξηαθό πξντόλ αξρίδεη 

λα κεηώλεηαη. 

5. Τν κεηαβιεηό θόζηνο είλαη ην κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο πνπ ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα απνθύγεη εληειώο κόλν όηαλ δηαθόςεη ηελ παξαγσγή ηεο. 

                                                                                                 (15 μονάδες)  

Β. Να ζεκεηώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

1. Καηώηεξα είλαη ηα αγαζά όηαλ ε αύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ, 

ceteris paribus, πξνθαιεί: 

α. Αύμεζε ηεο δήηεζήο ηνπ. 

β. Αύμεζε ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηάο ηνπ. 

γ. Μείσζε ηεο δήηεζήο ηνπ. 

δ. Μείσζε ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηάο ηνπ. 
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(5 μονάδες) 

2. Τν κέζν ζηαζεξό θόζηνο: 

α. Αξρηθά κεηώλεηαη θαη κεηά απμάλεηαη 

β. Μεηώλεηαη ζπλερώο κέρξη λα γίλεη κεδέλ. 

γ. Μεηώλεηαη ζπλερώο αιιά δελ γίλεηαη πνηέ κεδέλ. 

δ. Δίλαη αλεμάξηεην από ηελ παξαγόκελε πνζόηεηα. 

                                                                                                                                        

(5 μονάδες) 

  

2
η
 ομάδα       

Να δηαηππσζεί θαη λα αλαιπζεί ν λόκνο ησλ θζηλνπζώλ απνδόζεσλ. (Γελ απαηηείηαη 

αξηζκεηηθό παξάδεηγκα).                                                      

                                                                                                                    (25 μονάδες) 

                                                                                                                       

 3
η
 ομάδα 

Μηα επηρείξεζε κείσζε ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ από 700€ ζε 650€ θαη αύμεζε ηα έζνδά 

ηεο από 70.000€ ζε 78.000€. Εεηνύληαη:  

Α. Να ραξαθηεξηζηεί ε δήηεζε ηνπ αγαζνύ.                                               (5 μονάδες) 

Β. Να ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα δήηεζεο σο πξνο ηελ ηηκή.                  (5 μονάδες) 

Γ. Σπκθέξεη ηελ επηρείξεζε λα κεηώλεη ζπλερώο ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ πξνθεηκέλνπ λα 

απμάλεη ηα έζνδά ηεο? Αηηηνινγήζηε.                                                          (5 μονάδες) 

Γ. Σηελ επηρείξεζε μεζπάεη απεξγία κε αίηεκα ηελ αύμεζε ησλ κηζζώλ. Μπνξεί ε 

επηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηα αηηήκαηα ησλ απεξγώλ?                             (5 μονάδες) 

Δ. Να βξεζεί ε γξακκηθή ζπλάξηεζε δήηεζεο θαζώο θαη ε ειαζηηθόηεηα ηόμνπ όηαλ ε 

ηηκή κεηαβάιιεηαη από 650€ ζε 500€. (Υπολογιζμοί ζε 1
ο
 δεκαδικό ψηφίο)                             

(5 μονάδες)   
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    4
η
 ομάδα 

1. Να ζπκπιεξσζεί ν παξαθάησ πίλαθαο, αλ είλαη γλσζηό όηη, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ 4
νπ

 εξγάηε, ην κέζν πξντόλ γίλεηαη κέγηζην.                

                                                                                                                    (10μονάδες) 

                                                                                                                                          

           

 L             0               1               2               3               4               5              6              7    

TP                             5                                                                                 54 

AP                                                              10                                                                 8 

 MP                                           10                                                  8 

2. Σε άγλσζην επίπεδν παξαγσγήο, ην ζπλνιηθό θόζηνο αλά κνλάδα πξντόληνο είλαη 

140€. Αλ απμεζεί ε παξαγόκελε πνζόηεηα θαηά 80 κνλάδεο, ην νξηαθό θόζηνο 

αλέξρεηαη ζηα 50€ ελώ ην ζπλνιηθό θόζηνο αλά κνλάδα πξντόληνο γίλεηαη 100€. 

Γλσξίδνληαο όηη ε επηρείξεζε έρεη ζηαζεξά θόζηε ύςνπο 10.000€ θαη όηη ε ακνηβή 

ηεο εξγαζίαο (κνλαδηθόο κεηαβιεηόο ζπληειεζηήο) είλαη ζηαζεξή θαη αλέξρεηαη ζηα 

1.000€, λα ππνινγίζεηε: 

Α. Τν κεηαβιεηό θόζηνο αλά κνλάδα πξντόληνο πξηλ θαη κεηά ηελ αύμεζε ηεο 

παξαγσγήο. 

                                                                                                                                          

                                                                                                        (7 μονάδες) 

Β. Τν ζπλνιηθό θόζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο όηαλ εξγάδνληαη 6 άηνκα.              

   (Υπολογιζμοί ζε 1
ο
 δεκαδικό ψηφίο)                                                                                                          

                                                             (8μονάδες)                  

 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΦΙΑ! 


