
              ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 – 3)                                         

                                                 1η ομάδα 

Α. Να ςθμειϊςετε ςωςτό (Σ) ι λάκοσ (Λ) ςτα παρακάτω: 

1. Όταν θ αφξθςθ τθσ τιμισ ενόσ αγακοφ προκαλεί μείωςθ ςτθ ηιτθςθ ενόσ άλλου αγακοφ, 

τότε τα δφο αγακά είναι υποκατάςτατα. 

2. Συμφζρει μια επιχείρθςθ να αυξάνει τθσ τιμι του προιόντοσ που παράγει, εφόςον αυτό 

ζχει ανελαςτικι ηιτθςθ. 

3. Το μζςο προιόν μεγιςτοποιείται ςτο ςθμείο τομισ με το ανερχόμενο τμιμα του οριακοφ 

προιόντοσ. 

4. Δεν ςυμφζρει τθν επιχείρθςθ θ πρόςλθψθ εργατϊν όταν το οριακό προιόν αρχίηει να 

μειϊνεται. 

5. Το μεταβλθτό κόςτοσ είναι το μζροσ του ςυνολικοφ κόςτουσ που θ επιχείρθςθ μπορεί να 

αποφφγει εντελϊσ μόνο όταν διακόψει τθν παραγωγι τθσ. 

                                                                                                           (15 μονάδεσ)  

Β. Να ςθμειϊςετε τθ ςωςτι απάντθςθ: 

1. Κατϊτερα είναι τα αγακά όταν θ αφξθςθ του ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν του, ceteris 

paribus, προκαλεί: 

α. Αφξθςθ τθσ ηιτθςισ του. 

β. Αφξθςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτάσ του. 

γ. Μείωςθ τθσ ηιτθςισ του. 

δ. Μείωςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτάσ του. 

                                                                                                                                        (5 μονάδεσ) 

2. Το μζςο ςτακερό κόςτοσ: 

α. Αρχικά μειϊνεται και μετά αυξάνεται 

β. Μειϊνεται ςυνεχϊσ μζχρι να γίνει μθδζν. 

γ. Μειϊνεται ςυνεχϊσ αλλά δεν γίνεται ποτζ μθδζν. 

δ. Είναι ανεξάρτθτο από τθν παραγόμενθ ποςότθτα. 

                                                                                                                                        (5 μονάδεσ) 

 



                                                  2η ομάδα       

Να διατυπωκεί και να αναλυκεί ο νόμοσ των φκινουςϊν αποδόςεων. (Δεν απαιτείται 

αρικμθτικό παράδειγμα)                                                                                            (25 μονάδεσ)                                          

                                                               3η ομάδα 

Μια επιχείρθςθ μείωςε τθν τιμι του αγακοφ από 700€ ςε 650€ και αφξθςε τα ζςοδά τθσ 

από 70.000€ ςε 78.000€. Ζθτοφνται 

Α. Να χαρακτθριςτεί θ ηιτθςθ του αγακοφ.                                                              (5 μονάδεσ) 

Β. Να υπολογιςτεί θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ ωσ προσ τθν τιμι.                              (5 μονάδεσ) 

Γ. Συμφζρει τθν επιχείρθςθ να μειϊνει ςυνεχϊσ τθν τιμι του αγακοφ προκειμζνου να 

αυξάνει τα ζςοδά τθσ? Αιτιολογιςτε.                                                                         (5 μονάδεσ) 

Δ. Στθν επιχείρθςθ ξεςπάει απεργία με αίτθμα τθν αφξθςθ των μιςκϊν. Μπορεί θ 

επιχείρθςθ να ικανοποιιςει τα αιτιματα των απεργϊν?                                       (5 μονάδεσ) 

Ε. Να βρεκεί θ γραμμικι ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ κακϊσ και θ ελαςτικότθτα τόξου όταν θ τιμι 

μεταβάλλεται από 650€ ςε 500€. (Υπολογισμοί σε 1ο δεκαδικό ψηφίο)              (5 μονάδεσ) 

                                                                 4η ομάδα 

1. Να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ, αν είναι γνωςτό ότι, με τθ χρθςιμοποίθςθ του 4ου 

εργάτθ, το μζςο προιόν γίνεται μζγιςτο.                                                                    (10 μονάδεσ)                                                                                                                                                 

L               0               1               2               3               4               5               6               7    

TP                              5                                                                                   54 

AP                                                              10                                                                  8 

MP                                           10                                                  8 

2. Σε άγνωςτο επίπεδο παραγωγισ, το ςυνολικό κόςτοσ ανά μονάδα προιόντοσ είναι 140€. 

Αν αυξθκεί θ παραγόμενθ ποςότθτα κατά 80 μονάδεσ, το οριακό κόςτοσ ανζρχεται ςτα 50€ 

ενϊ το ςυνολικό κόςτοσ ανά μονάδα προιόντοσ γίνεται 100€. Γνωρίηοντασ ότι θ επιχείρθςθ 

ζχει ςτακερά κόςτθ φψουσ 10.000€ και ότι θ αμοιβι τθσ εργαςίασ (μοναδικόσ μεταβλθτόσ 

ςυντελεςτισ) είναι ςτακερι και ανζρχεται ςτα 1.000€, να υπολογίςετε: 

Α. Το μεταβλθτό κόςτοσ ανά μονάδα προιόντοσ πριν και μετά τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ. 

                                                                                                                                               (7 μονάδεσ) 

 Β. Το ςυνολικό κόςτοσ ανά μονάδα παραγωγισ όταν εργάηονται 6 άτομα. (Υπολογισμοί σε 

1ο δεκαδικό ψηφίο)              

                                                                                                                                                (8 μονάδεσ)     


