
ΑΡΥΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ 

 

ΘΕΜΑ 1
ο 

 

 Α. Να ραξαθηεξίζεηε θαζεκηά από ηηο  παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηή ή 

       ιαλζαζκέλε :  

1) Όηαλ ε δήηεζε γηα έλα αγαζό είλαη αλειαζηηθή, θάζε  αύμεζε  ηεο 

ηηκήο ηνπ πξνθαιεί κείσζε ησλ ζπλνιηθώλ  εζόδσλ  ησλ  παξαγσ- 

γώλ ηνπ αγαζνύ απηνύ. 

                                                                                       (3 κνλάδεο) 

2) 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. 

                                                                                       (3 κνλάδεο) 

3) Τν θόζηνο παξαγσγήο εμαξηάηαη θάζε θνξά από ηηο ηηκέο ησλ πα- 

ξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη από ηηο πνζόηεηεο ησλ παξαγσγηθώλ 

ζπληειεζηώλ.  

                                                                                  (3 κνλάδεο) 

4) Τν νξηαθό πξντόλ ηεο εξγαζίαο είλαη ην πξντόλ  πνπ  παξάγεη θάζε 

θνξά ν ζπγθεθξηκέλνο ηειεπηαίνο εξγάηεο  πνπ  πξνζηίζεηαη  ζηελ 

παξαγσγή ηνπ. 

                                                                                  (3 κνλάδεο) 

5) Μηα ηαπηόρξνλε  αύμεζε ηεο δήηεζεο  θαη κείσζε ηεο  πξνζθνξάο 

γηα έλα αγαζό κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο  πνζόηεηαο  ηζνξ- 

ξνπίαο γηα ην αγαζό απηό.  

                                                                                  (3 κνλάδεο) 

 

 

 

Β. Να ζεκεηώζεηε ηε ζσζηή απάληεζε : 

1) Ζ  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 κνλάδεο) 

 

 

 



2)  Όηαλ ην κέζν πξντόλ είλαη ίζν κε ην νξηαθό πξντόλ: 

α) Τν ζπλνιηθό πξντόλ είλαη κέγηζην.  

β) Τν κέζν πξντόλ είλαη κέγηζην. 

γ) Τν νξηαθό πξντόλ είλαη κέγηζην. 

δ) Τν νξηαθό πξντόλ είλαη ίζν κε ην κεδέλ. 

                                                                                             (5 κνλάδεο) 

 

                                  ΘΕΜΑ 2
ο
 

Να πεξηγξάςεηε ην νηθνλνκηθό θύθισκα κηαο νηθνλνκίαο (απαηηείηαη 

δηάγξακκα) 

                                                                                   (25 κνλάδεο) 

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο                                                                 

  Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο πξνζθνξάο ελόο αγαζνύ Α: 

   

ΤΝΔΤΑΜΟΙ ΣΙΜΗ 

(Ρ) 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ (QD) 

N W 

Α 2 300 10 15 

Β 5 400 20 18 

Γ 8 500 10 20 

Γ 10 600 10 15 

Δ 12 700 20 15 

όπνπ Ν ν αξηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ θαη πξνζθέξνπλ ην 

πξντόλ Α θαη W ν κηζζόο ησλ εξγαηώλ. 

Εεηείηαη: 

α) Να ππνινγηζηεί ε ειαζηηθόηεηα πξνζθνξάο θαζώο ε ηηκή απμάλεηαη.  

                                                                                   (3 κνλάδεο) 

β) Να βξεζεί ε πνζόηεηα πνπ πξνζθέξεη ε θάζε κία επηρείξεζε ζε θάζε 

ηηκή ηνπ αγαζνύ. 

                                                                                   (3 κνλάδεο) 

γ) Αλ γηα ηελ παξαγσγή 30 κνλάδσλ πξντόληνο ε επηρείξεζε απαζρνιεί 

4 εξγάηεο θαη γηα ηελ παξαγσγή 60 κνλάδσλ πξντόληνο απαζρνιεί 20 

εξγάηεο λα ππνινγηζηεί ην θόζηνο ηεο πξώηεο ύιεο (c) γηα θάζε κνλάδα 

παξαγσγήο, θαζώο θαη ην αληίζηνηρν κεηαβιεηό θόζηνο (VC). 

                                                                                   (12 κνλάδεο) 

δ) Να ππνινγηζηεί ην κέζν κεηαβιεηό θόζηνο (AVC) όηαλ παξάγνληαη  

Q = 45 κνλάδεο πξντόληνο. 

                                                                                   (7 κνλάδεο) 

 

 

                                                                                       



 

ΘΕΜΑ 4
ο
 

     

    Σε κία νηθνλνκία απαζρνινύληαη πιήξσο θαη απνδνηηθά πέληε εξγάηεο 

ζηελ παξαγσγή ησλ αγαζώλ Χ θαη Ψ. Οη παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο ηεο  

νηθνλνκίαο απηήο εθθξάδνληαη από ηηο εμήο ζρέζεηο: 

             Έλαο   εξγάηεο   κπνξεί   λα   παξάγεη   είηε 10 Χ είηε 30 Ψ  

             Γύν  εξγάηεο  κπνξνύλ  λα  παξάγνπλ   είηε 15 Χ είηε 50 Ψ 

             Τξεηο εξγάηεο κπνξνύλ  λα  παξάγνπλ   είηε 25 Χ είηε 80 Ψ  

             Τέζζεξηο εξγάηεο κπνξνύλ λα παξάγνπλ  είηε 30 Χ είηε 90 Ψ 

             Πέληε  εξγάηεο  κπνξνύλ λα  παξάγνπλ  είηε 36 Χ είηε 100 Ψ 

 

α) Να θαηαζθεπαζηεί ε Κ.Π.Γ. ηεο νηθνλνκίαο.  

                                                                                             (5 κνλάδεο) 

β) Να  ππνινγηζηεί  ην  θόζηνο  επθαηξίαο  ηνπ  αγαζνύ  Ψ  ζε  όξνπο  ηνπ 

    αγαζνύ Χ θαη λα ραξαθηεξηζηεί σο απμαλόκελν, ζηαζεξό ή θζίλνλ. Να  

    αηηηνινγεζεί ε απάληεζή ζαο. 

                                                                                             (4 κνλάδεο) 

γ) Τη ζα ζπκβεί ζηελ Κ.Π.Γ. ηεο νηθνλνκίαο απηήο: 

       αλ θάπνηνη άλεξγνη ηεο ρώξαο κεηαλαζηεύζνπλ ζην εμσηεξηθό; 

       αλ απαζρνιεζνύλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία όια ηα κεραλήκαηα  

         πνπ δηαζέηεη ε νηθνλνκία; 

                                                                                             (4 κνλάδεο) 

δ) Πόζεο κνλάδεο αγαζνύ  Χ πξέπεη λα ζπζηαζηνύλ γηα λα απμεζεί ε πα-  

    ξαγσγή ηνπ αγαζνύ Ψ από 42 ζε 65 κνλάδεο; 

                                                                                             (5 κνλάδεο) 

ε)       Πνηεο είλαη  νη  ππνζέζεηο,  κε  βάζε  ηηο  νπνίεο,  θαηαζθεπάδεηαη 

            ε ΚΠΓ κηαο νηθνλνκίαο;                                          (3 κνλάδεο) 

          Με ηε βνήζεηα παξαδείγκαηνο  λα  εμεγήζεηε πώο ζπκβηβάδεηαη ε  

            έλλνηα  ηνπ  πξαγκαηηθνύ  θόζηνπο  (ή  θόζηνπο επθαηξίαο)  κε  ην 

            ρξεκαηηθό θόζηνο ζε επξώ.                                    (2 κνλάδεο) 

          Με πνηνλ ηξόπν έλαο εθηθηόο ζπλδπαζκόο παξαγσγήο ηεο νηθνλν- 

            κίαο κπνξεί λα κεηαβεί πάλσ ζηελ θακπύιε παξαγσγηθώλ ηεο δπ- 

            λαηνηήησλ;      (2 κνλάδεο)   

                                                                                         (25 μονάδες) 

 

  

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ! 

 

                                                                                                                  


