
 

 

 
 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης                               Ημερομηνία: 27/3/2021  
 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ  Α: 

Α1.  Για τις παρακάτω προτάσεις γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη  Λάθος,  αν 

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α. Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων ατόμων βασίζεται στη βεβαιότητα του 

αποτελέσματος των ενεργειών τους. 

 

β.  Δύο γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης  έχουν την ίδια ελαστικότητα ζήτησης ως προς 

την τιμή (ΕD), επειδή έχουν τον ίδιο συντελεστή (β). 

 

γ.  Μια ευθεία καμπύλη ζήτησης σχηματίζει με τους άξονες των Τιμών και των 

Ζητουμένων Ποσοτήτων ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο, όταν η συνάρτησή της έχει 

συντελεστή ίσο με τη μονάδα. 

 

δ.  Αν μία επιχείρηση μειώσει τις δαπάνες της για ασφάλιστρα, θα μειωθεί το μέσο 

σταθερό κόστος, αλλά το σταθερό κόστος θα μείνει αμετάβλητο. 

 

ε. Όταν μία γραμμική συνάρτηση προσφοράς έχει τη μορφή QS = 50P, τότε η 

ελαστικότητα προσφοράς ως την τιμή ισούται με το μηδέν. 
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Για τις προτάσεις  Α2. και Α3. γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α2  Ένα αγαθό έχει αρχική τιμή 2 χρηματικές μονάδες και ΕD = – 0,5. Η ζητούμενη 

ποσότητα του αγαθού μειώθηκε κατά 10%, επειδή το κράτος επέβαλε φόρο επί της 

τιμής του αγαθού, ο οποίος θα είναι:  

α.  2,4 χρηματικές μονάδες 

β.  0,4       «               « 

γ.  1,6        «              «          

δ.  0,2        «              « 
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Α3. Αν η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή ενός αγαθού είναι 0,4 αυτό 

σημαίνει ότι μια αύξηση της τιμής κατά 10% θα οδηγήσει σε: 

α.  αύξηση της προσφοράς κατά 4% 



 

 

β.  μείωση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 4% 

γ.  αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 40% 

δ.  αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας κατά 4% . 

                                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1. Εξηγήστε γιατί έχει σημασία (χρησιμότητα) να μελετάται η ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή; 
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Β2. Αφού διατυπώσετε την έκφραση της συνάρτησης μέσου κόστους (μονάδες 3), 

καταγράψτε αναλυτικά τους αντίστοιχους τύπους. (Μονάδες 4.) 
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Β3. Δείξτε διαγραμματικά και εξηγήστε πώς οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών 

και η τεχνολογία παραγωγής επηρεάζουν τη μεταβολή της προσφοράς. 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ:  

Μία επιχείρηση, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, χρησιμοποιεί 

ως μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής την εργασία και 10 μονάδες σταθερού 

συντελεστή. Όταν απασχολεί 20 εργάτες, παράγει συνολικά 250 μονάδες προϊόντος. 

Αν απασχολήσει 30 εργάτες, η συνολική παραγωγή αυξάνεται κατά 250 μονάδες, το 

μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος γίνεται 18 χρηματικές μονάδες και το μέσο 

συνολικό κόστος (ATC) 30 χρηματικές μονάδες. Αν απασχολήσει 40 εργάτες, το 

μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος γίνεται 20 χρηματικές μονάδες. 

 

Γ1.  Να υπολογίσετε την τιμή, αμοιβή (W) της εργασίας. 
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Γ2.  Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 450 σε 580 μονάδες, με τι κόστος 

θα επιβαρυνθεί; 
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Γ3. Να υπολογιστεί το σταθερό κόστος της επιχείρησης και στη συνέχεια η τιμή 

μονάδας του σταθερού συντελεστή. 
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Γ4. Αφού υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) για την παραγωγή των 250 

μονάδων προϊόντος, κατασκευάστε την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους 

(AVC) και εξηγήστε τη συμπεριφορά της. 
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Γ5. Εξηγήστε από ποιο επίπεδο απασχόλησης (L), αλλά και από ποιο επίπεδο 

παραγωγής (Q) αρχίζει να λειτουργεί ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ  Δ: 

Τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αφορούν έναν κλάδο επιχειρήσεων, οι οποίες 

παράγουν ένα ομοειδές προϊόν. Επιπροσθέτως δίνονται σε κάθε συνδυασμό παραγωγής 

η τιμή (Ρ) του αγαθού, οι προσφερόμενες ποσότητες (QS) σε κάθε επίπεδο τιμής,  η 

τιμή (αμοιβή) εργασίας (W) σε κάθε επίπεδο παραγωγής, καθώς και ο αριθμός των 

επιχειρήσεων του κλάδου παραγωγής. 

                                                           

Συνδυασμοί 

Παραγωγής 

Τιμή  

(Ρ) 

Προσφερόμενη 

Ποσότητα  (QS) 

Αμοιβή 

Εργασίας 

(W) 

Αριθμός 

Επιχειρήσεων 

A 20 800 1.200 5.000 

B 20 640            1.300 4.000 

Γ 20 720 1.100 4.000 

Δ 15 700 1.200 5.000 

Ε 15 560 1.300 4.000 

 

Δ1. Να προσδιορίσετε σε ποιους συνδυασμούς παραγωγής μπορεί να υπολογιστεί η 

ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Δ2. Υπολογίστε την ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή για τιμή (αμοιβή) 

εργασίας W = 1.200 χρ. μον., καθώς μειώνεται η προσφερόμενη ποσότητα και 

χαρακτηρίστε την προσφορά.  
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Δ3. Βρείτε και διατυπώστε τις αγοραίες συναρτήσεις προσφοράς (QS1 και QS2)  με την 

υπόθεση ότι αυτές είναι γραμμικές. 
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Δ4. Με βάση τις αγοραίες συναρτήσεις προσφοράς (QS1 και QS2) υπολογίστε την 

ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς, όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται από 

5.000 σε 4.000. 
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Δ5.  Αιτιολογήστε, με τη βοήθεια διαγράμματος τη μεταβολή της προσφοράς, η οποία 

προέκυψε από τη μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων, με βάση τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς. (Η διαγραμματική απεικόνιση να γίνει 

αλγεβρικά.) Εξηγήστε, γιατί οι καμπύλες προσφοράς S1 και S2, που αντιστοιχούν στις 

συναρτήσεις QS1 και QS2 δεν κινούνται παράλληλα. 
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