
 

 

 
 

 

 
   

“ΑΡΥΔ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΘΔΩΡΗΑ” 
 

                                                                    Ημερομηνία:  6/11/2021                  

 

ΟΜΑΓΑ  ΠΡΩΣΖ 
ΘΔΜΑ  Α: 

Α1.  Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ γπάτηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα 

ζε κάθε απιθμό ηη λέξη ωζηό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή ηη λέξη  Λάθος,  αν η ππόηαζη 

είναι λανθαζμένη. 

 

α. Τν θόζηνο επθαηξίαο ελόο αγαζνύ είλαη απμαλόκελν, επεηδή νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο 

ηεο νηθνλνκίαο είλαη εμίζνπ θαηάιιεινη γηα ηελ παξαγσγή όισλ ησλ αγαζώλ. 

 

β. Οη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζε καθξνρξόληεο πεξηόδνπο ζεσξνύληαη δεδνκέλνη.  

 

γ. Γύν παξάιιειεο θακπύιεο δήηεζεο έρνπλ ηελ ίδηα ειαζηηθόηεηα, επεηδή ν ιόγνο ΓQD/ΓP, 

ζπληειεζηήο δήηεζεο, είλαη ζηαζεξόο. 

 

δ. Ζ δήηεζε ελόο αγαζνύ κεηαβάιιεηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο 

ελόο ππνθαηάζηαηνπ αγαζνύ (ceteris paribus.) 

 

ε.  Όηαλ ην ζπλνιηθό πξντόλ ελόο κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή κεγηζηνπνηείηαη ην κέζν πξντόλ 

ηνπ κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή κεδελίδεηαη. 
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Για ηιρ πποηάζειρ  Α2. και Α3. γπάτηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζε 

κάθε απιθμό ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

 

Α2. Γηα ηελ παξαγσγή 20 κνλάδσλ ηνπ αγαζνύ Χ ζπζηάδνληαη 10 κνλάδεο από ην αγαζό Φ. 

Τν θόζηνο επθαηξίαο ηνπ αγαζνύ Φ ζε κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ είλαη: 

α.  0,5 

β.  0,2 

γ.  2 

δ.  5. 
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Α3.  Σε κηα αύμεζε ηεο ηηκήο ελόο αγαζνύ θαηά 10%  κε ΔD = –0,5 ε δεηνύκελε πνζόηεηα 

ηνπ αγαζνύ: 

α.  ζα απμεζεί θαηά 20% 

β.  ζα κεησζεί θαηά 20% 

γ.  ζα απμεζεί θαηά 2% 

δ.  ζα κεησζεί θαηά 5%. 
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ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΘΔΜΑ  Β: 

Β1.  Αλαπηύμηε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ.  

       (Ζ αλαθνξά ζε παξαδείγκαηα είλαη απαξαίηεηε.) 
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Β2. Αθνύ αλαπηύμεηε ηελ έλλνηα, ην πεξηερόκελν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, (μονάδες 8) εμεγήζηε πσο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία  

έρνπλ εθαξκνγή ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ελόο γεσξγηθνύ πξντόληνο, ελόο βηνκεραληθνύ 

πξντόληνο θαη κηαο ππεξεζίαο. (Μονάδες 5) 
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ΟΜΑΓΑ  ΣΡΗΣΖ 
ΘΔΜΑ Γ 

Ο παξαθάησ πίλαθαο αθνξά ηε δήηεζε ελόο αγαζνύ Φ: 

 

ημεία Σιμή  (Ρ) Εηηούμενη Ποζόηηηα  (QD) Διζόδημα  (Τ) 

Α 300 50 1.000 

Β 320 50 1.200 

Γ 320 55 1.300 

Γ 325 58 1.500 

Δ 330 55 1.500 

Ε 340 54 1.300 

 

Γ1. Δμεγήζηε ζε πνηα ζεκεία είλαη δπλαηό λα ππνινγηζηνύλ νη ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο σο 

πξνο ελ ηηκή θαη γηαηί. (Μονάδες 3) Υπνινγίζηε ηηο ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο σο πξνο ηελ 

ηηκή, θαζώο ε ηηκή απμάλεηαη θαη ραξαθηεξίζηε ηε δήηεζε ηνπ αγαζνύ Φ, αηηηνινγώληαο ηελ 

απάληεζή ζαο. (Μονάδες 5) 
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Γ2.  Δμεγήζηε ζε πνηα ζεκεία είλαη δπλαηό λα ππνινγηζηνύλ νη ειαζηηθόηεηεο δήηεζεο σο 

πξνο ην εηζόδεκα θαη γηαηί. (Μονάδες 2) Υπνινγίζηε ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθόηεηα 

δήηεζεο, θαζώο ην εηζόδεκα κεηώλεηαη, (μονάδες 2) θαη ραξαθηεξίζηε ην αγαζό Φ. 

(Μονάδες 2) 

ΜΟΝΑΓΔ  6 

 

Γ3. Απεηθνλίζηε ζ’ έλα δηάγξακκα ηηο θακπύιεο δήηεζεο πνπ είλαη δπλαηό λα απεηθνληζηνύλ, 

αηηηνινγώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 
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Γ4. Αθνύ ππνινγίζεηε ηε κεηαβνιή ηεο Σπλνιηθήο Γαπάλεο (Σ.Γ.) από ην ζεκείν Γ ζην 

ζεκείν Δ, (μονάδες 2) αηηηνινγήζηε νηθνλνκηθά, κε ηε βνήζεηα ηεο ειαζηηθόηεηαο δήηεζεο 

σο πξνο ηελ ηηκή, ηε κεηαβνιή απηή. (Μονάδες 3) 

ΜΟΝΑΓΔ  5                                                                                                                                                                 
 

 



 

 

 

ΟΜΑΓΑ  ΣΔΣΑΡΣΖ 
ΘΔΜΑ Γ: 
Γ1.  Αθνύ κεηαθέξεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζην ηεηξάδηό ζαο, ζπκπιεξώζηε ηα θελά ηνπ κε 

αλάινγνπο ππνινγηζκνύο, ιακβάλνληαο ππόςε ζαο ηα εμήο: 

Η.    Όηαλ ε επηρείξεζε παξάγεη κε 30 εξγάηεο, ην κέζν πξντόλ ηεο κεγηζηνπνηείηαη. 

ΗΗ.  Τν θόζηνο ησλ πξώησλ πιώλ (C) γηα θάζε κνλάδα παξαγσγήο αλέξρεηαη ζηηο 100 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο. 

ΗΗΗ. Σηνπο ππνινγηζκνύο ζαο θξαηήζηε έσο δύν δεθαδηθά ςεθία. 
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Γ2.  Από πνην επίπεδν απαζρόιεζεο αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ν λόκνο ηεο θζίλνπζαο ή κε 

αλάινγεο απόδνζεο; Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 
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Γ3.  Αλ ε επηρείξεζε  επηζπκεί λα κεηώζεη ηα κεηαβιεηά ηεο έμνδα θαηά 53.000 ρξεκαηηθέο 

κνλάδεο απ’ απηά πνπ επηβαξπλόηαλ παξάγνληαο κε 48 εξγάηεο, ππνινγίζηε πόζεο κνλάδεο 

πξντόληνο ζα πξέπεη λα κεηώζεη ηελ παξαγσγή ηεο;                                                                                                                                                                                                                                     
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