
 

 

            

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

2-4-2022 

ΘΕΜΑ Α΄ 

Α1. Το ΑΕΠ είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης ευηµερίας. (3 μονάδες) 

Α2. Εάν κάποιο άτομο εργάζεται χωρίς αμοιβή τότε δεν ανήκει στο εργατικό 

δυναμικό. (3 μονάδες) 

Α3. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ως φόρος δαπάνης, είναι 

προοδευτικός φόρος. (3 μονάδες) 

Α4. Μία ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς ενός αγαθού θα 

οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας ισορροπίας του. (3 μονάδες) 

Α5. Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε μείωση 

της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα. (3 μονάδες) 

Α6. Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί ως μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την 

εργασία, όταν απασχολεί 5 εργάτες επιτυγχάνει μέσο προϊόν 18 και μέσο 

μεταβλητό κόστος 200. Αν προσλάβει έναν ακόμη εργάτη, το οριακό κόστος θα 

είναι 360. Ποια θα είναι η παραγωγή της με το νέο εργάτη; 

α. 95 

β. 110 

γ. 100 

δ. 120 

(5 μονάδες) 

  



 

 

Α7. Αν μειωθούν οι δαπάνες για τα καύσιμα που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για 

την παραγωγή του προϊόντος της, τότε: 

α. θα μειωθεί το σταθερό κόστος της επιχείρησης 

β. θα μειωθεί το μέσο μεταβλητό κόστος της επιχείρησης 

γ. θα μετατοπιστεί η καμπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και αριστερά 

δ. θα μειωθεί το μέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης. 

(5 μονάδες) 

ΘΕΜΑ Β’  

Β1. Από τα είδη της ανεργίας να περιγράψετε: 

α. την διαρθρωτική ανεργία (8 μονάδες) 

β. την ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης (7 μονάδες) 

Β2. Να περιγράψετε τις επιπτώσεις της ανεργίας (10 μονάδες)  

ΘΕΜΑ Γ΄ 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας βιομηχανίας τροφίμων η οποία λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής. 

L Q AP MP AVC VC MC 

4  8 -  1920 - 

5      60 

6    61  81 

Γ1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας, αν γνωρίζουμε ότι στον πέμπτο εργάτη το μέσο 

προϊόν γίνεται μέγιστο. (8 μονάδες) 

Γ2. Πόσες μονάδες επιπλέον θα παράγει η συγκεκριμένη βιομηχανία τροφίμων 

όταν το κόστος παραγωγής αυξάνεται από 1920 ευρώ σε 2100 ευρώ; (6 

μονάδες) 

Γ3. Αν η βιομηχανία έχει ως μοναδικό συντελεστή το ενοίκιο του εργοστασίου 

της και το συνολικό της κόστος, όταν δεν παράγει καθόλου προϊόν, ισούται με 

500 ευρώ, να υπολογίσετε το ύψος του ενοικίου. (3 μονάδες) 

Γ4. Γιατί το οριακό κόστος είναι ένα σημαντικό μέγεθος για τις επιχειρήσεις; (5 

μονάδες) 



 

 

Γ5. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της συγκεκριμένης βιομηχανίας 

τροφίμων. (3 μονάδες) 

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγροτικού προϊόντος είναι QD=120-2P και η 

συνάρτηση προσφοράς Qs=-20+2P. Έστω ότι το κράτος επιβάλλει μία τιμή 

ασφαλείας στην αγορά του αγαθού, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας 

ανισορροπίας ίσης με 40 μονάδες προϊόντος. 

Δ1. Να χαρακτηρίσετε και να υπολογίσετε την τιμή που επέβαλλε το Κράτος. (5 

μονάδες). 

Δ2. Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε την μεταβολή της συνολικής δαπάνης 

των καταναλωτών λόγω της κρατικής παρέμβασης. (6 μονάδες) 

Δ3. Να υπολογίσετε το όφελος που προέκυψε για τους παραγωγούς από την 

επιβολή της κατώτατης τιμής. (6 μονάδες)  

Δ4. Επειδή το Κράτος θεωρεί ότι η παραπάνω ρύθμιση αυξάνει υπερβολικά την 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει την αλλαγή πολιτικής. 

Έτσι, επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράσουν όλη την προσφερόμενη 

ποσότητα που αντιστοιχεί στην τιμή ασφαλείας: α) υπολογίστε ποια τιμή είναι 

διατεθειμένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν, (Μονάδες 3) β) Αν το Κράτος 

πληρώσει στους παραγωγούς τη διαφορά μέχρι την τιμή ασφάλειας, υπολογίστε 

και δείξετε διαγραμματικά ποιο θα είναι το όφελος που προκύπτει για τον 

κρατικό προϋπολογισμό από τη ρύθμιση αυτή (Μονάδες 5). 

 

 


