
 

 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης 
“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 

30/4/2022 
 

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. Αν η Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) των αγαθών Χ και Ψ 

εκφράζεται από τη σχέση  Χ = 100 –Ψ, τότε οι άξονες των ποσοτήτων των αγαθών Χ 

και Ψ με την Κ.Π.Δ. σχηματίζουν ορθογώνιο ισοσκελές τρίγωνο.         (Μονάδες 3) 

 

β.  Αν η εξίσωση ζήτησης είναι QD = 1.000 – 10P, στην τιμή των 50 χρηματικών 

μονάδων η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ED = –1.       (Μονάδες 3) 

 

γ.  Αν οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι:  QD = 3.600 / P και 

QS = 50 + P, τότε η Ρ = 90 χρ. μον. είναι η ανώτατη τιμή.                    (Μονάδες 3) 

 

δ. Το Α φυσικό πρόσωπο με εισόδημα 10.000 χρηματικών μονάδων τον χρόνο 

πληρώνει φόρο για την συνολική του δαπάνη 800 χρηματικές μονάδες, ενώ το φυσικό 

πρόσωπο Β με εισόδημα 80.000 χρηματικών μονάδων τον χρόνο πληρώνει φόρο για 

την συνολική του δαπάνη 2.000 χρηματικές μονάδες. Άρα αυτός ο φόρος είναι 

αντίστροφα προοδευτικός.                                                                  (Μονάδες 3) 

                                                                            

ε. Σε περιόδους ύφεσης θα πρέπει η κυβέρνηση να συντάσσει πλεονασματικό 

προϋπολογισμό, για να μπορεί  να  καλύπτει τα ελλείμματα.                     (Μονάδες 3) 
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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. Δίνονται οι συναρτήσεις Ρ = 100 – Q/2 και Ρ = – 40 + Q/3 οι οποίες είναι 

γραμμικές. Αυτό σημαίνει ότι:  

α.  και οι δύο συναρτήσεις αφορούν τη ζήτηση 

β.  η  Ρ = – 40 + Q/3 αφορά τη ζήτηση και η Ρ = 100 – Q/2 αφορά την προσφορά 

γ.  και οι δύο συναρτήσεις αφορούν την προσφορά 

δ.  η  Ρ = – 40 + Q/3 αφορά την προσφορά και η Ρ = 100 – Q/2 αφορά τη ζήτηση.                                                                                                                
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Α3. Αν αυξηθεί η τιμή της κουβερτούρας, η οποία χρησιμοποιείται για την 

παρασκευή σοκολατένιων γλυκών (ceteris paribus), τότε: 

α.  θα αυξηθεί η προσφερόμενη ποσότητα των σοκολατένιων γλυκών 

β.  θα μειωθεί η ζήτηση των σοκολατένιων γλυκών 

γ.  θα αυξηθεί η προσφορά των σοκολατένιων γλυκών   

δ.  θα μειωθεί η προσφορά των σοκολατένιων γλυκών. 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1. α) Διατυπώστε την έννοια της συνάρτησης του μέσου κόστους. (Μονάδες 3)  

β) Αναπτύξτε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παραγόμενη ποσότητα και στο 

μέσο σταθερό, το μέσο μεταβλητό και το μέσο συνολικό κόστος. (Μονάδες 10)  

γ) Εξηγήστε πού οφείλεται το σχήμα των καμπυλών του μέσου μεταβλητού, του 

μέσου συνολικού και του οριακού κόστους  στη βραχυχρόνια περίοδο. (Μονάδες 2) 

(Δεν απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση.)  
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Β2. Αναπτύξτε τις βασικές επιδράσεις που έχουν στην λειτουργία της οικονομίας οι 

δημόσιες δαπάνες και οι διάφορες μορφές φορολογίας.  
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ: 

     Μία υποθετική οικονομία η οποία παράγει τα αγαθά Χ και Ψ, απασχολεί συνολικά 

4 εργάτες (L) με δεδομένη τεχνολογία. Οι εργάτες που συμμετέχουν στην παραγωγή 

των δύο αγαθών, καταφέρνουν να αποδώσουν τις παρακάτω ποσότητες: 

Ο 1 εργάτης παράγει 20 μονάδες του αγαθού Χ είτε 250 μονάδες του αγαθού Ψ. 

Οι 2 εργάτες παράγουν 50 μονάδες του αγαθού Χ είτε 450 μονάδες του αγαθού Ψ. 

Οι 3 εργάτες παράγουν 100 μονάδες του αγαθού Χ είτε 510 μονάδες του αγαθού Ψ. 

Οι 4 εργάτες παράγουν 150 μονάδες του αγαθού Χ είτε 530 μονάδες του αγαθού Ψ. 

 

Γ1. Κατασκευάστε έναν πλήρη πίνακα συνδυασμών ποσοτήτων παραγωγής των 

αγαθών Χ και Ψ. 
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Γ2. Υπολογίστε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε μονάδες του αγαθού Ψ σε 

όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς,  (μονάδες  3)  και εξηγήστε, με βάση τους 

παραγωγικούς συντελεστές της οικονομίας, αν αυτό είναι αυξανόμενο, φθίνον ή 

σταθερό. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  (Μονάδες  4.) 
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Γ3. Ο συνδυασμός Κ(Χ=90, Ψ=280) δεν είναι μέγιστος. Αφού τον χαρακτηρίσετε, 

εξηγήστε την οικονομική σημασία του. Πώς αυτός ο συνδυασμός μπορεί να γίνει 

μέγιστος; 
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Γ4.   Για να παραχθούν οι τελευταίες 50 ποσότητες από το αγαθό Ψ, πόσες μονάδες 

του αγαθού Χ θα πρέπει να θυσιαστούν; 
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Γ5.  Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν, για να 

παραχθεί η 25η μονάδα του αγαθού Χ. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 
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Γ6.  Να προσδιορίσετε ποιο είναι το πραγματικό κόστος της οικονομίας για την 

παραγωγή των 120 πρώτων μονάδων του αγαθού Χ. 
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Γ7. Εάν η τιμή πώλησης του αγαθού Ψ είναι 1 χρηματική μονάδα, υπολογίστε το 

συνολικό χρηματικό κόστος του αγαθού Χ, όταν η οικονομία μεταβαίνει από τον 

συνδυασμό Β στον συνδυασμό Γ. 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ  Δ: 

Τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία αφορούν την αγοραία προσφερόμενη ποσότητα 

(QS) που παράγει και προσφέρει στις αντίστοιχες τιμές (Ρ) ένας κλάδος επιχειρήσεων, 

ο οποίος αποτελείται από 500 πανομοιότυπες επιχειρήσεις στη βραχυχρόνια περίοδο. 

Οι μοναδικοί μεταβλητοί συντελεστές των επιχειρήσεων του κλάδου είναι η εργασία 

και οι πρώτες ύλες, οι αμοιβές των οποίων, W και C αντίστοιχα, είναι σταθερές. 

 

ΣΗΜΕΙΑ ΤΙΜΗ  (Ρ) 
ΑΓΟΡΑΙΑ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (QS) 

Α 14  χρηματικές μονάδες 50.000  μονάδες προϊόντος 

B 15          «            «        60.000       «            « 

Γ 30          «            «        62.500       «            « 

 

Δ1. Αν υποτεθεί ότι, όταν μία από τις 500 επιχειρήσεις για την παραγωγή ενός 

προϊόντος της το οποίο προσφέρει στην τιμή των 14 χρηματικών μονάδων, δαπανά 

για την παραγωγή του σε επίπεδο μεταβλητών εξόδων ποσό ίσο με την τιμή πώλησης, 

υπολογίστε το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης σε κάθε επίπεδο παραγωγής. 
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Δ2. Αν η εν λόγω επιχείρηση παράγει τις 100 μονάδες προϊόντος με 4 εργάτες και τις 

120 μονάδες προϊόντος με 5 εργάτες, υπολογίστε την τιμή (αμοιβή) εργασίας (W), 

καθώς και την τιμή (αμοιβή) της πρώτης ύλης (C) για κάθε μονάδα παραγωγής. 
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Δ3. Αν η επιχείρηση παράγει 110 μονάδες προϊόντος και θέλει να αυξήσει την 

παραγωγή της κατά 12 μονάδες προϊόντος, υπολογίστε την αύξηση των μεταβλητών 

της εξόδων. 
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Δ4. Αν η αγοραία γραμμική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι QD =70.000 –250P, 

υπολογίστε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του στην αγορά, με την 

επισήμανση ότι η συνάρτηση προσφοράς δεν είναι γραμμική.  
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Δ5. Στις τιμές του αγαθού που η αγορά δεν βρίσκεται σε ισορροπία, θα παρουσιαστεί 

έλλειμμα ή πλεόνασμα και πόσο; Αιτιολογήστε το αποτέλεσμα. 
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