
 

 

 

                       

 

 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 

Ημερομηνία:  5/11/2022 

 

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. Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας είναι η μελέτη των οικονομικών 

προβλημάτων που δημιουργούνται μέσα σε μια επιχείρηση.                 (Μονάδες  3) 

 

β. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού παραμένει σταθερή για 

όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης του ίδιου του αγαθού.                     (Μονάδες  3) 

 

γ. Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο 

συγκεκριμένος επιπλέον εργάτης.                                                             ( Μονάδες  3) 

 

δ. Το οριακό κόστος μεταβάλλεται ως μέγεθος πιο έντονα από το μέσο μεταβλητό 

κόστος.                                                                                                   (Μονάδες  3) 

 

ε. Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της προσφοράς είναι ο 

χρόνος.                                                                                              (Μονάδες  3) 

                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ  15 

 

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 ποσότητες ενός μέγιστου συνδυασμού μιας οικονομίας, η οποία  

παράγει 12 ποσότητες από το αγαθό Χ και 18 ποσότητες από το αγαθό Ψ. Αν σε έναν 

επόμενο συνδυασμό αυξηθούν οι ποσότητες του αγαθού Ψ κατά 20% και το κόστος 

ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ μεταξύ των δύο συνδυασμών είναι 1, 

η ποσοστιαία μείωση των ποσοτήτων του αγαθού Χ, θα είναι: 

α.   3%     

β.  70%   

γ.   30% 

δ.   7%. 
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Α3. Αν η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή είναι 0,4, τότε μια μείωση της 

τιμής κατά 10% θα αυξήσει την προσφερόμενη ποσότητα κατά:  

α.  10% 

β.  20% 

γ.    4% 

δ.  κανένα από τα παραπάνω.                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

 

ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1.  Αναπτύξτε τις οικονομικές αποφάσεις του Νοικοκυριού ή της Οικογένειας και  

αναφερθείτε στους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις.              

                                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ  12 

 

Β2. Δείξτε διαγραμματικά (μονάδες 5) και εξηγήστε πως οι αμοιβές (οι τιμές) των 

παραγωγικών συντελεστών επηρεάζουν την προσφορά. (Μονάδες 8.) 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ Γ: 

Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού είναι QD1 = 500 μονάδες προϊόντος.  Το 

εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται κατά 20%, με ελαστικότητα ζήτησης ως προς 

το εισόδημα ΕΥ = 0,5, και στη συνέχεια αυξάνεται η τιμή του αγαθού κατά 10%. 

 

Γ1. Αν η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του αγαθού είναι ΕD = – 0,8, βρείτε 

ποια θα είναι η τελική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  8 

 

Γ2. Υπολογίστε την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού, η 

οποία προέκυψε μετά τις μεταβολές  του εισοδήματος και της τιμής. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

 

Γ3. Δείξτε σε ένα διάγραμμα τις παραπάνω μεταβολές (εισοδήματος και τιμής.) 

ΜΟΝΑΔΕΣ  6 

 

Γ4. Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης χαρακτηρίστε τη ζήτηση του αγαθού 

αιτιολογώντας την απάντησή σας, (μονάδες 3). Σε ποια κατηγορία ανήκει το αγαθό 

και γιατί; (Μονάδες 2). 

ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

Γ5. Κατά την άποψή σας η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό 

αυξήθηκε ή μειώθηκε μετά τη μεταβολή της τιμής του; Αιτιολογήστε, με 

οικονομικούς όρους, την απάντησή σας.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ Δ: 

Δίνεται ο παρακάτω υποθετικός πίνακας, τα οικονομικά στοιχεία του οποίου αφορούν 

τη λειτουργία μιας επιχείρησης. 

 

 

Προϊόν 

(Q) 

Μεταβλητό 

Κόστος 

(VC) 

Συνολικό 

Κόστος 

(TC) 

Μέσο Σταθερό 

Κόστος 

(AFC) 

Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος 

(AVC) 

Οριακό 

Κόστος 

(MC) 

0 ; 500 ; ; ; 

10 2.500 ; ; ; ; 

20 ; ; ; ; 230 

30 ; ; ; 240 ; 

; 9.360 ; ; 260 ; 

; ; ; ; 280 460 

 

Δ1. Εξηγήστε, γιατί η εν λόγω επιχείρηση λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο 

παραγωγής; 

ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

 

Δ2. Αφού μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, συμπληρώστε τα κενά 

στα οποία υπάρχει ερωτηματικό, προβαίνοντας στους σχετικούς υπολογισμούς και 

εφαρμόζοντας τους ανάλογους τύπους. (Στους υπολογισμούς σας κρατήστε ένα 

δεκαδικό ψηφίο.) 

ΜΟΝΑΔΕΣ  10 

  

Δ3. Αφού κατασκευάσετε τον ατομικό πίνακα προσφοράς της επιχείρησης, 

εξηγώντας τη διαδικασία κατασκευής του, (μονάδες 4), απαντήστε στο ερώτημα, αν 

η επιχείρηση συμφέρει να προσφέρει το προϊόν στις 230 χρηματικές μονάδες. 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (Μονάδες 2.)  

ΜΟΝΑΔΕΣ  6  

  

Δ4. Αν υποτεθεί ότι στην αγορά του αγαθού λειτουργούν 50 πανομοιότυπες 

επιχειρήσεις:  

α) Κατασκευάστε τον αγοραίο πίνακα προσφοράς του αγαθού. (Μονάδες 3.)  

β) Υπολογίστε την ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή του αγαθού, όταν η 

τιμή του μειώνεται από τις 360 στις 240 χρηματικές μονάδες. (Μονάδες 2.)   

γ) Χαρακτηρίστε την προσφορά του αγαθού αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

(Μονάδες 2.) 

ΜΟΝΑΔΕΣ  7 

 


