
 

 

 
 

 

 
   

“ΑΡΥΔ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΔΩΡΙΑ” 
 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης                               Ημερομηνία: 21/5/2021  
 

ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΗ 
ΘΔΜΑ  Α: 

Α1.  Για ηιρ παπακάηω πποηάζειρ γπάψηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα 

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

η ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

 

α. Αλ απμεζνχλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ αγνξά ελφο αγαζνχ (Υ) ζα πξνθιεζεί 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο ηνπ (Υ) θαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνχ (Τ) σο 

ππνθαηάζηαην 

 

β. Αλ νη θαηαλαισηέο πξνζδνθνχλ κείσζε ησλ ηηκψλ ζην κέιινλ ζα κεηψζνπλ ηε δήηεζε 

ησλ αγαζψλ ηψξα ελψ φηαλ κεησζνχλ νη ηηκέο ζα απμήζνπλ ηε δεηνχκελε πνζφηεηά ηνπο. 

 

γ. Οη κεηαβνιέο ηνπ Οξηαθνχ Πξντφληνο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ Μέζνπ 

Πξντφληνο. 

 

δ. Αλ ηαπηφρξνλα κεησζεί ε ηηκή ηνπ αγαζνχ (x) θαη κεησζεί ε ηηκή ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ ηφηε ζα έρνπκε νπσζδήπνηε κείσζε ηεο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηαο ηνπ 

αγαζνχ. 

 

ε. Ζ επηρείξεζε (Α) έρεη κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη δπζθνιφηεξν αληηθείκελν παξαγσγήο απφ 

ηελ επηρείξεζε (Β) άξα ε επηρείξεζε (Α) έρεη κηθξφηεξε δπλαηφηεηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

ησλ ζπληειεζηψλ θαη κεγαιχηεξε βξαρπρξφληα πεξίνδν. 
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Α2. Γίλεηαη ε γξακκηθή εμίζσζε δήηεζεο Q = 120 - 2P  . Ζ ειαζηηθφηεηα δήηεζεο σο πξνο 

ηελ ηηκή γηα Ρ = 20 είλαη:  

α. ειαζηηθή  

β. αλειαζηηθή  

γ. κνλαδηαία  

δ. πιήξσο ειαζηηθή  

ε. πιήξσο αλειαζηηθή 
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Α3. Σν νξηαθφ πξντφλ ελφο κεηαβιεηνχ ζπληειεζηή είλαη κεδέλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη:  

α) ν ζηαζεξφο ζπληειεζηήο έρεη εμαληιεζεί  

β) ην ζπλνιηθφ πξντφλ παίξλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ  



 

 

γ) ην νξηαθφ θφζηνο ηείλεη ζην άπεηξν  

δ) φια ηα παξαπάλσ 
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ΟΜΑΓΑ  ΓΔΤΣΔΡΗ 
Β1.  Πεξηγξάςηε ηελ πνξεία ησλ θακππιψλ:  

α) ηνπ κέζνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο (AFC) (5 κνλάδεο)  

β) ηνπ κέζνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο (AVC) (5 κνλάδεο) 

γ) ηνπ κέζνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο (ATC) (5 κνλάδεο) 

δ) ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο (MC) (5 κνλάδεο) 

Να γίλεη ζρεηηθφ δηάγξακκα (5 κνλάδεο) 

 

ΟΜΑΓΑ ΣΡΙΣΗ 

 

Γίλνληαη ηα δεδνκέλα κηαο ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο 

 
ΔΣΟ ΓΣ ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο 

ηηκέο (επξψ) 

ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο 

ηηκέο (επξψ) 

2019  6000  

2020  9000  

 

Γ1. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα αλ ην 2019 είλαη έηνο βάζεο θαη αλ γλσξίδεηε φηη 

ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο απμήζεθε θαηά 20% κεηαμχ ηνπ 2019 θαη ηνπ 2020  
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Γ2. Να ππνινγίζεηε ην ΑΔΠ ηνπ 2019 ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2020. 
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Γ3. Να ππνινγίζεηε ην θαηά θεθαιήλ πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηεο νηθνλνκίαο γηα ην 2020, αλ ν 

πιεζπζκφο ηεο είλαη 150 άηνκα (έηνο βάζεο 2019) (μονάδες 3). Πνίνο είλαη ν νξηζκφο ηνπ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ (μονάδες 2). 

Γ4. Αλ γηα ην 2020, ηα εηζνδήκαηα πξνο ην εμσηεξηθφ είλαη 2000 επξψ θαη ηα εηζνδήκαηα 

απφ ην εμσηεξηθφ είλαη 1800 επξψ, λα ππνινγίζεηε ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ γηα ην 

2020 (ηνπο ππνινγηζκνχο ζαο λα ιάβεηε ππφςε ην ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο)  
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ΟΜΑΓΑ ΣΔΣΑΡΣΗ 

Σα παξαθάησ ζηνηρεηά αθνξνχλ κηα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζηε βξαρπρξφληα πεξίνδν θαη 

παξάγεη έλα κε εππαζέο αγξνηηθφ πξντφλ. 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (Q) ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ (TC) 

0 100 

4 500 

12 1060 

20 1300 

24 1540 

27 1900 

 

Ζ αγνξαία εμίζσζε δήηεζεο γηα ην αγαζφ απηφ δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν QD = 3600 -2P. 

Εεηείηαη: 

Γ1. Να βξεζεί ε ηηκή θαη πνζφηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνχ αλ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά 100 φκνηεο επηρεηξήζεηο θαη ε εμίζσζε πξνζθνξάο είλαη γξακκηθή  
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Γ2. Αλ ην θξάηνο επηβάιιεη κηα ηηκή ε νπνία πξνθαιεί πιεφλαζκα = 250 κνλάδεο πξντφληνο 

λα βξεζεί:  

i. ε ηηκή παξέκβαζεο θαη πνηνλ πξνζηαηεχεη  
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ii. ε επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  
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iii. ην φθεινο ησλ παξαγσγψλ κεηά ηελ παξέκβαζε απηή  
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Γ3. Αλ ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ απμεζεί θαηά 10% κε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ΔΤ 

= 2,5 λα βξεζεί ε λέα ηηκή θαη πνζφηεηα ηζνξξνπίαο. 
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