
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΊΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-3 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις Α.1 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμίας και δίπλα την 
ένδειξη «Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή, ή «Λάθος», αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων και περιλαμβάνει τα διάφορα μηχανήματα, τα κτίρια, τις 
εγκαταστάσεις, τα εργαλεία, τα σκεύη, κτλ. 

β. Η αρνητική σχέση μεταξύ τιμής και ζητούμενης ποσότητας έχει ως αποτέλεσμα η αριθμητική τιμή της 
ελαστικότητας ζήτησης να είναι αρνητική. 

γ. Στην περίπτωση που οι καταναλωτές ζητούν στην ίδια τιμή οποιαδήποτε ποσότητα μπορούν να βρουν, 
η ελαστικότητα της ζήτησης είναι πλήρως ανελαστική σε όλο το μήκος της καμπύλης. 

δ. Η αύξηση του μεταβλητού κόστους στην αρχή είναι έντονη και στη συνέχεια γίνεται αργή. Αυτό 
οφείλεται στο νόμο της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης που διέπει την παραγωγή. 

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

 

Για τις προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α2. Έστω ότι το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 4 μονάδες. Αυτό σημαίνει 
ότι: 

α. για να παραχθούν 2 μονάδες Ψ θυσιάζονται 4 μονάδες Χ. 

β. για να παραχθεί μια μονάδα του Ψ θυσιάζονται 4 μονάδες του Χ. 

γ. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα του Ψ θυσιάζονται 4 μονάδες του Χ. 

δ. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα του Χ θυσιάζονται 4 μονάδες του Ψ. 

 

Α3. Μια μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης προς τα δεξιά σημαίνει: 

α. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας. 

β. μείωση της ζήτησης. 

γ. μείωση της ζητούμενης ποσότητας. 

δ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας σε κάθε επίπεδο τιμών. 
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Θέμα Β 

Β1. Να περιγράψετε τις τρεις οικονομικές αποφάσεις που παίρνει συνειδητά ή ασυνείδητα ένα νοικοκυριό, 
να εξηγήσετε από ποιους παράγοντες επηρεάζονται και να παρουσιάσετε τη βασική επιδίωξη του 
νοικοκυριού. 

Β2. Το περιγράψετε το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. 
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Θέμα Γ 

Ένας καταναλωτής έχει ετήσιο εισόδημα 20.000 €. Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι 10 €, η ζητούμενη 
ποσότητα είναι 60 μονάδες το χρόνο. Η ελαστικότητα της ζήτησης στο σημείο αυτό της ευθύγραμμης 
καμπύλης ζήτησης είναι -0,5. 

Γ1. Να βρεθεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης. 

Αν το εισόδημα του καταναλωτή μειωθεί στις 18.000 €, ο καταναλωτής αυξάνει τη ζητούμενη ποσότητα 
του αγαθού κατά 15 μονάδες σε κάθε τιμή. 

Γ2. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης. 

Γ3. Να βρεθεί η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού για τιμή P=20 και να χαρακτηριστεί το αγαθό. 

Γ4. Ποια θα πρέπει να είναι η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής ώστε ο καταναλωτής να συνεχίσει να ζητάει 
60 μονάδες του αγαθού, μετά τη μείωση του εισοδήματός του; 

Γ5. Να γίνει σχετικό διάγραμμα το οποίο θα απεικονίζει όλες τις παραπάνω μεταβολές. 
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Θέμα Δ 

Μια επιχείρηση, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, χρησιμοποιεί ως μεταβλητούς συντελεστές 
εργάτες και πρώτες ύλες οι τιμές των οποίων σε κάθε επίπεδο παραγωγής παραμένουν σταθερές και είναι 
50 € και 50 € αντίστοιχα. Για την παραγωγή 50 μονάδων απαιτούνται 10 εργάτες ενώ για την παραγωγή 
52 μονάδων απαιτούνται 13 εργάτες. Αν η επιχείρηση παράγει 50 μονάδες το σταθερό ανά μονάδα κόστος 
είναι 60 €. Ζητείται: 

Δ1. Να υπολογιστούν το μέσο και οριακό προϊόν της εργασίας όταν η επιχείρηση απασχολεί 13 εργάτες. 

Δ2. Να υπολογιστεί το σταθερό κόστος της επιχείρησης και η τιμή του σταθερού παραγωγικού συντελεστή 
αν γνωρίζουμε ότι η ποσότητά του είναι 10 μονάδες. 

Δ3. Να υπολογιστεί το μέσο μεταβλητό και το μέσο συνολικό κόστος για την παραγωγή 50 και 52 μονάδων. 

Δ4. Να υπολογιστεί το οριακό κόστος της 52ης μονάδας. 

Δ5. Ποιο είναι το μέσο μεταβλητό κόστος της 51ης μονάδας; 
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


