
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

 

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ,γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση  τη λέξη Σωστό ,αν η πρόταση είναι σωστή , 

ή Λάθος ,αν η πρόταση είναι λανθασμένη.    
 

α. Αν μειωθεί η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών σε μια οικονομία που παράγει τα 

αγαθά Χ και Ψ έτσι ώστε να προκαλέσει ισοποσοστιαία μεταβολή των ποσοτήτων των δύο 

αγαθών ,τότε θα η ΚΠΔ της οικονομίας θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά ,αλλά το κόστος 

ευκαιρίας των δύο αγαθών θα παραμείνει σταθερό. 

          

β.  Μια ταυτόχρονη αύξηση στην τιμή του αγαθού Χ και στην τιμή ενός αγαθού Ψ έχει ως 

αποτέλεσμα η ζητούμενη ποσότητα του Χ να παραμείνει σταθερή. Στην περίπτωση αυτή τα 

αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα.         

     

   

γ. Η καμπύλη του μέσου συνολικού κόστους δείχνει την σχέση ανάμεσα στο συνολικό κόστος 

και την ποσότητα παραγωγής. 

 

δ. Μια επιχείρηση μεγιστοποιεί τα έσοδά της όταν προσφέρει για τιμές ίσες με το οριακό της 

κόστος. 

 

ε.  Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανώτατη τιμή και την   τιμή 

ισορροπίας , τόσο υψηλότερο θα είναι το καπέλο που θα πληρώσουν οι καταναλωτές 

προκείμενου να αποκτήσουν το αγαθό στην μαύρη αγορά. 
                                                         Μονάδες 15 

Στις παρακάτω  προτάσεις Α2 μέχρι και Α3 να γράψετε στην κόλα σας τον αριθμό της πρότασης 

και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.  

 

Α2.Μια υποθετική οικονομία που παράγει δύο μόνο αγαθά Χ και Ψ χρησιμοποιεί όλους 

τους παραγωγικούς συντελεστές της πλήρως και αποδοτικά. Μια αύξηση στην 

ζήτηση του αγαθού Χ θα προκαλέσει: 

  

       α. Αύξηση της τιμής ισορροπίας του Χ και μείωση της τιμής ισορροπίας του Ψ. 

       β. Αύξηση στην συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ και μείωση στην 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Ψ (Εdψ=-0,5). 

       γ. Αύξηση στην συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ και αύξηση στην  

συνολική  των καταναλωτών για το αγαθό Ψ (Εdψ=-0,5) 

       δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

             Μονάδες 5 

 

         



 

 

 

Α3. Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα με S1 παράλληλη στην S2        

 

 
α. η Es στο σημείο Α είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στο Β. 

β. η Es στο σημείο Β είναι μεγαλύτερη απ’ ότι στο Α. 

γ. η Es στα δύο σημεία είναι ίδιες. 

δ. η Es στο σημείο Β είναι ίση με 1+ Es στο Α. 

 

              Μονάδες 5 

              

          

 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

  ΘΕΜΑ Β 

        Θεωρείστε ότι η αγορά του αγαθού Χ βρίσκεται σε ισορροπία. Να αναλύσετε και να 

εξηγήσετε με την βοήθεια διαγραμμάτων  τις επιπτώσεις στην τιμή και την ποσότητα 

ισορροπίας στις παρακάτω ανεξάρτητες μεταξύ τους  περιπτώσεις : 

 α) Αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών στην παραγωγή του αγαθού Χ. 

 β)Βελτίωση στην τεχνολογία παραγωγής  αγαθού Ψ το οποίο είναι υποκατάστατο του 

αγαθού Χ. 

 γ)Αύξηση στο εισόδημα των καταναλωτών (θεωρείστε ότι το αγαθό Χ είναι κατώτερο) 

 δ)Μείωση  στον αριθμό των επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό Ζ το οποίο αποτελεί 

  πρώτη ύλη για την παραγωγή του αγαθού Χ.    

 ε)Ισοποσοστιαία αύξηση στην ζήτηση και στην προσφορά του αγαθού Χ  

             

            Μονάδες 25 
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ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (PX) και στην ζητούμενη ποσότητα (QX) 

του αγαθού Χ, καθώς και στο εισόδημα (Υ) και στην τιμή (PΨ) ενός αγαθού Ψ που σχετίζεται με 

το αγαθό Χ. 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ PX QX Y PΨ 

Α 10 40 5000 12 

Β 20 18 6000 12 

Γ 10 70 5000 15 

Δ 20 30 5000 12 

 

Γ1. Να εξηγήσετε ποια η σχέση που συνδέει  το αγαθό  Ψ με το αγαθό Χ σύμφωνα με τα 

δεδομένα του παραπάνω πίνακα .         Μονάδες3 

 

Γ2. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών μπορεί να υπολογιστεί ελαστικότητα ζήτησης 

ως προς την τιμή για το αγαθό Χ και να την υπολογίσετε καθώς η τιμή του αγαθού Χ  

αυξάνεται. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης μεταξύ αυτών 

των συνδυασμών και να αιτιολογήσετε (θεωρητικά) την παραπάνω μεταβολή.  Μονάδες 7 

  

Γ3. Να αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική ελαστικότητα ,να 

την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού. 

            Μονάδες 5 

Γ4 . Να προσδιορίσετε την συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ ,με δεδομένο ότι είναι γραμμική, 

πριν και μετά την αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών.  Να θεωρήσετε ότι η 

εισοδηματική ελαστικότητα (ΕΥ) είναι παντού σταθερή.      Μονάδες 5 

 

Γ5. Να προσδιορίσετε την νέα  συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ , μετά την μεταβολή στην τιμή 

του Ψ, με δεδομένο ότι είναι παράλληλη σε σχέση με την συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ που 

αντιστοιχεί στο εισόδημα των 5000 χρηματικών μονάδων.     Μονάδες 5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αφορούν τον κλάδο παραγωγής του αγαθού Χ που 

αποτελείται από 10 πανομοιότυπες  επιχειρήσεις. 

 

Συνολικό Προϊόν (ΤΡ) Συνολικό Κόστος (ΤC) 

0 1000 

400 7000 

1000 13000 

1500 19000 

1800 24400 

1900 27600 

 

Δ1.Να κατασκευάσετε τον αγοραίο πίνακα προσφοράς για το αγαθό Χ.  

            Μονάδες 5 

Δ2.Η αγοραία καμπύλη  ζήτησης για το αγαθό Χ  είναι ευθύγραμμη και Μ (P=54 , Q= 1080) το 

μέσο της. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ.   

            Μονάδες 5 

 

Δ3.Να υπολογίσετε το κέρδος ή τη ζημία της κάθε επιχείρησης στο σημείο ισορροπίας.  

            Μονάδες 3 

 

Δ4.Το κράτος θεωρώντας υψηλή την τιμή ισορροπίας αποφασίζει να θέσει το αγαθό σε 

διατίμηση και επιβάλει τιμή διατίμησης 12 ευρώ .  

α)Να βρείτε το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που θα εμφανιστεί στην αγορά του αγαθού.  

            Μονάδες 4 

β)Ποιο θα είναι το μέγιστο ύψος του «καπέλου» που θα πληρώσουν οι καταναλωτές , αν οι 

παραγωγοί πουλήσουν το 40% της ποσότητας που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν στην τιμή 

διατίμησης ,  στην  μαύρη αγορά;         Μονάδες 3 

γ)Ποια τα έσοδα των παραγωγών στην περίπτωση αυτή;     Μονάδες 2 

 

Δ5.Με ποια υπόθεση γίνεται η ανάλυση του οικονομικού συστήματος και η λειτουργία της 

αγοράς; Εξηγήστε δίνοντας παραδείγματα.      Μονάδες 3 

 

Κα λ ή  Επ ι τ υ χ ί α ! ! !  

 


