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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-2-2022

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α 

Στις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σωστό ή Λάθος.

Α.1. Ο ΝΦΑ εμφανίζεται όταν το μέσο προϊόν ξεκινά να μειώνεται.

Α.2. Αν με σταθερή την προσφορά, αυξηθεί η ζήτηση θα αυξηθούν η τιμή και η ποσότητα 

ισορροπίας.

Α.3. Η καμπύλη προσφοράς ξεκινά από το σημείο όπου μέσο μεταβλητό κόστος είναι 

μεγαλύτερο από το ελάχιστο οριακό κόστος.

Α.4. Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη μεταβολή

της τιμής του υποκατάστατου του.

Α.5. Η μακροοικονομία ονομάζεται και θεωρία των τιμών. (Μονάδες 15)

Στις ακόλουθες προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

Α.6. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, άτομο με εισόδημα 28.000 θα πληρώσει φόρο:
α.5600
β. 2850
γ.3000
δ. κανένα από τα παραπάνω

Κλίμακα εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής

0-5000 0%

5001-10000 5%

10001-15000 10%

15001-25000 15%

Άνω των 25000 20%

(Μονάδες 5)
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Α.7. Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ που είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά, βρίσκονται 
σε ισορροπία και έχουν ελαστική ζήτηση. Μια μείωση στις αμοιβές των συντελεστών 
παραγωγής του Χ θα έχει ως αποτέλεσμα  :
α. την αύξηση της ΣΔ και για τα 2 αγαθά
β. τη μείωση της ΣΔ και για τα 2 αγαθά
γ. την αύξηση της ΣΔ για το Χ και τη μείωση της ΣΔ για το Ψ
δ. τη μείωση της ΣΔ για το Χ και την αύξηση της ΣΔ για το Ψ

(Μονάδες 5)

ΟΜΑΔΑ Β

Β.1. Να αναλύσετε τα είδη της ανεργίας.

      (Μονάδες 25)

ΟΜΑΔΑ Γ 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται σε μια υποθετική οικονομία η οποία με δεδομένη 
τεχνολογία και πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών παράγει 2 μόνο αγαθά, 
το αγαθό Χ και το αγαθό Ψ.

ΣΥΝΔ Χ Ψ Κεψ ΚΕχ
Α 40
Β 30
Γ 150 20
Δ 1/6
Ε 0
                                                        
Γ1. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα αν είναι γνωστό ότι:

  Στο συνδυασμό Α όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στη παραγωγή 
του  Ψ.

 Για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα Ψ στο συνδυασμό Β- Α θυσιάζονται 8 μονάδες
Χ.

 Όταν η οικονομία παράγει στο συνδυασμό Δ η ποσότητα του αγαθού Ψ διαφέρει 
κατά  50% από τη ποσότητα του Ψ στο συνδυασμό Γ

  Όταν η οικονομία παράγει στο συνδυασμό Ε η ποσότητα του Χ διαφέρει κατά 50 
μονάδες από τη ποσότητα του Χ που παράγεται στο συνδυασμό Δ

 Όταν η οικονομία παράγει στο συνδυασμό Ε όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές 
απασχολούνται στη παραγωγή του Χ. 
                                                                        (Μονάδες 8)

Γ2. Να χαρακτηρίσετε το συνδυασμό Χ=180 Ψ= 17 με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας και
να σχολιάσετε πως θα ήταν δυνατό να παραχθεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός.

(Μονάδες 5)
Γ3. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες Χ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθούν  οι 
τελευταίες 5 μονάδες Ψ. 

(Μονάδες 3)
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Γ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες  Ψ πρέπει να θυσιαστούν για να παραχθεί η 25η 
μονάδα Χ. 

(Μονάδες 4)
Γ5. Μια νέα τεχνολογική ανακάλυψη επέφερε μεταβολή στη παραγωγή του Ψ κατά 20%. Να
χαρακτηρίσετε και να σχολιάσετε το συνδυασμό Χ=200 Ψ=13 

(Μονάδες 3)
Γ6. Τι θα συμβεί στη ΚΠΔ αν εμφανιστεί  ποσοστό ανεργίας 20%;

(Μονάδες 2)

ΟΜΑΔΑ Δ

Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι γραμμικής μορφής. 

Στην τιμή των 30 €, η ζητούμενη ποσότητα είναι 200 μονάδες και ισχύει . Στην τιμή 

των 25 €, η προσφερόμενη ποσότητα είναι 300 μονάδες και ισχύει .

Δ.1. Να προσδιοριστούν οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.

(Μονάδες 5)

Δ.2. Να προσδιοριστεί το σημείο ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ.

(Μονάδες 4)

Δ.3. Αν επιβληθεί από το κράτος κατώτατη τιμή πώλησης στο αγαθό Χ, τα συνολικά 

έσοδα των παραγωγών (από το κράτος και τους καταναλωτές) ανέρχονται σε 13.500

€. Να βρείτε την κατώτατη τιμή που επιβλήθηκε και το πλεόνασμα που 

δημιουργήθηκε στην αγορά του αγαθού.

(Μονάδες 8)

Δ.4. Αν επιβληθεί από το κράτος ανώτατη τιμή πώλησης στην αγορά του αγαθού, 

δημιουργείται έλλειμμα στην αγορά ίσο με 250 μονάδες προϊόντος. Με δεδομένο ότι 

δημιουργείται «μαύρη αγορά» και όλη η προσφερόμενη ποσότητα διατίθεται στη 

μαύρη αγορά, με το μέγιστο πιθανό καπέλο, να βρείτε τα νόμιμα έσοδα και τα έσοδα 

των παραγωγών στη μαύρη αγορά.

(Μονάδες 8)

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 3


