
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Για τισ παρακάτω προτάςεισ να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό τθσ κακεμιάσ 
και δίπλα ςε κάκε αρικμό τθ λζξθ "ωςτό", αν θ πρόταςθ είναι ςωςτι, ι "Λάκοσ", αν θ 
πρόταςθ είναι λανκαςμζνθ. 

α) Όταν εμφανίηεται πλεόναςμα ςτθν αγορά ενόσ προϊόντοσ, τότε οι παραγωγοί του 
προϊόντοσ μειϊνουν τθν τιμι του. 

β) Εάν το μζγεκοσ τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ ενόσ αγακοφ είναι μεγαλφτερο από το μζγεκοσ 
τθσ αφξθςθσ τθσ προςφοράσ του, θ ποςότθτα ιςορροπίασ του κα αυξθκεί.  

γ) Η ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν είναι μζγιςτθ ςτο μζςο μιασ ευκφγραμμθσ 
καμπφλθσ ηιτθςθσ. 

δ) Εάν θ ηιτθςθ ενόσ αγακοφ είναι ανελαςτικι και θ τιμι του αγακοφ αυξθκεί, τότε θ 
ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν για το αγακό αυτό κα μειωκεί. 

ε) Η απόςταςθ ανάμεςα ςτισ καμπφλεσ του Μζςου υνολικοφ και Μζςου Μεταβλθτοφ 
κόςτουσ είναι πάντοτε ςτακερι και ίςθ με το Μζςο τακερό κόςτοσ. 

Μονάδεσ 15 

Για τισ προτάςεισ Α2 και Α3, να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αρικμό τθσ πρόταςθσ και 
δίπλα του το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ. 

Α.2 Εάν θ καμπφλθ προςφοράσ είναι γραμμικι και θ καμπφλθ ηιτθςθσ ιςοςκελισ 
υπερβολι τότε μια αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ : 

α. κα μειϊςει τθν ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν                                                                                                  
β. κα αυξιςει τθ ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν                                                                                                 
γ. κα αφιςει αμετάβλθτθ τθ ςυνολικι δαπάνθ                                                                                                            
δ. κα μειϊςει τθν τιμι και κα αυξιςει τθ ποςότθτα ιςορροπίασ 

Μονάδεσ 5 

Α.3 Αν μειωκεί θ προςφορά του αγακοφ Χ που είναι υποκατάςτατο του Ψ (ceteris 
paribus), ενϊ θ ηιτθςθ του Χ παραμζνει αμετάβλθτθ, τότε: 

α. κα αυξθκεί θ ηιτθςθ του Ψ                                                                                                                                 
β. κα αυξθκεί θ ηθτοφμενθ ποςότθτα του Ψ                                                                                                    
γ. κα μειωκεί θ ηιτθςθ του Χ                                                                                                                              
δ. κα μειωκεί θ τιμι του Χ 

Μονάδεσ 5 

  

 



ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Να αναλφςετε τθν κατϊτατθ τιμι με τθ χριςθ διαγράμματοσ .                                     

Μονάδεσ 10  

Β.2 Θεωρείςτε τθν αγορά του αγακοφ Χ, θ οποία βρίςκεται αρχικϊσ ςε ιςορροπία με 
τιμι P0 και ποςότθτα Q0 . Να αναλφςετε και να εξθγιςετε με τθ βοικεια διαγραμμάτων, 
τισ επιπτϊςεισ ςτθν ιςορροπία τθσ αγοράσ για το αγακό Χ, ςτισ παρακάτω, ανεξάρτθτεσ 
μεταξφ τουσ, περιπτϊςεισ. 

α) Αφξθςθ των τιμϊν των παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν.                                                                                                        
β) Μείωςθ τθσ τιμισ ενόσ ςυμπλθρωματικοφ αγακοφ Ψ.                                                                                      
γ) Πρόβλεψθ για μελλοντικι μείωςθ τθσ τιμισ του αγακοφ Χ. 

Για τθν ανάλυςθ τθσ κάκε περίπτωςθσ να χρθςιμοποιιςετε από ζνα διαφορετικό 
διάγραμμα.                                                                                                                        Μονάδεσ 15  

 

 ΟΜΑΔΑ Γ 

Δίνεται ο διπλανόσ πίνακασ που 
παρουςιάηει τθν τιμι, τθν 
προςφερόμενθ ποςότθτα και το 
θμερομίςκιο (w) : 

Γ1 Να υπολογίςετε τισ τοξοειδείσ 
ελαςτικότθτεσ προςφοράσ ςε όλουσ τουσ 
δυνατοφσ ςυνδυαςμοφσ.           Μονάδεσ 5 

Γ2 α) Πόςεσ καμπφλεσ προςφοράσ 
μποροφν να γίνουν με τα δεδομζνα του 
παραπάνω πίνακα; Αιτιολογιςτε τθν 
απάντθςι ςασ.                          Μονάδεσ 3 

β) Να προςδιοριςτεί θ αλγεβρικι μορφι τθσ ςυνάρτθςθσ προςφοράσ.                 Μονάδεσ 8                                                            

γ) Να γίνει το ςχετικό διάγραμμα.                                                                                   Μονάδεσ 4 

Γ3 ε ποιο ςθμείο τθσ καμπφλθσ προςφοράσ (τιμι και ποςότθτα) θ ελαςτικότθτα είναι 
0,5;                                                                                                                                         Μονάδεσ 5 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Για ζνα αγακό θ ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ δίνεται από τθ ςχζςθ QD1 = 1000/P και θ 
ςυνάρτθςθ προςφοράσ από τθ ςχζςθ QS = 10 + 2 · Ρ. 
Δ.1 Να υπολογίςετε τθν τιμι και τθν ποςότθτα ιςορροπίασ.                                  Μονάδεσ 5  
Δ.2 Να εξεταςκεί αν οι παραγωγοί μποροφν με μείωςθ ι αφξθςθ τθσ προςφοράσ να 
αυξιςουν τα ζςοδά τουσ.                                                                                      

Μονάδεσ 5  
Δ.3 Αν το κράτοσ, για να προςτατεφςει τουσ παραγωγοφσ, επιβάλει κατϊτατθ τιμι ΡΚ=25 
χρθματικζσ μονάδεσ, να υπολογίςετε: 



ι) τθ μεταβολι που κα επζλκει ςτα ςυνολικά ζςοδα των παραγωγϊν, όταν το κράτοσ 
αγοράςει το πλεόναςμα. 
ιι) τθν επιβάρυνςθ του κράτουσ από τθν επιβολι τθσ κατϊτατθσ τιμισ.                     

Μονάδεσ 10 
Δ.4 Μία αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ, λόγω μεταβολισ του ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν, ζχει 
ωσ αποτζλεςμα να διαμορφωκεί θ νζα ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ QD2 = 1200/P . Αν ςτθν τιμι 
ιςορροπίασ παρατθρείται ΕΥ = 2, να υπολογίςετε τθν ποςοςτιαία μεταβολι του 
ειςοδιματοσ.                                                                                                                 

  Μονάδεσ 5  

 

Επιμζλεια: Σωηερίδου Δζςποινα 

 

 


