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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Α.Ο.Θ 2021 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1.   Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό 

σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη 

Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

 

α. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά 

καθεμιά ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. 

 

β. Μία μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 20% θα οδηγήσει σε μια 

μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του πάνω από 20%, αν η ζήτησή του 

είναι ελαστική. 

 

γ. Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, το άθροισμα του σταθερού και 

του μεταβλητού κόστους αποτελούν το μέσο συνολικό κόστος της 

επιχείρησης. 

 

δ. Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε 

αύξηση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα. 

 

ε. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές του έτους 

βάσης λέγεται ονομαστικό.  

 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό 

της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α2.  Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά, όταν:  

 

α. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του.  

β. μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου.  

γ. αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών.  

δ. αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών 
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Α3.  Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 5. 

Αυτό σημαίνει ότι:  

 

α. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Χ, θα πρέπει να 

θυσιαστούν 5 μονάδες από το αγαθό Ψ  

β. για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα από το αγαθό Ψ, θα πρέπει να 

θυσιαστούν 5 μονάδες από το αγαθό Χ  

γ. μια αύξηση της ποσότητας του Χ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της ποσότητας του Ψ κατά 5%  

δ. μια αύξηση της ποσότητας του Ψ κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

της ποσότητας του Χ κατά 5%. 

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Η οικονομική θεωρία διακρίνεται σε μικροοικονομική και μακροοικονομική 

θεωρία. Ποιο είναι το αντικείμενο της καθεμιάς και ποιοι λόγοι επιβάλλουν την 

διάκριση αυτή; Να δοθεί σχετικό παράδειγμα. 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας με την παραγωγή και το συνολικό κόστος μιας 

επιχείρησης Α. 

 

Q 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

TC 2.000 8.000 12.000 15.000 17.000 20.000 24.000 30.000 40.000 

 

Γ1. Να εξετάσετε και να αιτιολογήσετε αν η επιχείρηση λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια ή στη μακροχρόνια περίοδο. 

 

Γ2. Να βρεθεί το μεταβλητό και στη συνέχεια το μέσο σταθερό κόστος όταν η 

επιχείρηση παράγει 16 μονάδες προϊόντος. 

 

 Γ3. Αν η επιχείρηση παράγει 30 μονάδες προϊόντος, πόσο πρέπει να μειώσει 

την παραγωγή της για να μειωθεί το μεταβλητό της κόστος κατά 5200 

χρηματικές μονάδες;  
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Γ4. Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος, όταν η επιχείρηση παράγει 38 μονάδες 

προϊόντος. 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνονται οι τιμές, οι ζητούμενες ποσότητες αγαθού Χ και τα αντίστοιχα 

εισοδήματα (ceteris paribus). Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα: 

 

 P Qd Y 

Α 10 60 1500 

Β 8 80 1500 

Γ 10 90 2000 

 

Δ1. Να δικαιολογήσετε γιατί υπάρχει μία μόνο ελαστικότητα τόξου ζήτησης ως 

προς την τιμή για το αγαθό Χ. Να υπολογίσετε και να χαρακτηρίσετε την 

ελαστικότητα τόξου ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή. 

 

Δ2. Να βρεθεί η συνάρτηση ζήτησης εάν γνωρίζετε ότι είναι γραμμική. 

 

Δ3. Να βρεθεί η τιμή στην οποία η ελαστικότητα ζήτησης ισούται με -2 (μόνο το 

ακέραιο μέρος) 

 

Δ4. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού Χ, όταν το 

εισόδημα μειώνεται από 2000 σε 1500 χρηματικές μονάδες και να 

χαρακτηρίσετε το αγαθό. 

 

Δ5. Να υπολογίσετε την τιμή και τη ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Κ για το 

εισόδημα των 1500 χρηματικών μονάδων με δεδομένη τη συνάρτηση προσφοράς 

του αγαθού QS = 60 +15P 


