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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ A  

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό 

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. Οι µεταβολές στο µέγεθος του εισοδήµατος δεν έχουν την ίδια επί-
δραση σε όλα τα αγαθά. 

β. Αν η ελαστικότητα ζήτησης είναι ίση µε το µηδέν σε όλα τα σηµεία 

της καµπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται τελείως ελαστι-
κή. 

γ. Η καµπύλη του Μέσου Σταθερού Κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο 
αρχικά µειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται ως συνέπεια του Νόµου 
της Φθίνουσας Απόδοσης. 

δ. Η επιβολή ανώτατης τιµής πρέπει να είναι µακροχρόνια, ώστε να 
αποφεύγεται η «µαύρη αγορά». 

ε. Η συνάρτηση παραγωγής εκφράζει τη σχέση που συνδέει τη µέγιστη 
ποσότητα προϊόντος, που µπορεί να παραχθεί σε ορισµένο χρόνο, µε 
συγκεκριµένες ποσότητες συντελεστών και µε δεδοµένη την τεχνολο-
γία παραγωγής. 

Μονάδες 15 

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

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

Α2. Ο σπουδαιότερος προσδιοριστικός παράγοντας της ελαστικότητας προ-
σφοράς είναι:  

α. η τεχνολογία παραγωγής  
β. το µέγεθος της επιχείρησης 
γ. ο χρόνος  
δ. οι καιρικές συνθήκες. 

Μονάδες 5 
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Α3. Το σιτάρι χρησιµοποιείται για την παραγωγή του ψωµιού. Αν αυξηθεί η 
τιµή του σιταριού, ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες παραµένουν σταθεροί 
(ceteris paribus), τότε: 

α. θα αυξηθεί η προσφερόµενη ποσότητα του ψωµιού  
β. θα µειωθεί η ζήτηση του ψωµιού 
γ. θα αυξηθεί η προσφορά του ψωµιού 
δ. θα µειωθεί η προσφορά του ψωµιού. 

Μονάδες 5 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να περιγράψετε τις τρεις κατηγορίες στις οποίες ταξινοµούνται οι συντελεστές παρα-
γωγής και να δώσετε παραδείγµατα. 

Μονάδες 12 

Β2. Να δώσετε τον ορισµό της επιχειρηµατικότητας, η οποία θεωρείται από ορισµένους 

οικονοµολόγους ως ο τέταρτος συντελεστής παραγωγής.  

Μονάδες 3 

Β3. Να περιγράψετε το κύριο οικονοµικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει κάθε κοινωνία. 

Μονάδες 10 

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ  

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής και κόστους µιας επιχείρησης, που λειτουργεί στη 
βραχυχρόνια περίοδο και παράγει ένα προϊόν. 

 

Αριθµός 

εργατών 

(L) 

Συνολικό 

Προϊόν 

(Q) 

Μέσο 

προϊόν 

(AP) 

Οριακό 

προϊόν 

(ΜP) 

Μεταβλητό 

κόστος 

(VC) 

Μέσο µετα-

βλητό κόστος 

(AVC) 

Οριακό 

κόστος 

(MC) 

0 0 — — 0 — — 

10 20 2 2 ; 7 7 

20 60 3 4 320 5,3 4,5 

30 120 4 6 540 4,5 3,6 

40 200 5 8 800 4 3,2 

50 ; ; ; 1000 4 4 

60 270 4,5 2 1140 4,2 ; 

70 280 4 1 1260 4,5 12 

 
Το συνολικό κόστος παραγωγής (TC) της επιχείρησης δίνεται από τη σχέση: 

TC = 50 + w · L + c · Q 

όπου w η αµοιβή της εργασίας και c το κόστος των πρώτων υλών ανά µονάδα προϊόντος. Τα 

w και c παραµένουν σταθερά. 
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Γ1. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και κάνοντας τους κατάλληλους υπολο-
γισµούς (µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, όπου είναι απαραίτητο) να αντικατα-

στήσετε τα ερωτηµατικά µε τις σωστές αριθµητικές τιµές, λαµβάνοντας υπόψη ότι 
για L =50 το Μέσο Προϊόν (AP) είναι µέγιστο.  

Μονάδες 5 

Γ2. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα να εξετάσετε αν ισχύει ο νόµος της 

Φθίνουσας Απόδοσης. (µονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 3) 

Μονάδες 4 

Γ3. Να υπολογίσετε το Μέσο Σταθερό Κόστος (AFC), όταν παράγονται 25 µονάδες προ-
ϊόντος. 

Μονάδες 3 

Γ4. Να υπολογίσετε τη µεταβολή του κόστους της επιχείρησης, όταν ο αριθµός των εργα-

τών (L) αυξάνεται από 42 σε 58. 

Μονάδες 8 

Γ5. Αν η τιµή του προϊόντος στην αγορά διαµορφωθεί σε 3,2 χρηµατικές µονάδες, η επι-
χείρηση θα συνεχίσει να παράγει και να προσφέρει το προϊόν στην αγορά; (µονάδες 

2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 3) 

Μονάδες 5 

 

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ ∆  

Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην τιµή (Ρ) και στην προσφερόµενη πο-
σότητα (Qs) ενός αγαθού Χ, που παράγει και προσφέρει µια επιχείρηση ενός κλάδου παρα-

γωγής στη βραχυχρόνια περίοδο. Στον συγκεκριµένο κλάδο παραγωγής δραστηριοποιούνται 
συνολικά εκατό (100) όµοιες επιχειρήσεις. 

 

Τιµή 

(Ρ) 

Προσφερόµενη 

Ποσότητα (Qs) 

3 74 

6 98 

 
(Η ατοµική συνάρτηση προσφοράς είναι γραµµική) 

∆1. Να προσδιορίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας στην αγορά του αγαθού Χ, 
αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι: 

QD = 10.000 – 200 Ρ 

Μονάδες 9 

∆2. Έστω ότι αυξάνεται ο αριθµός των (όµοιων) επιχειρήσεων από 100 σε 200 και, 
ταυτόχρονα, αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών κατά 20%. Να υπολογισθούν 

οι νέες αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, αν γνωρίζετε ότι η αγοραία 
καµπύλη ζήτησης µετατοπίζεται παράλληλα και η τιµή ισορροπίας παραµένει σταθε-

ρή. 

Μονάδες 8  
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∆3. Να υπολογίσετε την εισοδηµατική ελαστικότητα (ΕΥ) στην τιµή ισορροπίας, καθώς 
το εισόδηµα αυξάνεται. 

Μονάδες 3 

∆4. Να υπολογίσετε την προσφερόµενη ποσότητα µιας επιχείρησης στην τιµή ισορρο-

πίας, πριν και µετά τις µεταβολές στην αγοραία ζήτηση και στην αγοραία προσφορά 
(µονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (µονάδες 2). 

Μονάδες 5 
 


