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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

 

ΘΕΜΑ A  

A1. Να χαρακτηρίσετε τικ προτάσεικ που ακολουθούν γράφοντακ στο τετράδιό σακ, δίπλα 

στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

α. Το πραγµατικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για 
την παραγωγή του.  

β. Όταν η τιµή ενός αγαθού µειώνεται, αυξάνεται η ζήτησή του και όταν η τιµή του 
αυξάνεται, µειώνεται η ζήτησή του (όταν οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράε

γοντες της ζήτησης παραµένουν σταθεροί).  

γ. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, τότε το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάε
νεται µε φθίνοντα ρυθµό.  

δ. Ο αριθµός των επιχειρήσεων, ως προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς, 
αφορά αποκλειστικά την αγοραία καµπύλη προσφοράς.  

ε. Ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού είναι δυνατόν 
να µη µεταβάλλει την τιµή του.  

Μονάδες 15 

Για τικ παρακάτω προτάσεικ Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σακ τον αριθµό τηκ κάθε 

πρότασηκ και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2. Έστω ο συνδυασµός Κ (80Χ, 50Ψ) δύο αγαθών Χ και Ψ επί της Καµπύλης Παραγωε

γικών ∆υνατοτήτων µιας υποθετικής οικονοµίας. Τότε: 

α. η µέγιστη ποσότητα µόνο του αγαθού Χ που µπορεί να παράγει η οικονοµία είναι 

80 µονάδες.  

β. η µέγιστη ποσότητα µόνο του αγαθού Ψ που µπορεί να παράγει η οικονοµία είναι 

50 µονάδες.  

γ. η µέγιστη ποσότητα µόνο του αγαθού Χ που µπορεί να παράγει η οικονοµία είναι 

µεγαλύτερη από 80 µονάδες.  

δ. η µέγιστη ποσότητα µόνο του αγαθού Ψ που µπορεί να παράγει η οικονοµία είναι 

µικρότερη από 50 µονάδες.  

Μονάδες 5 

Α3. Στην αγορά ενός κανονικού αγαθού που βρίσκεται σε ισορροπία έχουµε τις παρακάε
τω µεταβολές:  

i) µείωση του εισοδήµατος των καταναλωτών.  

ii) βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής.  
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 Από την ταυτόχρονη αυτή µεταβολή προκύπτει:  

α. αύξηση της τιµής ισορροπίας και µείωση της ποσότητας ισορροπίας.  

β. µείωση της τιµής ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας µπορεί να αυξηθεί, να 
µειωθεί ή να παραµείνει σταθερή. 

γ. αύξηση της τιµής και της ποσότητας ισορροπίας. 

δ. αύξηση της ποσότητας ισορροπίας, ενώ η τιµή ισορροπίας µπορεί να αυξηθεί, να 

µειωθεί ή να παραµείνει σταθερή. 

Μονάδες 5 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β  

Με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραµµάτων (να χρησιµοποιήσετε στυλό) να εξηγήσετε 

τις περιπτώσεις: 

Β1. Μεταβολή µόνο στη ζητούµενη ποσότητα. 

Μονάδες 7 

Β2. Μεταβολή µόνο στη ζήτηση. 

Μονάδες 7 

Β3. Ταυτόχρονη µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας και της ζήτησης. 

Μονάδες 11 

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ  

Μια υποθετική οικονοµία η οποία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει 

στη διάθεσή της πλήρως και αποδοτικά και µε δεδοµένη τεχνολογία, παράγει τα εξής δύο 
προϊόντα Ω και Ζ , σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Ποσότητες 

αγαθού Ω 

Ποσότητες 

αγαθού Ζ 

Κόστος Ζ 

(σε µονάδες Ω) 

Κόστος Ω 

(σε µονάδες Ζ ) 

Α 600 0   

   ; ; 

Β 400 175   

   2 ; 

Γ 300 ;   

   ; 0,25 

∆ ; 250   

   ; ; 

Ε 0 275   

 
Γ1. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τα κενά όπου 

υπάρχει ερωτηµατικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισµούς (µε ακρίβεια δύο 
δεκαδικών ψηφίων, όπου είναι απαραίτητο). 

Μονάδες 8 
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Γ2. Πόσες µονάδες του αγαθού Ω πρέπει να θυσιαστούν, προκειµένου να παραχθούν οι 
πρώτες 200 µονάδες του αγαθού Ζ;  

Μονάδες 5  

Γ3. Έστω ότι µεταβάλλεται κατά 50% η παραγωγή του αγαθού Ω, λόγω βελτίωσης της 

τεχνολογίας παραγωγής του. Να κατασκευάσετε το νέο πίνακα παραγωγικών δυνατοε
τήτων της οικονοµίας (µονάδες 3) και σε κοινό διάγραµµα την αρχική και τη νέα 

Καµπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων της οικονοµίας (να χρησιµοποιήσετε στυλό). 
(µονάδες 5)  

Μονάδες 8  

Γ4. Να χαρακτηριστούν, χωρίς υπολογισµούς, οι συνδυασµοί ποσοτήτων παραγωγής των 

δύο αγαθών που βρίσκονται ανάµεσα στις δύο καµπύλες, σε σχέση µε την αρχική και 
τη νέα Καµπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων της οικονοµίας.  

Μονάδες 4  

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ ∆  

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά µία επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια 
περίοδο: 

 

Συνολικό 

Προϊόν (Q) 

Μεταβλητό 

Κόστος (VC) 

Μέσο Μεταβλητό 

Κόστος (AVC) 

Οριακό 

Κόστος (MC) 

0 0 ε ε 

1 4 4 4 

2 6 3 ; 

3 9 ; 3 

4 14 3,5 ; 

5 ; 4,8 10 

6 42 7 18 

 

∆1. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τα κενά όπου 
υπάρχει ερωτηµατικό, κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισµούς.  

Μονάδες 4  

∆2.  Να παρασταθούν γραφικά σε κοινό διάγραµµα οι καµπύλες του Μέσου Μεταβλητού 

Κόστους (AVC) και του Οριακού Κόστους (MC) (µονάδες 6). Σχολιάστε την πορεία 
του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (AVC) και εξηγήστε πού οφείλεται αυτή (να χρηε

σιµοποιήσετε στυλό). (µονάδες 3)  

Μονάδες 9 

∆3. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και να εξηγήσετε πώς 
προκύπτει.  

Μονάδες 6  

∆4. Ποια επίδραση θα έχει στην καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης καθεµιά από τις 

παρακάτω µεταβολές; 

α) αύξηση του εργατικού µισθού.  

β) βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής.  

Μονάδες 6 


