ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α
Για τις προτάσεις, από Α1 µέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και
δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, ή "Λάθος", αν η πρόταση
είναι λανθασµένη.
Α.1

Α.2

Α.3

Α.4

Α.5

Η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (Κ.Π.∆.) µας δείχνει τις µεγαλύτερες
ποσότητες ενός αγαθού που είναι δυνατόν να παραχθούν σε µία οικονοµία για
κάθε δεδοµένη ποσότητα του άλλου αγαθού. Έχει πάντα θετική κλίση, διότι
όταν το ένα αγαθό αυξάνεται το άλλο µειώνεται και αντίστροφα.
Μονάδες 3
Η µεταβολή της ζήτησης είναι αποτέλεσµα της µεταβολής ενός ή περισσοτέρων
από τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες (εκτός της τιµής) και
απεικονίζεται γραφικά µε µία µετατόπιση ολόκληρης της καµπύλης ζήτησης
Μονάδες 3
Οι συµπεριφορές του µέσου µεταβλητού, του µέσου συνολικού και του οριακού
κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο έχουν τη µορφή του λατινικού γράµµατος U,
ως συνέπεια του νόµου της φθίνουσας απόδοσης.
Μονάδες 3
Επειδή η αν ώτατη τιµ ή δ ηµιο υργεί ανισορροπία στην αγορά των πρ οϊόντων
και, συγκεκριµένα, ελλεί µµατα και «µαύρη αγορά », το κράτος δ εν πρέπ ει
να παρεµβαίνει σ τη λειτουργία της α γοράς.
Μονάδες 3
Αν η ζήτηση στο σηµ είο ισ ορροπίας είναι ελα στι κή και η προσφο ρά το υ
αγαθού αυξάνεται, τό τε µει ώνεται η συν ολι κή δαπάνη των κα ταναλωτών
και τα συνο λικά έσ οδα των παραγωγώ ν.
Μονάδες 3

Για τις προτάσεις Α6 και Α7, να γράψετε σ το τετρ άδιό σας τον αριθµό της
πρότασης και δίπλα του το γράµµα π ου αντι στο ιχεί στη σωσ τή απάντησ η.
Α.6

Α.7

Το αγαθό Α µε ΕD=-1,5 έχει υποκατάστατο το αγαθό Β µε ΕD=-1. Αν αυξηθεί η τιµή του
αγαθού Α, ποιες από τις παρακάτω υποθέσεις είναι σωστές;
α .Αυξάνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Α.
β. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Β παραµένει σταθερή.
γ. Αυξάνει η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Β.
δ. Μειώνεται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Β.
ε. Θα αυξηθεί και η τιµή του Β.
Μονάδες 5
Όταν το οριακό προϊόν είναι µεγαλύτερο από το µέσο προϊόν:
α. το µέσο προϊόν αυξάνεται
β. το µέσο προϊόν µειώνεται
γ. το µέσο προϊόν είναι σταθερό
δ. το µέσο προϊόν είναι αρνητικό
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Έστω ότι η αγορά των ηλεκτρικών κουζινών ισορροπεί σε ένα σηµείο. ∆είξτε τι θα
συµβεί γραφικά σε αυτό και αιτιολογήστε τις όποιες µεταβολές, αν συµβούν τα
ακόλουθα:

α. Μια σηµαντική αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος που χρησιµοποιούν τα νοικοκυριά,
β. Μια σηµαντική αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις,
γ. Μια εισαγωγή βελτιωµένης τεχνολογίας στην παραγωγή τους,
δ. Μία αύξηση της παραγωγικότητας των εργατών που απασχολούνται στην παραγωγή των ηλεκτρικών κουζινών.
Μονάδες 16
Β.2. Τ ι γνωρ ίζετ ε για το ν χρον ικό ορίζοντα της επ ιχ είρησ ης.
Μονάδες 9

ΟΜΑ∆Α Γ
Σε µια επιχείρηση, σε κάποιον αριθµό εργατών (L1) ισχύει ότι ΑΡ=20 µονάδες. Στην συνέχεια, η
επιχείρηση προσλαµβάνει 4 επιπλέον εργάτες (L2), µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ΑΡ=16 και
ΜΡ=10 µονάδες. Σε επίπεδο παραγωγής 120 µονάδων ισχύει ΑVC=30 και σε επίπεδο παραγωγής
160 µονάδων ισχύει ΤC=8.600 €. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί ως µοναδικό µεταβλητό συντελεστή
την εργασία.
Γ.1. Να υπολογίσετε τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων εργατών.
Μονάδες 5
Γ.2. Να υπολογίσετε το FC της επιχείρησης.
Μονάδες 10
Γ.3. Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 160 σε 175 µονάδες και κάθε µία απ’ αυτές
τις επιπλέον 15 µονάδες αυξάνει το µεταβλητό της κόστος κατά 80 €, να βρεθεί
i. ο αριθµός των εργατών που απασχολήθηκαν για την παραγωγή των 175 µονάδων προϊόντος.
ii. η παραγόµενη εκείνη ποσότητα προϊόντος της επιχείρησης (από 160 σε 175 µονάδες) στην οποία
εµφανίζει µέσο µεταβλητό κόστος ίσο µε 40 €.
Μονάδες 10

ΟΜΑ∆Α ∆
Η αγορά ενός αγαθού περιγράφεται από µία γραµµική συνάρτηση προσφοράς και από µία
συνάρτηση ζήτησης που σε όλα της τα σηµεία εµφανίζει σταθερή τοξοειδή ελαστικότητα ως προς
την τιµή και ίση µε την µονάδα. Η τιµή ισορροπίας, αρχικά στην αγορά είναι P0=12 χρηµατικές
µονάδες και η ποσότητα ισορροπίας είναι Q0=20 µονάδες προϊόντος.
∆.1.Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση ζήτησης.
Μονάδες 4
∆.2.Στη συνέχεια αυξάνεται το εισόδηµα των καταναλωτών κατά 30% µε αποτέλεσµα η
συνάρτηση της ζήτησης να αυξηθεί κατά 75%. Να προσδιορίσετε τη νέα συνάρτηση ζήτησης και
τη συνάρτηση προσφοράς και στην συνέχεια την ισορροπία της αγοράς αυτού του προϊόντος, αν
γνωρίζετε ότι η ΕS στο αρχικό σηµείο ισορροπίας ισούται µε 3.
Μονάδες 10
∆.3.Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς το εισόδηµα (εισοδηµατική ελαστικότητα)
για τιµή ίση µε την αρχική τιµή ισορροπίας και να χαρακτηρίσετε το είδος του προϊόντος.
Μονάδες 5
∆.4. Αν στην αγορά επιβλήθηκε ανώτατη τιµή (διατίµηση) πώλησης (PA) η οποία δηµιούργησε
καπέλο (Κ) στην αγορά 9 χρηµατικών µονάδων ανά µονάδα προϊόντος να βρεθούν το Έλλειµµα (Ε)
στην αγορά, η ΡΑ καθώς και το ύψος της τιµής, που πουλήθηκε η ποσότητα που διέθεσαν οι
επιχειρήσεις, µέσω της ¨µαύρης αγοράς¨, παράνοµα (έστω ΡΠ).
Μονάδες 6
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

