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Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

4

ΤΑΞΗ:
3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑ∆Α)
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Α1.

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.

ÈÅ

α. Είναι πιθανό για µία οικονοµία να αυξήσει την παραγωγή ψωµιού και
ταυτόχρονα την παραγωγή αυτοκινήτων, αν κινηθεί προς τα κάτω και δεξιά
κατά µήκος της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων της.
(Μονάδες 3)
A
β. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού έχει τύπο: Q D =
και η
P
αγοραία προσφορά του έχει τύπο: QS = γ + δ P. Αν το κράτος επιβάλλει
κατώτατη τιµή και αγοράσει το πλεόνασµα που δηµιουργείται σε αυτήν την
τιµή, η µεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών από
την επιβολή της κατώτατης τιµής είναι ίση µε την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού.
(Μονάδες 3)
γ. Το µέσο κόστος είναι κόστος ανά µονάδα προϊόντος, ενώ το οριακό είναι η
αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής λόγω της παραγωγής της
τελευταίας µονάδας προϊόντος.
(Μονάδες 3)
δ. Η ελαστικότητα ζήτησης µειώνεται όταν ισούται κάθε φορά µε έναν
µικρότερο αρνητικό αριθµό και η ζητούµενη ποσότητα στην περίπτωση
αυτή είναι πολύ ευαίσθητη στις µεταβολές της τιµής.
(Μονάδες 3)
ε. Στην ανάλυση του οικονοµικού συστήµατος και της λειτουργίας της αγοράς,
γίνεται συνήθως η υπόθεση ότι ένας εργαζόµενος γνωρίζει τους µισθούς
που προσφέρουν όλοι οι εργοδότες και µπορεί να επιλέξει τον εργοδότη
που προσφέρει το µεγαλύτερο µισθό.
(Μονάδες 3)
Μονάδες 15
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Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2. Οι αγορές τριών αγαθών Χ, Ψ και Ω βρίσκονται σε ισορροπία. Το αγαθό Ψ
είναι υποκατάστατο του αγαθού Χ και συµπληρωµατικό του αγαθού Ω. Αν
χειροτερεύσει η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Ω τότε:
α. θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας του αγαθού Ψ και θα µειωθεί η τιµή
ισορροπίας του αγαθού Χ.
β. θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας του αγαθού Χ και θα αυξηθεί η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού Ψ.
γ. θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και του αγαθού Χ και του αγαθού Ψ.
δ. θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας του αγαθού Χ και θα µειωθεί η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού Ψ.
Μονάδες 5
Α3. Αν µειωθούν οι δαπάνες για τα καύσιµα που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση για
την παραγωγή του προϊόντος της, τότε:
α. θα µειωθεί το σταθερό κόστος της επιχείρησης.
β. θα µειωθεί το µέσο µεταβλητό κόστος της επιχείρησης.
γ. θα µετατοπιστεί η καµπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και
αριστερά.
δ. θα µειωθεί το µέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Β1.

Τι εννοούµε µε τον όρο παραγωγική διαδικασία;

Μονάδες 2

α. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται οι συντελεστές παραγωγής και τι
περιλαµβάνει η κάθε κατηγορία; (Απαιτούνται και τα παραδείγµατα).
(Μονάδες 12)
β. Πότε ένας συντελεστής ονοµάζεται εν δυνάµει συντελεστής παραγωγής;
(Μονάδες 3)
γ. Να δώσετε τον ορισµό της επιχειρηµατικότητας και να αναφέρετε τι
υποστηρίζουν οι οικονοµολόγοι για την επιχειρηµατικότητα ως παραγωγικό
συντελεστή.
(Μονάδες 4)
Μονάδες 19
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών της παραγωγής και
ποια η συνέπεια του στην οικονοµία;
Μονάδες 4

ÈÅ

Β2.

Β3.
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ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ

(L)
3
4
5

Συνολικό
Προϊόν

Μέσο
Προϊόν

(Q)

(AP)
80

(MP)
-

95

70
60

630

Γ2.

Γ3.

Γ4.

Μεταβλητό
Μέσο
Κόστος
Μεταβλητό
Κόστος
(AVC)
(VC)
10.800
40
40
25.600

Οριακό
Κόστος
(MC)
32,5

Να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα αν γνωρίζετε ότι το µέσο προϊόν είναι
µέγιστο όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε εργάτες και ότι η επιχείρηση
προσφέρει τις 630 µονάδες προϊόντος στην τιµή των 120 χρηµατικών µονάδων.
Στην απάντησή σας να φαίνονται οι σχετικοί υπολογισµοί. (Να βασιστείτε
στο ακέραιο µέρος των αριθµητικών αποτελεσµάτων).
Μονάδες 10
Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης ισχύει ο νόµος της
φθίνουσας απόδοσης, µετά από ποια ποσότητα εργασίας φαίνεται η λειτουργία
του και γιατί.
Μονάδες 2
Όταν η επιχείρηση παράγει 450 µονάδες προϊόντος και αυξάνει την παραγωγή
της, το κόστος της αυξάνεται κατά 6.000 χρηµατικές µονάδες. Να υπολογίσετε
πόσες µονάδες αυξάνει την παραγωγή της.
Μονάδες 3
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας προσφοράς µιας δεύτερης επιχείρησης Β που µαζί
µε την πρώτη προσφέρουν το αγαθό στην αγορά.

ÈÅ

Γ1.
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Εργάτες

4

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, τα δεδοµένα του οποίου
αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής µιας επιχείρησης Α που
λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.

Τιµή Προσφερόµενη
ποσότητα
P
QS
80
630
120
770

α. Να παρασταθεί γραφικά η αγοραία καµπύλη προσφοράς.
Μονάδες 4
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β. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα της αγοραίας
προσφοράς του αγαθού, καθώς η τιµή του αυξάνεται από 40 σε 80
χρηµατικές µονάδες.
Μονάδες 2
γ. Από τι εξαρτάται η ελαστικότητα της προσφοράς; Ποιοι παράγοντες
επιδρούν σ' αυτό και σε ποια περίοδο παραγωγής η ελαστικότητα
προσφοράς είναι µεγαλύτερη;
Μονάδες 4

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ

∆2.

∆3.

∆4.

Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού “Λ” είναι γραµµική. Η αγοραία
συνάρτηση προσφοράς του δίνεται από τη σχέση QS1 = 40 + 8P, όπου QS είναι
η προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού και P είναι η τιµή του. Στο σηµείο
ισορροπίας (Ε) η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή του είναι ED = - 0,5
και η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιµή του είναι ES = 0,5. Να
υπολογίσετε την τιµή (PE) και την ποσότητα ισορροπίας (QE) του αγαθού “Λ”.
Μονάδες 3
Μια µείωση των τιµών (αµοιβών) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού
“Λ” (ceteris paribus), οδήγησε σε παράλληλη µετατόπιση της καµπύλης
προσφοράς του, µε αποτέλεσµα να µεταβληθούν τα συνολικά έσοδα των
παραγωγών κατά 37,5% στο νέο σηµείο ισορροπίας (Ε΄) σε σχέση µε το
αρχικό σηµείο ισορροπίας (Ε).
α. Να δικαιολογήσετε τη µεταβολή των συνολικών εσόδων των παραγωγών
από το αρχικό στο νέο σηµείο ισορροπίας και να την υπολογίσετε.
Μονάδες 4
β. Να υπολογίσετε τη νέα τιµή (PE΄) και τη νέα ποσότητα ισορροπίας (QE΄)
του αγαθού “Λ”.
Μονάδες 8
α. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραµµα τις συναρτήσεις προσφοράς
(QS1, QS2) και ζήτησης (QD) του αγαθού “Λ” καθώς και τα σηµεία
ισορροπίας (Ε) και (Ε΄).
Μονάδες 5
β. Να υπολογίσετε και να δείξετε στο διάγραµµα το έλλειµµα ή το πλεόνασµα
που θα δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού “Λ”, εξαιτίας της µεταβολής
της προσφοράς του για τιµή (P) ίση µε την αρχική τιµή ισορροπίας (PE).
Μονάδες 2
Σε µια ανταγωνιστική αγορά ενός αγαθού, σε κάθε άλλη τιµή εκτός της τιµής
ισορροπίας, σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, θα παρουσιάζεται είτε
πλεόνασµα είτε έλλειµµα. Να εξηγήσετε πώς διαµορφώνεται η τιµή
ισορροπίας, στην περίπτωση που παρουσιάζεται πλεόνασµα.
Μονάδες 3

ÈÅ

∆1.
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