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ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό 

σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί δίπλα σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, 

αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

 

α. Αν γνωρίζουµε ότι ισχύει Κ.Ε. Χ→Ψ = 5 τότε για να παράξουµε 5 µονάδες 

Ψ απαιτείται θυσία 1 µονάδας Χ.  

Μονάδες 3 

β. Ανάµεσα σε δύο παράλληλες καµπύλες ζήτησης µε α>0, β<0, στην ίδια 

τιµή µεγαλύτερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή, σε απόλυτο, 

εµφανίζει αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην αρχή των αξόνων.  

Μονάδες 3 

γ. Η επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο µεγιστοποιεί το ανά µονάδα κέρδος 

της, όταν µε δεδοµένη τιµή, ελαχιστοποιεί το ανά µονάδα κόστος της.  

Μονάδες 3 

δ. Η βελτίωση της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια τη µείωση του οριακού και 

του µέσου κόστους και κατ’ επέκταση τη µετακίνηση της καµπύλης 

προσφοράς αριστερά. 

Μονάδες 3 

ε. Όσο πιο µικρή είναι η ανώτατη τιµή που επιβάλλει το κράτος τόσο πιο 

µικρή είναι η πιθανή τιµή του καπέλου που ενδέχεται να δηµιουργηθεί. 

Μονάδες 3 
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Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 

πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Α2. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραµµική. 

Όταν η τιµή του παραγωγικού συντελεστή εργασία είναι 4.000 χρηµατικές 

µονάδες, η αγορά του αγαθού ισορροπεί για τιµή 50 χρηµατικές µονάδες και 

ποσότητα 100 κιλά. Σε αυτή την τιµή, ο λόγος της ποσοστιαίας µεταβολής της 

προσφερόµενης ποσότητας προς την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής του 

παραγωγικού συντελεστή εργασία είναι ίσος µε -2. Αν η τιµή του παραγωγικού 

συντελεστή εργασία αυξηθεί στις 5.000 χρηµατικές µονάδες, η νέα τιµή και 

ποσότητα ισορροπίας είναι 100 χρηµατικές µονάδες και 75 κιλά αντίστοιχα. Η 

συνάρτηση προσφοράς του αγαθού, (µε σταθερή ζήτηση) που αφορά τιµή του 

παραγωγικού συντελεστή εργασία ίση µε 5000 χρηµατικές µονάδες είναι: 

α. Qs = 125 + 1/2P 

β. Qs = 25 + 1/2P 

γ. Qs = 75 + 1/2P 

δ. Qs = 25 + 1,5P. 

Μονάδες 5 

Α3. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα δεδοµένα κόστους µιας επιχείρησης που 

λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.  

Συνολικό Προϊόν 30 40 50 

Οριακό Κόστος - 40 50 

 

Αν η επιχείρηση παράγει 32 µονάδες προϊόντος και θέλει να αυξήσει την 

παραγωγή κατά 10 µονάδες, η µεταβολή στο κόστος της θα είναι: 

α. 500 χρηµατικές µονάδες 

β. 420 χρηµατικές µονάδες 

γ. 480 χρηµατικές µονάδες 

δ. 720 χρηµατικές µονάδες. 

Μονάδες 5 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

Β. Από την ανάλυση της καµπύλης προσφοράς ν’ απαντήσετε τα παρακάτω: 

α) Πως συνδέεται ο σκοπός της επιχείρησης µε το κόστος παραγωγής; 

(µονάδες 4) 

β) Πως η επιχείρηση εντοπίζει το επίπεδο προσφερόµενης ποσότητας µε 

σταθερή την τιµή πώλησης του προϊόντος και πως όταν αυτή µεταβάλλεται; 

(µονάδες 15) 

γ) Τι δείχνει η καµπύλη προσφοράς; ∆ιατυπώστε τον νόµο προσφοράς. 

(µονάδες 6) 

Μονάδες 25 

 

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ 

 

Μια οικονοµία µε δεδοµένη τεχνολογία και πλήρη απασχόληση των παραγωγικών 

συντελεστών µπορεί να παράγει το ζεύγος αγαθών Χ και Ψ είτε το ζεύγος αγαθών Χ 

και Ω όπως στον παρακάτω πίνακα. 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ Χ ΑΓΑΘΟ Ψ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΑΓΑΘΟ 

Χ 

ΑΓΑΘΟ 

Ω 

Α 0 20 Α΄ 0 40 

Β 5 15 Β΄ 5 30 

Γ 10 10 Γ΄ 10 20 

∆ 15 5 ∆΄ 15 10 

Ε 20 0 Ε΄ 20 0 

Γ1. Να βρείτε τα κόστη ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ και του 

αγαθού Χ σε όρους του Ω σε όλους τους διαδοχικούς συνδυασµούς. 

Μονάδες 4 

Γ2. Να κατασκευάσετε τις δυο καµπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων (για το 

ζεύγος αγαθών Χ και Ψ και για το ζεύγος αγαθών Χ και Ω) στο ίδιο διάγραµµα 

(µονάδες 4). Να αιτιολογήσετε τη µορφή τους σε σχέση µε την ικανότητα 

παραγωγής των παραγωγικών συντελεστών (µονάδες 4).  

Μονάδες 8  

Γ3. Με την παραγωγή ποιου ζεύγους αγαθών η οικονοµία έχει µεγαλύτερες 

παραγωγικές δυνατότητες (µονάδες 2); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

(µονάδες 3). 

Μονάδες 5  
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Γ4. Αν η οικονοµία επιλέξει να παράγει 10 µονάδες από το αγαθό Χ και 10 

µονάδες από το αγαθό Ψ, πόσες µονάδες από το αγαθό Ω θυσιάζονται; 

Μονάδες 5 

Γ5. Να αναφέρετε τις βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η καµπύλη 

παραγωγικών δυνατοτήτων µιας οικονοµίας. 

Μονάδες 3 

 

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα αγοραία δεδοµένα ζήτησης και προσφοράς ενός 

αγαθού Α.  

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α 20 450 Κ 20 250 

Β 30 390 Λ 30 300 

Γ 40 350 Μ 40 350 

∆ 50 320 Ν 50 400 

Ε 60 300 Ξ 60 450 

 

∆1. Να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Α στην 

αγορά.  

Μονάδες 2 

∆2. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή καθώς η τιµή 

µειώνεται από 60 σε 50 χρηµατικές µονάδες καθώς επίσης και την 

ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιµή αυξάνεται από τις 50 στις 60 

χρηµατικές µονάδες. 

Μονάδες 4 

∆3. Το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιµή στο αγαθό ίση µε 60 χρηµατικές µονάδες 

και στη συνέχεια αγοράζει το πλεόνασµα στην τιµή παρέµβασης. Να 

υπολογίσετε: 

α. το µέγεθος του πλεονάσµατος που εµφανίζεται στην αγορά. 

Μονάδες 2 

β. το όφελος που θα προκύψει για τους παραγωγούς από την επιβολή της 

κατώτατης τιµής. 

Μονάδες 4 
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∆4. Το κράτος στην συνέχεια πουλάει όλο το πλεόνασµα, στην τιµή που οι 

καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να καταβάλλουν προκειµένου ν’ 

απορροφήσουν την ποσότητα που προσφέρεται στην PK. Να υπολογίσετε: 

α. τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές και σε ποιους 

Μονάδες 4 

β. την τελική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. 

Μονάδες 4 

∆5. Αν η προσφορά αυξηθεί σε κάθε τιµή κατά 50 µονάδες προϊόντος να βρείτε το 

έλλειµµα ή το πλεόνασµα που θα δηµιουργεί στην αρχική τιµή ισορροπίας 

(µονάδα 1). Να αναφέρετε τέσσερις (4) πιθανούς λόγους αύξησης της 

προσφοράς (µονάδες 4). 

Μονάδες 5 

 


