
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 
ΟΜΑΔΑ Α 

Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι Α.5, να σημειώσετε Σ αν η πρόταση είναι σωστή και 
Λ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
Α.1 Αν η ζήτηση είναι ελαστική, η μείωση της προσφοράς του αγαθού αυξάνει τη 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό. 
Α.2 Αν το κράτος θέλει να αυξήσει τα φορολογικά του έσοδα, θα επιβάλλει φόρο 

κατανάλωσης στα αγαθά ανελαστικής ζήτησης. 
Α.3 Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υ-

πάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικα-
νοποιήσουν και του περιορισμένου όγκου των αγαθών που υπάρχουν για την 
ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

Α.4 Όταν το οριακό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το μέσο, το μέσο προϊόν μειώνε-
ται με την αύξηση της εργασίας. 

Α.5 Αν αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που παράγουν ένα αγαθό, θα μετατο-
πιστεί προς τα δεξιά τόσο η καμπύλη προσφοράς της κάθε επιχείρησης, όσο 
και η αγοραία. 

Για τις προτάσεις από Α.6 μέχρι Α.8,να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
Α.6 Αν οι προτιμήσεις των καταναλωτών γίνουν πιο ευνοϊκές για ένα αγαθό με ε-

λαστικότητα προσφοράς ίση με μηδέν, θα: 
α. αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα παραμείνει σταθερή  
β. μειωθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα παραμείνει σταθερή  
γ. αυξηθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του  
δ. μειωθεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του  

Α.7 Βραχυχρόνια είναι η περίοδος παραγωγής κατά την οποία η επιχείρηση: 
 α.  μπορεί να μεταβάλλει όλους τους παραγωγικούς συντελεστές   

 β. μπορεί να μεταβάλλει μόνο την ποσότητα του συντελεστή εργασία  
γ. δεν μπορεί να μεταβάλλει τουλάχιστον έναν παραγωγικό συντελεστή  
δ. δεν μπορεί να μεταβάλλει κανέναν παραγωγικό συντελεστή 

Α.8 Αν η ελαστικότητα προσφοράς ενός προϊόντος είναι ίση με 0,5 και διπλασιαστεί 
η τιμή του, αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί του προϊόντος θα αυξήσουν την προ-
σφερόμενη ποσότητά τους κατά: 

α. 5%   β. 20%  γ. 50%  δ. 100% 
ΟΜΑΔΑ Β 

Να δείξετε σε κοινό διάγραμμα και στη συνέχεια να εξηγήσετε το σχήμα των καμπυ-
λών του μέσου σταθερού, μέσου μεταβλητού και μέσου συνολικού κόστους.  

ΟΜΑΔΑ Γ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μίας επιχείρησης που παράγει ένα αγαθό Χ και λειτουργεί 
σε βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής: 

L Q AP MP  VC  AVC  MC 
1 10   1500   
2     100  
3       
4   10    
5  12     

α. Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα αν γνωρίζετε ότι το μέσο προϊόν γίνεται 
μέγιστο στους 3 εργάτες και ο μοναδικός μεταβλητός συντελεστής παραγωγής που 
χρησιμοποιεί η επιχείρηση είναι η εργασία. 

β. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 
γ. Έστω ότι το αγαθό προσφέρετε από 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις ενώ η συνάρ-

τηση αγοραίας ζήτησης είναι η εξής: Q D =8.500- 20P. 
 Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. Ο
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δ. Έστω ότι επιβάλλεται από το κράτος μία κατώτατη τιμή ίση με 300 χρηματικές 
μονάδες, να υπολογίσετε τα συνολικά έσοδα των παραγωγών. Από πού προέρχο-
νται; 

ε. Να υπολογίσετε την κρατική επιβάρυνση, αν το κράτος πουλήσει το πλεόνασμα ως 
εξής: 
i.  το μέρος του πλεονάσματος μέχρι την ποσότητα ισορροπίας, στην τιμή ισορ-

ροπίας 
ii.  το υπόλοιπο μέρος του πλεονάσματος, στην τιμή που οι καταναλωτές είναι δι-

ατεθειμένοι να πληρώσουν για να απορροφήσουν την πλεονασματική προσφε-
ρόμενη ποσότητα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Λ Α2. Σ Α3. Σ Α4. Λ Α5. Λ 
Α6. α Α7. γ Α8. γ 

ΟΜΑΔΑ Β 
Κεφάλαιο Τρίτο. Μέσο Κόστος &3. Διάγραμμα 3.6 Καμπύλες Μέσου Κόστους σελ. 64 
σχ. βιβλίου και τα σχόλια στη σελ. 65 σχ. βιβλίου. 

ΟΜΑΔΑ Γ 
α. Ο πίνακας συμπληρωμένος έχει ως εξής: 

L Q AP MP  VC  AVC  MC 
1 10 10 10 1500 150 150 
2 30 15 20 3000 100 75 
3 45 15 15 4500 100 100 
4 55 13,75 10 6000 109 150 
5 60 12 5 7500 125 300 

β. γνωρίζουμε ότι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους, που βρί-
σκεται πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυ-
χρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. Άρα ο πίνακας προσφοράς της επι-
χείρησης είναι: 

P=MC↑≥AVC Q S 
100 45 
150 55 
300 60 

γ. το αγαθό προσφέρετε από 100 πανομοιότυπες επιχειρήσεις, οπότε χρησιμοποιώντας 
τον αγοραίο πίνακα προσφοράς και την αγοραία συνάρτηση ζήτησης προκύπτει: 

P QSαγοραία =100QS Q Dαγοράια =8.500-20P 
100 45 4500100   8500-20 6500100   
150 55 5500100   8500-20 5500150   
300 60 6000100   8500-20 2500300 

Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή στην οποία ισχύει: QS = Q D. Άρα τιμή ισορροπίας είναι η 
P0=150 και ποσότητα ισορροπίας είναι η Q0 =5500. 
δ. τα συνολικά έσοδα των παραγωγών μετά την επιβολή της κατώτατης τιμής είναι: 
 Σ.Ε= PΚ 000.800.16000300  KQs  

 Προέρχονται από : 
i. τους καταναλωτές: Σ.Δ =PK 000.7502500300  DKQ  

ii.  το κράτος : κρατική επιβάρυνση από την αγορά του πλεονάσματος = 
PK  ό  300 000.050.13500300)25006000(    

ε. το κράτος εισπράττει από την πώληση του πλεονάσματος: 
i. P0  )( 0 DKQQ 150 000.4503000150)25005500(   

ii. P1 500.62500125)55006000(125)( 0  QQSK  Ο
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Όπου P1 είναι η τιμή που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλω-
τές για να απορροφήσουν την πλεονασματική προσφερόμενη ποσότητα και 
προκύπτει ως εξής: 
6000=8.500-20 .12511  PP  
Το κράτος λοιπόν θα εισπράξει από την πώληση του πλεονάσματος: 
450.000+62.500=512.500  
ενώ έχει πληρώσει για την αγορά του πλεονάσματος: 1.050.000 
οπότε η τελική επιβάρυνση του κράτους θα είναι:  
1.050.000-512.500=537.500 χρηματικές μονάδες.  
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