
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 Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο τελευταίος 

επιπλέον εργάτης. 
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 υπάρχει 

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

Α.4 Όταν η ποσοστιαία αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού είναι μικρότερη της 
ποσοστιαίας αύξησης του εισοδήματος, το αγαθό είναι κατώτερο. 

Α.5 Η ελαστικότητα προσφοράς στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής είναι μεγαλύτερη 
από ότι στη μακροχρόνια περίοδο. 

ΟΜΑΔΑ Β 
Β.1  Να δείξετε σε κοινό διάγραμμα και στη συνέχεια να εξηγήσετε το σχήμα των καμπυλών 

του μέσου σταθερού, μέσου μεταβλητού και μέσου συνολικού κόστους.  
Β.2  Εξηγήστε με τη βοήθεια διαγράμματος : 
 α. τη μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα. 
 β. τη μεταβολή μόνο στη ζήτηση . 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μίας επιχείρησης που παράγει ένα αγαθό Χ και λειτουργεί σε 
βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή παραγωγής την 
εργασία. Η αμοιβή της εργασίας παραμένει σταθερή και ίση με 1500 χρηματικές μονάδες ανά 
εργάτη: 

L Q AP MP FC VC  TC AVC MC 
0 0  -   1100 - - 
1 10        
2 35        
3 75        
4 95        
5 105        
6 110        

Γ.1 Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα. (στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε 
ένα δεκαδικό ψηφίο). 

Γ.2  Να εξηγήσετε σε ποια ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή εργασία φαίνεται η    
λειτουργία του νόμου φθίνουσας απόδοσης και γιατί; 

Γ.3 Να υπολογίσετε τη μεταβολή του κόστους της επιχείρησης όταν η παραγωγή της 
επιχείρησης μεταβάλλεται από 25 μονάδες σε 55 μονάδες. 

Γ.4 Έστω ότι η επιχείρηση παράγει 105 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το κόστος 
παραγωγής της κατά 2400 χρηματικές μονάδες. Πόσο θα μεταβληθεί η παραγωγή της; 

Γ.5  Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης καθώς και τον πίνακα 
αγοραίας προσφοράς, αν γνωρίζετε ότι το προϊόν παράγεται από 45 πανομοιότυπες 
επιχειρήσεις. Στη συνέχεια να προσδιορίσετε την αλγεβρική μορφή της αγοραίας 
γραμμικής συνάρτησης προσφοράς. 

Γ.6 Δίνεται ο αγοραίος πίνακας ζήτησης του αγαθού. Να βρεθεί η τιμή και η  ποσότητα 
ισορροπίας του.  

P QD 
50 6280 

100 5670 
120 4545 
200 3860 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Λ Α.2 Σ Α.3 Σ Α.4 Λ Α.5 Λ 
ΟΜΑΔΑ Β 

Β.1 Κεφάλαιο Τρίτο. §3 Μέσο Κόστος. Διάγραμμα 3.6 Καμπύλες Μέσου Κόστους σελ. 64 
σχ. βιβλίου και τα σχόλια στη σελ. 65 σχ. βιβλίου. 
Β.2 Κεφάλαιο Δεύτερο. §7 Μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα και μεταβολή στη 
ζήτηση σελ. 37-38 σχ. βιβλίου. 

ΟΜΑΔΑ Γ 
Γ.1 Χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους τύπους , ο πίνακας συμπληρώνετε ως εξής: 

L Q AP MP FC VC  TC AVC MC 
0 0 - - 1100 0 1100 - - 
1 10 10 10 1100 1500 2600 150 150 
2 35 17,5 25 1100 3000 4100 85,7 60 
3 75 25 40 1100 4500 5600 60 37,5 
4 95 23,7 20 1100 6000 7100 63,1 75 
5 105 21 10 1100 7500 8600 71,4 150 
6 110 18,3 5 1100 9000 10100 81,8 300 

Γ.2  Παρατηρούμε ότι το οριακό προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του στο επίπεδο 
απασχόλησης των 3 εργατών. Άρα ο Ν.Φ.Α μπαίνει σε εφαρμογή από τον τρίτο εργάτη 
και μετά, όπου το οριακό προϊόν αρχίζει και μειώνεται. Ο Ν.Φ.Α, που ισχύει στη 
βραχυχρόνια περίοδο, εκεί δηλαδή που υπάρχει τουλάχιστον ένας σταθερός 
συντελεστής παραγωγής, δηλώνει ότι  υπάρχει ένα σημείο, (στην περίπτωσή μας για 
L=3), μέχρι το οποίο η διαδοχική προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού 
συντελεστή δίνει συνεχώς μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από αυτό 
το σημείο κάθε διαδοχική ίση αύξηση του μεταβλητού συντελεστή παραγωγής θα δίνει 
όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή το οριακό  προϊόν του 
μεταβλητού συντελεστή στην  αρχή αυξάνεται και μετά μειώνεται.   

Γ.3 Με τη βοήθεια του οριακού κόστους θα υπολογίσουμε το μεταβλητό κόστος 
παραγωγής για τα επίπεδα παραγωγής των 25 και 55 μονάδων αντίστοιχα. 

Q VC MC 
10 1500  
25 VC25  
35 3000 60 
55 VC55  
75 4500 37,5 

Έτσι προκύπτει: 

MC35= Q
VC
∆
∆

⇒ 60=
1025
150025

−
−VC

⇒VC 25=2400.  

MC75= Q
VC
∆
∆

⇒ 37,5=
3555
300055

−
−VC

⇒VC 55=3750. 

Δ(VC)=3750-2400=1350. Άρα καθώς η παραγωγή της επιχείρησης αυξάνεται από 25 σε 55 
μονάδες, το κόστος παραγωγής αυξάνεται κατά 1350 χρηματικές μονάδες.  
Γ.4 VC=7500-2400=5100. Επομένως:   

Q VC MC 
75 4500  
Q 5100  
95 6000 75 

Έτσι προκύπτει:MC95= Q
VC
∆
∆

⇒ 75=
75
45005100

−
−

Q
⇒Q=83.       ΔQ=83-105=-22.   

P=MC↑≥AVC Q S 
75 95 
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Άρα  η παραγωγή της επιχείρησης θα μειωθεί κατά 22 μονάδες.  
Γ.5 Γνωρίζουμε ότι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του 
οριακού κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του 
μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης. 
Άρα ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης είναι: 
Tο αγαθό προσφέρετε από 45 πανομοιότυπες επιχειρήσεις, οπότε o αγοραίος πίνακας  
προσφοράς προκύπτει: 
Χρησιμοποιούμε τις συντεταγμένες δύο σημείων της ευθείας καμπύλης προσφοράς: 
για P1=75, Qs1=4725 
για P2=150, Qs2=4725 
επομένως μπορούμε να προσδιορίσουμε την αλγεβρική μορφή 
της γραμμικής συνάρτησης προσφοράς από τον τύπο: 

=
−
−

1

1

PP
QQS

12

12

PP
QQ

−
− ⇒ =

−
−

75
4275

P
QS

75150
42754725
−
− ⇒  QS=3825+6P   

Γ.6    
P QD QS=3825+6P 
50 6280 3825+6∗ 50=4125 
100 5670 3825+6∗ 100=4425 
120 4545 3825+6∗ 120=4545 
200 3860 3825+6∗ 200=5025 

Επομένως η τιμή ισορροπίας του αγαθού είναι P=20 και η ποσότητα ισορροπίας είναι QD 
=QS=4545. 

150 105 
300 110 

P QSαγοραία =45QS  
75 45 427595 =⋅  
150 45 4725105 =⋅  
300 45 4950110 =⋅  
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