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Προτεινόμενα Θέματα 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 

Οικονομικών Σπουδών και Σπουδών Πληροφορικής 

18-4-2017 

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 Tο οριακό προϊόν δεν είναι το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο τελευταίος εργάτης. 

Α.2 Αν το κράτος θέλει να αυξήσει τα φορολογικά του έσοδα θα επιβάλλει φόρο σε αγαθά με 

ανελαστική ζήτηση. 

Α.3 Η καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους κατέρχεται συνεχώς, εξαιτίας του νόμου της 

φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης. 

Α.4 Η βελτίωση τεχνολογίας οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής και, κατά συνέπεια, σε 

αριστερή μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς. 

Α.5 Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη βραχυχρόνια περίοδο γιατί υπάρχει του-

λάχιστον ένας σταθερός συντελεστής παραγωγής. 

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7, να σημειώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α.6 Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι ίσο με 4. Αυτό σημαίνει ότι: 

α. για να παραχθεί μία μονάδα του Ψ αγαθού θυσιάζονται 4 μονάδες του αγαθού Χ.  

β. για να παραχθούν 4 μονάδες του Χ αγαθού θυσιάζεται 1 μονάδα του αγαθού Ψ.  

γ. για να παραχθεί μία μονάδα του Ψ αγαθού θυσιάζεται 0,25 της μονάδας του αγαθού Χ.  

δ. για να παραχθεί μία μονάδα του Χ αγαθού παράγονται 4 μονάδες του αγαθού Χ.  

Α.7 Έστω δύο αγαθά Χ και Ψ τα οποία είναι συμπληρωματικά. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία παρα-

γωγής του Χ αγαθού: 

α. θα αυξηθεί η τιμή ισορροπίας του Χ αγαθού και θα μειωθεί του Ψ αγαθού. 

β. θα αυξηθεί η τιμή ισορροπίας και του Χ και του Ψ αγαθού. 

γ. θα μειωθεί η τιμή ισορροπίας του Χ αγαθού και θα αυξηθεί του Ψ αγαθού. Ορ
όσ
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δ. θα μειωθεί η τιμή ισορροπίας και του Χ και του Ψ αγαθού.  

ΟΜΑΔΑ Β 

1. Να εξηγήσετε και να δείξετε διαγραμματικά: 
α. τη μεταβολή μόνο στη ζητούμενη ποσότητα και  

β. τη μεταβολή μόνο στη ζήτηση. 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν την παραγωγή μιας επιχείρησης Α η οποία λειτουργεί σε βραχυ-

χρόνια περίοδο. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡ-

ΓΑΤΩΝ (L) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΡΟΙΟΝ  (Q) 

ΜΕΣΟ ΠΡΟΙΟΝ  

(AP) 

ΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

(MP) 

1   16 

2 40   

3    

4  18  

5   8 

Γ.1 Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα αν γνωρίζετε ότι το μέσο προϊόν (AP) μεγιστοποιείται 

στον  τρίτο εργάτη. 

Γ.2  Με την προσθήκη τίνος εργάτη φαίνεται η λειτουργία του Νόμου της Φθίνουσας ή μη ανάλο-

γης Απόδοσης και γιατί; 

Γ.3 Το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης (VC) αποτελείται από δαπάνες για εργασία και για πρώ-

τες  ύλες. Το κόστος πρώτων υλών ανά μονάδα προϊόντος είναι ίσο με 10 ευρώ. Το μέσο συ-

νολικό κόστος (ATC) στο επίπεδο παραγωγής του πέμπτου εργάτη είναι ίσο με 100 ευρώ ενώ 

το οριακό κόστος (MC) διαμορφώνεται στα 70 ευρώ. Να βρεθεί το σταθερό κόστος (FC) της ε-

πιχείρησης. 

Γ.4  Να συντάξετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.  

Γ.5 Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς καθώς η τιμή αυξάνεται από 50 σε  70 χρηματικές 

μονάδες. Στη συνέχεια να χαρακτηριστεί η προσφορά του αγαθού. 

Γ.6 Έστω ότι η επιχείρηση παράγει 72 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το κόστος της κατά 

940 ευρώ. Πόσο θα μειωθεί η παραγωγή της επιχείρησης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1 Σ Α.2 Σ Α.3 Λ Α.4 Λ Α.5 Λ Α.6 γ

 Α.7 γ 

ΟΜΑΔΑ Β Ορ
όσ
ημ
ο
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 Κεφάλαιο 2, πργ. 7. Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα και μεταβολή στη ζήτηση, σελ. 37-

38 σχολικού βιβλίου. 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Γ.1  Χρησιμοποιώντας τους τύπους του μέσου προϊόντος AP=
Q

L
 και του οριακού προϊόντος MP=

ΔQ

ΔL
, ο πίνακας συμπληρώνετε ως εξής: 

L Q AP MP 

0 0 - - 

1 16 16 16 

2 40 20 24 

3 60 20 20 

4 72 18 12 

5 80 16 8 

Γ.2  Παρατηρούμε ότι το οριακό προϊόν (MP) παίρνει τη μέγιστη τιμή του στο επίπεδο απασχόλη-

σης των 2 εργατών (L=2). Άρα ο Ν.Φ.Α μπαίνει σε εφαρμογή με την προσθήκη του 3
ου

 εργάτη, 

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=2), μέχρι το οποίο η διαδοχική προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει 

συνεχώς μεγαλύτερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν. Πέρα από αυτό το σημείο κάθε διαδοχι-

κή ίση αύξηση του μεταβλητού συντελεστή παραγωγής θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις 

στο συνολικό προϊόν, δηλαδή το οριακό προϊόν του μεταβλητού συντελεστή στην αρχή αυξά-

νεται και μετά μειώνεται.  

Γ.3. Χρησιμοποιώντας τον τύπο του MC, προκύπτει MC80=
ΔVC

ΔQ
 70=

80 72VC VC

80 72




 VC 80 -VC 72-

=560. (1) 

Για τον υπολογισμό του μεταβλητού κόστους ισχύει ο τύπος: VC = w. L +c.Q, 

όπου (w) θέτουμε την αμοιβή ανά εργάτη και (c) το κόστος πρώτων υλών ανά μονάδα προϊό-

ντος.  

Έτσι ισχύει:  VC72 =4w +10.72  VC72 =4w +720 

VC80 =5w +10.80  VC80 =5w +800 

Αντικαθιστώντας στην σχέση (1), προκύπτει: 

5w +800 –(4w +720) =560  w =480. 

Άρα με τους κατάλληλους υπολογισμούς προκύπτει: Ορ
όσ
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VC80 = 3200 

TC80= ATC80.Q TC80=100.80 TC80=8000.  

FC=TC-VC FC=8000-3200 FC=4800. 

 Q FC VC  TC AΤC MC 

4 72      

5 80 4800 3200 8000 100 70 

Γ.4 Χρησιμοποιώντας τους τύπους των VC, AVC και MC, προκύπτουν τα εξής στοιχεία κόστους της 

επιχείρησης: 

L Q VC  AVC MC 

0 0 0 - - 

1 16 640 40 40 

2 40 1360 34 30 

3 60 2040 34 34 

4 72 2640 36,6 50 

5 80 3200 40 70 

Γνωρίζουμε ότι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους (MC), που βρίσκεται 

πάνω από την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους (AVC), αποτελεί τη βραχυχρόνια κα-

μπύλη προσφοράς της επιχείρησης. Άρα ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης διαμορφώνε-

ται ως εξής: 

P=MC↑≥AVC QS 

34 60 

50 72 

70 80 

Γ.5  Η ελαστικότητα προσφοράς (Εs) καθώς η τιμή αυξάνεται από 50 σε 70 χρηματικές μονάδες 

προκύπτει: 

Εs =
ΤΕΛ ΑΡΧ

ΤΕΛ ΑΡΧ

Q Q

P P




.

ΑΡΧ

ΑΡΧ

P

Q
=
80 72

70 50




.
50

72
  Εs = 0,2 

Επειδή η ελαστικότητα προσφοράς είναι μικρότερη της μονάδας (Εs<1), η προσφορά του α-

γαθού χαρακτηρίζεται ως ανελαστική. 

Γ.6  Η επιχείρηση παράγει 72 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το κόστος της κατά 940 

χρηματικές μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι το νέο μεταβλητό κόστος διαμορφώνεται: VC=2640-

940=1700. Επομένως: Ορ
όσ
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Q VC MC 

40 1360  

Q=; 1700 34 

60 2040  

Έτσι προκύπτει MC60=
ΔVC

ΔQ
 34=

1700 1360

Q 40




 Q=50. Αυτό συνεπάγεται: 

Q VC 

72 2640 

50 1700 

ΔQ=50 -72= -22.  

Άρα η παραγωγή της επιχείρησης θα μειωθεί κατά 22 μονάδες.  
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