ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3-4-5
ΟΜΑ∆Α Α
Τις προτάσεις Α1 µέχρι Α4 να τις χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασµένες
γράφοντας σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος.
Α1.Αν αυξηθεί το εισόδηµα των καταναλωτών ,στην αγορά ενός κατώτερου αγαθού ,
µε σταθερή την προσφορά η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας θα αυξηθούν.
Μονάδες 3
Α2.Οταν το µέσο προϊόν είναι µέγιστο το οριακό προϊόν είναι µηδέν.
Μονάδες 3
Α3.Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική και η τιµή αυξάνεται η συνολική
δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί.
Μονάδες 3
Α4.Το κράτος πρέπει να παρεµβαίνει στην αγορά µε την επιβολή ανώτατων τιµών
µόνο στην βραχυχρόνια περίοδο.
Μονάδες 3
Α5.Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει µόνο στη βραχυχρόνια περίοδο
παραγωγής γιατί δεν µεταβάλλονται οι αναλογίες σταθερών και µεταβλητών
συντελεστών.
Μονάδες 3
Στις προτάσεις Α6 και Α7 επιλέξτε τη σωστή απάντηση.
Α6. Έστω τα αγαθά χ και ψ είναι υποκατάστατα, αν βελτιωθεί η τεχνολογία
παραγωγής του ψ, στην αγορά του αγαθού χ:
α. θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας.
β. θα αυξηθεί η ζήτηση.
γ. θα µειωθεί η τιµή και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας.
δ. τίποτα από τα παραπάνω.
Μονάδες

5

Α7.Η καµπύλη του µέσου σταθερού κόστους:
α. συνεχώς ανέρχεται.
β . στην αρχή ανέρχεται και µετά κατέρχεται.
γ . στην συνεχώς κατέρχεται.
δ . στην αρχή κατέρχεται και µετά ανέρχεται.
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Μονάδες

ΟΜΑ∆Α Β
Να εξηγήσετε την επίδραση της µεταβολής των τιµών των παραγωγικών
συντελεστών (µονάδες 12) και της τεχνολογίας (µονάδες 13) στη συνάρτηση
προσφοράς ( να κατασκευαστούν σχετικά διαγράµµατα).

ΟΜΑ∆Α Γ
Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε µια επιχείρηση που λειτουργεί
στη βραχυχρόνια περίοδο. Η εργασία (L) αποτελεί το µοναδικό µεταβλητό
συντελεστή και η τιµή της ( P) είναι σταθερή.
Αριθµός Συνολικό Μέσο Οριακό
Μέσο
Μεταβλητό Οριακό
Εργατών Προϊόν Προϊόν Προϊόν Μεταβλητό
Κόστος
Κόστος
Κόστος
(L)
(Q)
(AP)
(MP)
(AVC)
(VC)
(MC)
3
100
21.600
4
100
72
5
75
90
Γ1.Να βρεθεί η τιµή (αµοιβή) του µεταβλητού συντελεστή.

(Μονάδες 3)

Γ2.Να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα παρουσιάζοντας τους σχετικούς
υπολογισµούς.
(Μονάδες 11)
Γ3.Να βρείτε το συνολικό κόστος παραγωγής των 360 µονάδων προϊόντος όταν το
σταθερό κόστος είναι 2.080 χρηµατικές µονάδες.
(Μονάδες 5)
Γ4.Να υπολογιστεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης και η ελαστικότητα
προσφοράς (ΕS) καθώς η τιµή αυξάνεται.
(Μονάδες

6)

ΟΜΑ∆Α ∆
Στον παρακάτω πίνακα τα δεδοµένα αφορούν την αγορά ενός αγαθού , του οποίου η
ζήτηση και η προσφορά είναι γραµµικές.
Τιµή
Συνολική ∆απάνη
Πλεόνασµα
Καταναλωτών
(P)
(Σ∆)
400
120.000
700
450
67.500
1.050
∆1. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.
(Μονάδες 6)
∆2. Να υπολογίσετε την τιµή και ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.

(Μονάδες 4)

∆3.Μια µείωση της τιµής των συντελεστών παραγωγής του αγαθού οδήγησε σε
µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς του, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η
προσφερόµενη ποσότητα σε κάθε τιµή κατά 700 µονάδες. Να υπολογίσετε τη νέα
τιµή και ποσότητα ισορροπίας .
(Μονάδες 6)
∆4.Αν το κράτος επιβάλει ανώτατη τιµή (PΑ) 125 χρηµατικές µονάδες, στην αγορά
του αγαθού, να υπολογίσετε το πιθανό “Καπέλο” που θα δηµιουργηθεί µετά αύξηση
της προσφοράς.(Μονάδες 5). Περιγράψτε την αγορά µε διάγραµµα .(Μονάδες 4).
(Στους υπολογισµούς να χρησιµοποιηθούν µόνο δύο δεκαδικά ψηφία).

