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ΤΑΞΗ:
Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Α1.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας
δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.

ÈÅ

α. Είναι πιθανό για µία οικονοµία να αυξήσει την παραγωγή ψωµιού και
ταυτόχρονα την παραγωγή αυτοκινήτων, αν κινηθεί προς τα κάτω και δεξιά
κατά µήκος της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων της.
(Μονάδες 3)
A
β. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού έχει τύπο: Q D =
και η
P
αγοραία προσφορά του έχει τύπο: QS = γ + δ P. Αν το κράτος επιβάλλει
κατώτατη τιµή και αγοράσει το πλεόνασµα που δηµιουργείται σε αυτήν την
τιµή, η µεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα των παραγωγών από
την επιβολή της κατώτατης τιµής είναι ίση µε την επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού.
(Μονάδες 3)
γ. Το µέσο κόστος είναι κόστος ανά µονάδα προϊόντος, ενώ το οριακό είναι η
αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής λόγω της παραγωγής της
τελευταίας µονάδας προϊόντος.
(Μονάδες 3)
δ. Η ελαστικότητα ζήτησης µειώνεται όταν ισούται κάθε φορά µε έναν
µικρότερο αρνητικό αριθµό και η ζητούµενη ποσότητα στην περίπτωση
αυτή είναι πολύ ευαίσθητη στις µεταβολές της τιµής.
(Μονάδες 3)
ε. Στην ανάλυση του οικονοµικού συστήµατος και της λειτουργίας της αγοράς,
γίνεται συνήθως η υπόθεση ότι ένας εργαζόµενος γνωρίζει τους µισθούς
που προσφέρουν όλοι οι εργοδότες και µπορεί να επιλέξει τον εργοδότη
που προσφέρει το µεγαλύτερο µισθό.
(Μονάδες 3)
Μονάδες 15
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Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2. Οι αγορές τριών αγαθών Χ, Ψ και Ω βρίσκονται σε ισορροπία. Το αγαθό Ψ
είναι υποκατάστατο του αγαθού Χ και συµπληρωµατικό του αγαθού Ω. Αν
χειροτερεύσει η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού Ω τότε:
α. θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας του αγαθού Ψ και θα µειωθεί η τιµή
ισορροπίας του αγαθού Χ.
β. θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας του αγαθού Χ και θα αυξηθεί η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού Ψ.
γ. θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και του αγαθού Χ και του αγαθού Ψ.
δ. θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας του αγαθού Χ και θα µειωθεί η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού Ψ.
Μονάδες 5
Α3. Αν µειωθούν οι δαπάνες για τα καύσιµα που χρησιµοποιεί µια επιχείρηση για
την παραγωγή του προϊόντος της, τότε:
α. θα µειωθεί το σταθερό κόστος της επιχείρησης.
β. θα µειωθεί το µέσο µεταβλητό κόστος της επιχείρησης.
γ. θα µετατοπιστεί η καµπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και
αριστερά.
δ. θα µειωθεί το µέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Β1.

Τι εννοούµε µε τον όρο παραγωγική διαδικασία;

Μονάδες 2

α. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται οι συντελεστές παραγωγής και τι
περιλαµβάνει η κάθε κατηγορία; (Απαιτούνται και τα παραδείγµατα).
(Μονάδες 12)
β. Πότε ένας συντελεστής ονοµάζεται εν δυνάµει συντελεστής παραγωγής;
(Μονάδες 3)
γ. Να δώσετε τον ορισµό της επιχειρηµατικότητας και να αναφέρετε τι
υποστηρίζουν οι οικονοµολόγοι για την επιχειρηµατικότητα ως παραγωγικό
συντελεστή.
(Μονάδες 4)
Μονάδες 19
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών της παραγωγής και
ποια η συνέπεια του στην οικονοµία;
Μονάδες 4

ÈÅ

Β2.

Β3.
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ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ

(L)
3
4
5

Συνολικό
Προϊόν

Μέσο
Προϊόν

(Q)

(AP)
80

(MP)
-

95

70
60

630

Γ2.

Γ3.

Γ4.

Μεταβλητό
Μέσο
Κόστος
Μεταβλητό
Κόστος
(AVC)
(VC)
10.800
40
40
25.600

Οριακό
Κόστος
(MC)
32,5

Να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα αν γνωρίζετε ότι το µέσο προϊόν είναι
µέγιστο όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε εργάτες και ότι η επιχείρηση
προσφέρει τις 630 µονάδες προϊόντος στην τιµή των 120 χρηµατικών µονάδων.
Στην απάντησή σας να φαίνονται οι σχετικοί υπολογισµοί. (Να βασιστείτε
στο ακέραιο µέρος των αριθµητικών αποτελεσµάτων).
Μονάδες 10
Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω επιχείρησης ισχύει ο νόµος της
φθίνουσας απόδοσης, µετά από ποια ποσότητα εργασίας φαίνεται η λειτουργία
του και γιατί.
Μονάδες 2
Όταν η επιχείρηση παράγει 450 µονάδες προϊόντος και αυξάνει την παραγωγή
της, το κόστος της αυξάνεται κατά 6.000 χρηµατικές µονάδες. Να υπολογίσετε
πόσες µονάδες αυξάνει την παραγωγή της.
Μονάδες 3
Παρακάτω δίνεται ο πίνακας προσφοράς µιας δεύτερης επιχείρησης Β που µαζί
µε την πρώτη προσφέρουν το αγαθό στην αγορά.

ÈÅ

Γ1.
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Προϊόν
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Εργάτες

4

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, τα δεδοµένα του οποίου
αναφέρονται στην παραγωγή και στο κόστος παραγωγής µιας επιχείρησης Α που
λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.

Τιµή Προσφερόµενη
ποσότητα
P
QS
80
630
120
770

α. Να παρασταθεί γραφικά η αγοραία καµπύλη προσφοράς.
Μονάδες 4

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4
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β. Να βρείτε και να χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα της αγοραίας
προσφοράς του αγαθού, καθώς η τιµή του αυξάνεται από 40 σε 80
χρηµατικές µονάδες.
Μονάδες 2
γ. Από τι εξαρτάται η ελαστικότητα της προσφοράς; Ποιοι παράγοντες
επιδρούν σ' αυτό και σε ποια περίοδο παραγωγής η ελαστικότητα
προσφοράς είναι µεγαλύτερη;
Μονάδες 4

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ

∆2.

∆3.

∆4.

Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού “Λ” είναι γραµµική. Η αγοραία
συνάρτηση προσφοράς του δίνεται από τη σχέση QS1 = 40 + 8P, όπου QS είναι
η προσφερόµενη ποσότητα του αγαθού και P είναι η τιµή του. Στο σηµείο
ισορροπίας (Ε) η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή του είναι ED = - 0,5
και η ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιµή του είναι ES = 0,5. Να
υπολογίσετε την τιµή (PE) και την ποσότητα ισορροπίας (QE) του αγαθού “Λ”.
Μονάδες 3
Μια µείωση των τιµών (αµοιβών) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού
“Λ” (ceteris paribus), οδήγησε σε παράλληλη µετατόπιση της καµπύλης
προσφοράς του, µε αποτέλεσµα να µεταβληθούν τα συνολικά έσοδα των
παραγωγών κατά 37,5% στο νέο σηµείο ισορροπίας (Ε΄) σε σχέση µε το
αρχικό σηµείο ισορροπίας (Ε).
α. Να δικαιολογήσετε τη µεταβολή των συνολικών εσόδων των παραγωγών
από το αρχικό στο νέο σηµείο ισορροπίας και να την υπολογίσετε.
Μονάδες 4
β. Να υπολογίσετε τη νέα τιµή (PE΄) και τη νέα ποσότητα ισορροπίας (QE΄)
του αγαθού “Λ”.
Μονάδες 8
α. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραµµα τις συναρτήσεις προσφοράς
(QS1, QS2) και ζήτησης (QD) του αγαθού “Λ” καθώς και τα σηµεία
ισορροπίας (Ε) και (Ε΄).
Μονάδες 5
β. Να υπολογίσετε και να δείξετε στο διάγραµµα το έλλειµµα ή το πλεόνασµα
που θα δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού “Λ”, εξαιτίας της µεταβολής
της προσφοράς του για τιµή (P) ίση µε την αρχική τιµή ισορροπίας (PE).
Μονάδες 2
Σε µια ανταγωνιστική αγορά ενός αγαθού, σε κάθε άλλη τιµή εκτός της τιµής
ισορροπίας, σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο, θα παρουσιάζεται είτε
πλεόνασµα είτε έλλειµµα. Να εξηγήσετε πώς διαµορφώνεται η τιµή
ισορροπίας, στην περίπτωση που παρουσιάζεται πλεόνασµα.
Μονάδες 3

ÈÅ

∆1.
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ΤΑΞΗ:
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

Α1.

Α2.
Α3.

α.
β.
γ.
δ.
ε.
δ
β

Λάθος
Σωστό
Σωστό
Λάθος
Σωστό

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Σχολικό βιβλίο σελ. 16
Με τον όρο παραγωγική διαδικασία εννοούµε όλους τους τρόπους µε τους
οποίους ο άνθρωπος µετασχηµατίζει την ύλη, για να της δώσει µορφή χρήσιµη
για τη ζωή του.

Β2.

Σχολικό βιβλίο σελ. 16 - 17
α. Για να διευκολυνθεί η ανάλυση των οικονοµικών φαινοµένων ταξινοµούµε
τους συντελεστές της παραγωγής σε τρεις κατηγορίες, που
προσδιορίζονται µε τους όρους εργασία, έδαφος και κεφάλαιο.
(1) Εργασία: Ως εργασία ορίζουµε την καταβολή ανθρώπινης
προσπάθειας, σωµατικής και πνευµατικής, για την παραγωγή
κάποιου προϊόντος.
Ο εργάτης που χτίζει ένα σπίτι, ο αγρότης που οργώνει τη γη, ο δάσκαλος
που διδάσκει κτλ. προσφέρουν εργασία στην παραγωγική διαδικασία. Κατά
την εργασία τους οι άνθρωποι χρησιµοποιούν γνώσεις που απέκτησαν στο
σχολείο, σε διάφορες τεχνικές σχολές, στο Πανεπιστήµιο, αλλά και από την
εµπειρία τους στη δουλειά. Το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων που
αποκτά ο άνθρωπος µε την µόρφωση και την εµπειρία ονοµάζουµε
ανθρώπινο κεφάλαιο.

ÈÅ

Β1.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ
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(2) Έδαφος (ή Γη): Ο συντελεστής έδαφος ή γη περιλαµβάνει τη
γεωγραφική έκταση, επιφάνεια, υπέδαφος, λίµνες, ποτάµια,
θάλασσες καθώς και τις ιδιότητες του εδάφους που είναι χρήσιµες
στην παραγωγική διαδικασία.
Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο ή ένα σπίτι είναι
παραγωγικός συντελεστής, όπως είναι και το έδαφος πάνω στο οποίο
φυτρώνουν οι διάφορες καλλιέργειες.
(3) Κεφάλαιο: Ο συντελεστής κεφάλαιο περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα
που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την
παραγωγή άλλων προϊόντων.
Το κεφάλαιο περιλαµβάνει τα διάφορα µηχανήµατα, τα κτίρια, τις
εγκαταστάσεις, τα εργαλεία, τα σκεύη, κτλ
β. Τα στοιχεία που αποτελούν τους συντελεστές της παραγωγής
µετατρέπονται σε συντελεστές παραγωγής, όταν χρησιµοποιούνται στην
παραγωγική διαδικασία. Η ύπαρξή τους και µόνον τους δίνει τη
δυνατότητα να γίνουν συντελεστές παραγωγής, αλλά αποκτούν αυτήν
την ιδιότητα, όταν πραγµατικά χρησιµοποιούνται για την παραγωγή.
Ένα στρέµµα γης, π.χ., γίνεται παραγωγικός συντελεστής, όταν
καλλιεργείται. Όσο παραµένει ακαλλιέργητο, είναι εν δυνάµει
συντελεστής παραγωγής. Το ίδιο ισχύει για την εργασία και το κεφάλαιο.
γ. Πολλοί οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει και ένας τέταρτος
συντελεστής παραγωγής, που τον ονοµάζουν επιχειρηµατικότητα.
Ως επιχειρηµατικότητα εννοούν την ικανότητα που έχουν ορισµένοι
άνθρωποι να διαβλέπουν κέρδος σε διάφορες οικονοµικές
δραστηριότητες και να αναλαµβάνουν να συνδυάσουν τους άλλους
τρεις συντελεστές, για να γίνει η παραγωγή.
Άλλοι οικονοµολόγοι όµως υποστηρίζουν ότι η επιχειρηµατικότητα είναι
ένα είδος εργασίας και, συνεπώς, περιλαµβάνεται στον ορισµό της
εργασίας.
Σχολικό βιβλίο σελ.17.
Το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών της παραγωγής είναι ότι για
κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονοµία θεωρούνται δεδοµένοι. Φυσικά
σε µακροχρόνιες περιόδους το µέγεθός τους µεταβάλλεται, αλλά βραχυχρόνια
µπορούν να θεωρηθούν δεδοµένοι. Κατά συνέπεια, τα προϊόντα που µπορούν
να παραχθούν µε τους συντελεστές αυτούς είναι και αυτά δεδοµένα. Με άλλα
λόγια, επειδή οι ανάγκες των ανθρώπων είναι σχετικά µεγάλες, οι
παραγωγικοί συντελεστές και τα προϊόντα που παράγονται απ' αυτούς
βρίσκονται σε στενότητα, δηλαδή είναι περιορισµένοι σε σχέση µε τις
ανάγκες των ατόµων.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 2 ΑΠΟ 10

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

Ε_3.Αλ3Ε(α)

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
Γ1.

Στο επίπεδο εργασίας των τριών (3) εργατών έχουµε:

Q
Q3
⇔ 80 = 3 ⇔ Q3 = 240
3
L3
10.800
VC240
 AVC240 =
⇔ AVC240 = 45
⇔ AVC240 =
240
Q3
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 AP3 =

Στο επίπεδο εργασίας των τεσσάρων (4) εργατών έχουµε:

VC X − VC 240
αλλά: VCX =AVCX ⋅ Q4 ⇔ VCX = 40Q4
Q 4 − Q3
40Q 4 − 10.800
Εποµένως: 32,5 =
⇔ Q4 = 400 και
Q 4 − 240
VC400 = 40 ⋅ 400 ⇔ VC400 = 16.000
Q
400
 AP4 = 4 ⇔ AP4 =
⇔ AP4 = 100
L4
4
Q − Q3
∆Q
 MP4 =
⇔ MP4= 400 - 240 ⇔ MP4 = 160
⇔ MP4 = 4
∆L
L 4 − L3

 MC X =

Στο επίπεδο εργασίας των πέντε (5) εργατών έχουµε:

ÈÅ

 Επειδή το µέσο προϊόν είναι µέγιστο όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε (5)
εργάτες ισχύει: AP5 = MP5 (1)
Q
Q
Έχουµε: AP5 = 5 ⇔ AP5 = 5 (2) και
5
L5
Q − Q4
Q − 400
(3)
MP5 = 5
⇔ MP5 = 5
L5 − L 4
1
Αντικαθιστούµε τις σχέσεις (2) και (3) στη σχέση (1) και έχουµε:
Q5 Q5 − 400
=
⇔ Q5 = 500.
5
1
500
Εποµένως: AP5 =
⇔ AP5 = 100 = MP5
5
VC500
 AVC500 =
⇔ VC500 = 40 ⋅ 500 ⇔ VC500 = 20.000
Q5
20.000 − 16.000
VC500 − VC 400
 MC500 =
⇔ MC500 = 40
⇔ MC500 =
500 − 400
Q5 − Q 4
Στο επόµενο επίπεδο εργασίας έχουµε:
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Q x − Q5
αλλά QX = APX ⋅ LX ⇔ QX = 95LX, άρα,
L x − L5
150
95L x − 500
⇔ LX = 6
70 =
⇔ 95LX – 500 = 70LX – 350 ⇔ L X =
25
Lx − 5
 Q6 = 95L6 ⇔ Q6 = 95 ⋅ 6 ⇔ Q6 = 570
25.600
 AVC570 =
⇔ AVC570 = 44 και
570
25.600 − 20.000
MC570 =
⇔ MC570 = 80
570 − 500
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 MPx =

∆ίνεται ότι η επιχείρηση προσφέρει τις 630 µονάδες προϊόντος στην τιµή των
120 χρηµατικών µονάδων.
Γνωρίζουµε ότι στον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης θέτουµε ως τιµή (P)
τις τιµές που λαµβάνει το MC ≥ AVCmin και συνεπώς: P = 120 = MC630
Εποµένως:
VC630 − 25.600
VC630 − VC570
⇔ VC630 = 32.800
MC630 =
⇔ 120 =
630 − 570
QX − Q6
32.800
 AVC630 =
⇔ AVC630 = 52
630
Q − Q6
630 − 570
 MPx = x
⇔ 60=
⇔ LX = 7
L x − L6
LX − 6
630
 AP7 =
⇔ AP7 = 90
7
Ο αρχικός πίνακας, µε τους κατάλληλους υπολογισµούς, διαµορφώνεται ως εξής:
Συνολικό
Προϊόν

Μέσο
Προϊόν

Οριακό
Προϊόν

(L)
3
4
5
6
7

(Q)
240
400
500
570
630

(AP)
80
100
100
95
90

(MP)
160
100
70
60

ÈÅ

Εργάτες

Μεταβλητό
Μέσο
Κόστος
Μεταβλητό
Κόστος
(VC)
(AVC)
10.800
45
40
16.000
40
20.000
25.600
44
32.800
52
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Οριακό
Κόστος
(MC)
32,5
40
80
120
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∆ίνεται ότι επιχείρηση Α λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Για να ισχύει ο
νόµος της φθίνουσας απόδοσης θα πρέπει καθώς αυξάνεται η ποσότητα της
εργασίας (µε τους υπόλοιπους συντελεστές παραγωγής σταθερούς), µετά από
κάποιο αριθµό εργατών να αρχίσει να µειώνεται το οριακό προϊόν.
Η µείωση του οριακού προϊόντος εκδηλώνεται µετά τον 4ο εργάτη (ή µε την
προσθήκη του 5ου εργάτη). Εποµένως, ισχύει ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης
στην περίπτωση της επιχείρησης Α και συγκεκριµένα µετά την 4 η µονάδα
του µεταβλητού συντελεστή της εργασίας, γιατί από το επίπεδο αυτό
της παραγωγής και µετά το οριακό προϊόν µειώνεται και το συνολικό προϊόν
αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό.

Γ3.

Έχουµε:
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Γ2.

Q
400
450
500

VC
16.000
VC;
20.000

MC
40

Θεωρούµε ότι το οριακό κόστος (MC) από το επίπεδο παραγωγής 400 µέχρι
και 500 είναι σταθερό και ίσο µε 40 χρηµατικές µονάδες δηλαδή, κάθε µονάδα
που παράγεται µεταξύ αυτού του επιπέδου έχει κόστος για την επιχείρηση 40
χρηµατικές µονάδες όσο και το οριακό κόστος.
Υπολογίζουµε το µεταβλητό κόστος (VC) της επιχείρησης όταν παράγει 450
µονάδες ως εξής:
VC 450 − 16.000
VC 450 − VC 400
⇔ VC450 = 18.000
MC500 =
⇔ 40 =
450 − 400
Q 450 − Q 400
∆ίνεται ότι όταν η επιχείρηση παράγει 450 µονάδες και αυξάνει την παραγωγή
της το κόστος της αυξάνεται κατά 6.000 χρηµατικές µονάδες.
Συνεπώς το µεταβλητό κόστος (VC) της επιχείρησης διαµορφώνεται ως εξής:
VCΧ = VC450 + 6.000 ⇔ VCΧ = 18.000 + 6.000 ⇔ VCΧ = 24.000
Έτσι έχουµε:

ÈÅ

Q
500
Q;
570

VC
20.000
24.000
25.600

MC
80

Υπολογίζουµε την παραγωγή (Q) της επιχείρησης όταν το µεταβλητό κόστος
(VC) της είναι ίσο µε 24.000 χρηµατικές µονάδες ως εξής:
VC x − VC500
24.000 − 20.000
MC570 =
⇔ 80 =
⇔ QX = 550
Q x − Q500
Q x − 500
Εποµένως η επιχείρηση Α αυξάνει την παραγωγή της κατά:
∆Q = 550 - 450 = 100 µονάδες προϊόντος.
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α. Κατασκευάζουµε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης Α ως εξής:
Προσφερόµενη
Ποσότητα
QS
500
570
630
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Τιµή
P
(MC ≥ AVCmin)
40
80
120
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Γ4.
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Κατασκευάζουµε τον πίνακα αγοραίας προσφοράς ως εξής:
Πίνακας αγοραίας προσφοράς
Τιµή
P

40
80
120

Ποσότητα
επιχείρησης
Α
QSA
500
570
630

Ποσότητα
επιχείρησης
Β
QSB
630
770

Αγοραία
ποσότητα
Α+Β
QSm
500
1.200
1.400

Η στήλη µε το χαρακτηρισµό "αγοραία ποσότητα" προκύπτει από το
αντίστοιχο οριζόντιο άθροισµα των δεδοµένων και των δύο επιχειρήσεων Α
και Β.

ÈÅ

Αγοραία καµπύλη προσφοράς
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β. Υπολογίζουµε την αγοραία ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού καθώς η
τιµή του αυξάνεται από 40 σε 80 χρηµατικές µονάδες ως εξής:
1200 − 500 40
7
∆Q P1
⋅
⇔ ES = ⇔ ES = 1,4
ES =
⋅
⇔ ES =
80 − 40 500
5
∆P Q1
Επειδή η ΕS > 1, η ποσοστιαία µεταβολή της προσφερόµενης ποσότητας
είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία µεταβολή της τιµής και συνεπώς η
προσφορά είναι ελαστική.
γ. Η ελαστικότητα της προσφοράς εξαρτάται από τη δυνατότητα που έχει η
επιχείρηση να προσαρµόζει την παραγωγή και την προσφορά της στις
µεταβολές των τιµών. Ασφαλώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
επιδρούν σ' αυτό, όπως ο χρόνος µεταβολής του κόστους παραγωγής, το
µέγεθος της επιχείρησης κ.τ.λ.
Ο σπουδαιότερος όµως παράγοντας που προσδιορίζει το µέγεθος της
ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνος. Η δυνατότητα της
επιχείρησης να προσαρµόζει τα δεδοµένα της είναι καλύτερη, όσο
µεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστηµα προσαρµογής. Αυτό σηµαίνει ότι η
ελαστικότητα προσφοράς είναι µεγαλύτερη στη µακροχρόνια περίοδο
απ' ότι στη βραχυχρόνια περίοδο. Άλλωστε στο διάστηµα της
µακροχρόνιας περιόδου µπορεί να µεταβληθούν όλοι οι συντελεστές
παραγωγής.

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ

∆2.

∆ίνεται ότι: QS1 = 40 + 8P.
∆Q P
∆Q
Γνωρίζουµε ότι: ES =
⋅ αλλά,
= δ = 8, Εποµένως:
∆P
∆P Q
P
P
ES = δ ⋅ αλλά, Q = 40 + 8P και συνεπώς: 0,5 = 8 ⋅
⇔ P = 5.
40 + 8P
Q
Άρα η τιµή ισορροπίας είναι: PE = 5 χρηµατικές µονάδες.
Αντικαθιστούµε την PE=5 στην αγοραία συνάρτηση προσφοράς:
QS1 = 40 + 8P και έχουµε: QS1 = 40 + 8 ⋅ 5 ⇔ QS1 = 80.
Άρα η ποσότητα ισορροπίας είναι: QE = 80 µονάδες.
Συνεπώς το σηµείο ισορροπίας Ε είναι: PE = 5 και QE = 80

ÈÅ

∆1.

α. Επειδή οι τιµές (αµοιβές) των συντελεστών παραγωγής του αγαθού “Λ”
µειώνονται (ceteris paribus), η προσφορά του θα αυξηθεί. Αυτό
ισοδυναµεί γραφικά µε µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς του.
Εποµένως, η καµπύλη προσφοράς του µετατοπίζεται παράλληλα προς τα
δεξιά από τη θέση S1 στη θέση S2 και τέµνει την καµπύλη ζήτησης στο
ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 7 ΑΠΟ 10

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

Ε_3.Αλ3Ε(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

4

σηµείο Ε΄. Στο νέο σηµείο ισορροπίας Ε΄ αντιστοιχεί µικρότερη τιµή
ισορροπίας ΡΕ΄ και µεγαλύτερη ποσότητα ισορροπίας QΕ΄.
Γνωρίζουµε ότι:
P ⋅ Q = Συνολική ∆απάνη (Σ∆) = Συνολικά Έσοδα (ΣΕ).
∆ίνεται ότι στο σηµείο ισορροπίας (Ε) η ελαστικότητα ζήτησης ως προς
την τιµή του αγαθού “Λ” είναι ED = - 0,5. Αυτό σηµαίνει ότι η ποσοστιαία
µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας είναι µικρότερη της ποσοστιαίας
µεταβολής της τιµής, σε απόλυτες τιµές. Τη συνολική δαπάνη επηρεάζει η
µεγαλύτερη ποσοστιαία µεταβολή, αυτή της τιµής και επειδή η τιµή
µειώθηκε δηλαδή, PE΄ < PE η συνολική δαπάνη (Σ∆) µειώθηκε κατά
37,5% και συνεπώς τα συνολικά έσοδα (ΣΕ) των παραγωγών
µειώθηκαν κατά 37,5%.
Στο αρχικό σηµείο ισορροπίας (Ε) τα συνολικά έσοδα των παραγωγών
είναι:
 ΣΕ1 = PE ⋅ QE ⇔ ΣΕ1 = 5 ⋅ 80 ⇔ ΣΕ1 = 400 χρηµατικές µονάδες.
Στο νέο σηµείο ισορροπίας (Ε΄) τα συνολικά έσοδα των παραγωγών είναι:
 ΣΕ2 = ΣΕ1 - 37,5% ΣΕ1 ⇔ ΣΕ2 = 0,625 ⋅ 400 ⇔ ΣΕ2 = 250 χρηµατικές
µονάδες.
Εποµένως η µεταβολή των συνολικών εσόδων των παραγωγών είναι:
ΣΕ2 - ΣΕ1 = 250 – 400 = -150
Άρα τα συνολικά έσοδα των παραγωγών µειώθηκαν κατά 150 χρηµατικές
µονάδες.

ÈÅ

β. Υπολογίζουµε τη νέα τιµή ισορροπίας PE΄ ως εξής:
∆ίνεται ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι γραµµική. Άρα έχει τον
τύπο: QD = α + β Ρ
Επίσης: ED = - 0,5 στο σηµείο ισορροπίας Ε (PE =5, QE = 80).
Έχουµε:
∆Q P
P
∆Q
5
ED =
⋅ αλλά,
= β , άρα: ED = β ⋅ ⇔ - 0,5 = β ⋅
⇔ β= - 8
∆P
80
∆P Q
Q
Εποµένως µπορούµε να υπολογίσουµε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης
γιατί γνωρίζουµε ένα σηµείο (Ε) και το συντελεστή διεύθυνσης (β).
Συνεπώς: QD = α + βP ⇔ 80 = α - 8 ⋅ 5 ⇔ α = 120
Άρα η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι: QD = 120 - 8P
ΣΕ2 = PΕ΄ ⋅ QΕ΄ αλλά QΕ΄ = QS = QD και QD =120 - 8P.
Εποµένως έχουµε:
250 = P ⋅ (120 - 8P) ⇔ 250 = 120P – 8P2 ⇔ 8P2 -120P +250 = 0
Η διακρίνουσα αυτής της εξίσωσης είναι:
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α. Για να παραστήσουµε γραφικά τη νέα συνάρτηση αγοραίας προσφοράς
(QS2) πρέπει να την υπολογίσουµε.
Γνωρίζουµε ένα σηµείο: Ε΄ (PE΄ = 2,5 και QE΄ = 100) και το συντελεστή
διεύθυνσης: δ=8 επειδή S1 // S2.
Εποµένως: QS2 = γ΄+ δP ⇔ 100 = γ΄+ 8 ⋅ 2,5 ⇔ γ΄= 80
Άρα η νέα αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι: QS2 = 80 + 8P
Γνωρίζουµε ότι το διάγραµµα µιας γραµµικής συνάρτησης είναι ευθεία και,
για να οριστεί, απαιτούνται οι συντεταγµένες δυο σηµείων της.
Εποµένως (ενδεικτικά):
 Από τη συνάρτηση ζήτησης QD =120 - 8P έχουµε:
 Για Ρ = 0, QD = 120
 Για QD = 0, Ρ = 15
 Από τη συνάρτηση προσφοράς QS1 = 40 + 8P έχουµε:
 Για Ρ = 0, QS1 = 40
 Για QS1 = 0, Ρ = - 5 (απορρίπτεται γιατί πρέπει P ≥ 0)
 Για Ρ = 15, QS1 = 160
 Από τη συνάρτηση προσφοράς QS2 = 80 + 8P έχουµε:
 Για Ρ = 0, QS2 = 80
 Για QS2 = 0, Ρ = - 10 (απορρίπτεται γιατί πρέπει P ≥ 0)
 Για Ρ = 15, QS2 = 200
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P2 = 2,5
Η P1 = 12,5 χρηµατικές µονάδες απορρίπτεται γιατί πρέπει PE΄ < PE και
συνεπώς η νέα τιµή ισορροπίας είναι: PE΄= 2,5 χρηµατικές µονάδες.
Αντικαθιστούµε την PE΄=2,5 στην αγοραία συνάρτηση ζήτησης για να
υπολογίσουµε την ποσότητα ισορροπίας QE΄ και έχουµε:
QD = 120 - 8P ⇔ QD = 120 - 8 ⋅ 2,5 ⇔ QD = 100 µονάδες.
Άρα, το νέο σηµείο ισορροπίας είναι: Ε΄ (PE΄ = 2,5 και QE΄ = 100).

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 9 ΑΠΟ 10

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

Ε_3.Αλ3Ε(α)

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
1

4

∆ιάγραµµα

β. Στο διάγραµµα µπορούµε να δούµε ότι στην τιµή PE = 5 χρηµατικές
µονάδες η ζητούµενη ποσότητα QDE είναι 80 µονάδες ενώ η προσφερόµενη
ποσότητα QSA είναι 120 µονάδες. Επειδή η ζητούµενη ποσότητα είναι
µικρότερη από την προσφερόµενη ποσότητα, παρουσιάζεται πλεόνασµα
ή πλεονάζουσα προσφορά.
Το πλεόνασµα είναι: QSA - QDE = 120 – 80 = 40 µονάδες.
Στο διάγραµµα παριστάνεται από την απόσταση ΕΑ.

Ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνεται η τιµή ισορροπίας στην περίπτωση που
παρουσιάζεται πλεόνασµα στην ανταγωνιστική αγορά ενός αγαθού είναι ο
ακόλουθος:
Όταν παρουσιάζεται πλεόνασµα στην ανταγωνιστική αγορά ενός αγαθού αυτό
σηµαίνει ότι µένουν αδιάθετες µονάδες προϊόντος στα χέρια των
παραγωγών. Οι παραγωγοί, για να αποφύγουν συσσώρευση αποθεµάτων,
θα µειώσουν την τιµή.
Όταν µειώνεται η τιµή, αυξάνεται η ζητούµενη ποσότητα (Νόµος Ζήτησης) και
µειώνεται η προσφερόµενη ποσότητα (Νόµος Προσφοράς).
Συνεπώς σε κάθε µείωση της τιµής µειώνεται και το πλεόνασµα. Το
πλεόνασµα µηδενίζεται στην τιµή ισορροπίας.
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