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ΟΜΑ∆Α Α
Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να
γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης
και δίπλα του, την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α.1.1. Το χρήµα είναι ένας από τους συντελεστές της
παραγωγής.
Μονάδες 3
Α.1.2. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την
ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής του
υποκατάστατού του αγαθού.
Μονάδες 3
Α.1.3. ΄Οταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, το
συνολικό προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του.
Μονάδες 3
Α.1.4. Η ελαστικότητα προσφοράς είναι µικρότερη
στη µακροχρόνια περίοδο απ' ό,τι είναι στη
βραχυχρόνια περίοδο.
Μονάδες 3
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Α.1.5.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η
συνολική αξία σε χρηµατικές µονάδες των
ενδιάµεσων και των τελικών αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται σε µια χώρα σ' ένα
συγκεκριµένο έτος.
Μονάδες 3

Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να
γράψετε τον αριθµό της πρότασης στο τετράδιό σας
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή
απάντηση.
Α.2.1. Αν η παραγωγή µιας οικονοµίας αντιστοιχεί σε
σηµείο που βρίσκεται κάτω από την καµπύλη
παραγωγικών δυνατοτήτων της, αυτό σηµαίνει
ότι:
α. η οικονοµία απασχολεί όλους τους παραγωγικούς
συντελεστές που έχει στη διάθεσή της.
β. η οικονοµία υποαπασχολεί έναν ή περισσότερους
παραγωγικούς συντελεστές της.
γ. η οικονοµία παράγει περισσότερα καταναλωτικά
παρά κεφαλαιουχικά αγαθά.
δ. µειώθηκαν οι ποσότητες των παραγωγικών
συντελεστών της οικονοµίας.
Μονάδες 5
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Α.2.2. Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός
αγαθού οδηγεί σε:
α. αύξηση της προσφερόµενης ποσότητάς του.
β. µείωση της προσφερόµενης ποσότητάς του.
γ. αύξηση της προσφοράς του.
δ. µείωση της προσφοράς του.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β
Β.1. Ποιο φαινόµενο ονοµάζουµε καταµερισµό των
έργων ή της εργασίας;
Μονάδες 5
Β.2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού
των έργων ή της εργασίας;
Μονάδες 15
Β.3. Ποιο είναι το σοβαρότερο µειονέκτηµα του
καταµερισµού των έργων ή της εργασίας;
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Γ
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός
αγαθού είναι: Q D =20-2P και Q S =5+3P αντίστοιχα.
Ζητείται:
α. να βρεθεί η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού στην αγορά.
Μονάδες 15
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β. να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τι θα
δηµιουργηθεί στην αγορά του αγαθού, αν το
Κράτος επιβάλλει ως τιµή πώλησης:
i) την τιµή Ρ 1 =5.

Μονάδες 5

ii) την τιµή Ρ 2 =2.

Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά µια
επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια
περίοδο:
Συνολικό Προϊόν
(Q)
0
1
2
3
4
5
6
7

Συνολικό Κόστος
(ΤC)
100
160
200
250
340
450
580
730

Να κατασκευαστούν:
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α. η στήλη του Μεταβλητού Κόστους (VC)
Μονάδες 6
β. η στήλη του Μέσου Μεταβλητού Κόστους
(AVC).
Μονάδες 6
γ. η στήλη του Οριακού Κόστους (MC).

Μονάδες 6

δ. ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 7

1.

Στο

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζοµένους)
τετράδιο να γράψετε µόνο τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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