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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. Όταν σε µια οικονοµία υπάρχει ανεργία, η
παραγωγή της οικονοµίας αυτής βρίσκεται σε
σηµείο
κάτω
από
την
καµπύλη
των
παραγωγικών δυνατοτήτων της.
Μονάδες 3
Α.1.2. Ο καταµερισµός των έργων οδηγεί σε µεγάλη
εξειδίκευση και σε διάφορες βελτιώσεις του
τρόπου παραγωγής των προϊόντων.
Μονάδες 3
Α.1.3. Μια µεταβολή της τιµής ενός αγαθού προκαλεί
µεταβολή στη ζήτησή του.
Μονάδες 3
Α.1.4.

Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό
διάστηµα, µέσα στο οποίο η επιχείρηση µπορεί
να µεταβάλει τις ποσότητες όλων των
παραγωγικών συντελεστών.
Μονάδες 3
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Α.1.5. Η επιβολή από το Κράτος ανώτατης τιµής σε
ένα προϊόν δηµιουργεί συνήθως "µαύρη αγορά".
Μονάδες 3
Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις Α.2.1
και Α.2.2 να γράψετε τον αριθµό της πρότασης στο
τετράδιό σας και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.2.1. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται
α. προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη
µεταβολή της τιµής ενός υποκατάστατου του
αγαθού.
β. προς την ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή
της τιµής ενός συµπληρωµατικού του
αγαθού.
γ. προς την ίδια κατεύθυνση µε τη µεταβολή
της τιµής ενός υποκατάστατου του αγαθού.
δ. όταν µεταβάλλεται η τιµή του.
Μονάδες 5
Α.2.2. Η τιµή ενός αγαθού αυξάνεται όταν
α. η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά
αυξάνεται.
β. η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά είναι
σταθερή.
γ. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι
σταθερή.
δ. η ζήτηση µειώνεται και η προσφορά
αυξάνεται.
Μονάδες 5
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ΟΜΑ∆Α Β
Β.

Να αναπτύξετε τις σπουδαιότερες αιτίες για τις
οποίες το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.)
παρουσιάζει ατέλειες και αδυναµίες, όταν
χρησιµοποιείται ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας.
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
παρακάτω πίνακας

∆ίνεται ο
αγαθού.
Συνδυασµοί Τιµή (P)
Α
150
Β
120
Γ
100
∆
80
Ε
60

ζήτησης

ενός

Ζητούµενη Ποσότητα (Q)
20
30
50
70
80

Ζητείται :
α. να κάνετε τη γραφική παράσταση της καµπύλης
ζήτησης του αγαθού.
Μονάδες 5
β. να βρείτε τις ελαστικότητες ζήτησης, ως προς την
τιµή (Ε D ) και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση:
i) από
ii) από
iii) από
iv) από

το
το
το
το

σηµείο
σηµείο
σηµείο
σηµείο

Α προς το σηµείο Β
Β προς το σηµείο Γ
Γ προς το σηµείο ∆ και
∆ προς το σηµείο Ε.
Μονάδες 20
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ΟΜΑ∆Α ∆
Μία
οικονοµία
απασχολεί
όλους
τους
παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή
της και µε δεδοµένη τεχνολογία παράγει δύο
αγαθά Χ και Ψ όπως στον παρακάτω πίνακα.
Συνδυασµοί
Α
Β
Γ
∆

Αγαθό Χ
0
50
100
125

Αγαθό Ψ
600
500
250
0

α. Να βρείτε :
i) το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ
Μονάδες 8
ii) το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ.
Μονάδες 8
β. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσετε
υπολογιστικά και να χαρακτηρίσετε, αν είναι
εφικτοί, ανέφικτοι ή µέγιστοι οι παρακάτω
συνδυασµοί
i) Χ = 40 και Ψ = 520
ii) Χ = 60 και Ψ = 400
iii) X = 110 και Ψ = 160
Μονάδες 9
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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.

Στους υπολογισµούς να µη χρησιµοποιηθούν περισσότερα από
δύο δεκαδικά ψηφία.

6.

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

7.

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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

