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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α
Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε
αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1

Η ζήτηση ενός αγαθού μεταβάλλεται προς την αντίθετη
κατεύθυνση
με
τη
μεταβολή
της
τιμής
του
υποκατάστατου αγαθού.
Μονάδες 3

Α.2

Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που μόνο μια φορά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που έχουν
παραχθεί.
Μονάδες 3

Α.3

Ο ∆είκτης τιμών ή αποπληθωριστής τιμών του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) μετρά την
τιμή του παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με την τιμή
του στο έτος βάσης.
Μονάδες 3

Α.4

Στην ανελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία μεταβολή της
ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού είναι μεγαλύτερη
από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του (σε
απόλυτες τιμές).
Μονάδες 3
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Α.5

Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού
κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του
μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια
καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 3

Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α.6

Το οριακό κόστος (ΜC) δίνεται από το λόγο
α.

Mεταβολή του Προϊόντος
.
Μεταβολή Συνολικού Kόστους

β.

Mεταβολή του Προϊόντος
.
Μεταβολή Μεταβλητού Kόστους

γ.

Μεταβολή Συνολικού Προϊόντος
.
Μεταβολή στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή

δ.

Μεταβολή Συνολικού Κόστους
.
Μεταβολή του Προϊόντος
Μονάδες 5

Α.7

Η παραγωγή και το εισόδημα βρίσκονται στο
χαμηλότερο επίπεδό τους, όταν ο οικονομικός κύκλος
βρίσκεται στη φάση
α. της κρίσης.
β. της καθόδου.
γ. της ύφεσης.
δ. της ανόδου.
Μονάδες 5
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ΟΜΑ∆Α Β
Να αναπτύξετε όλα τα είδη ανεργίας και να διατυπώσετε τις
βασικές οικονομικές της συνέπειες.
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί
όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένη την
τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα.
Παραγωγικοί
Συνδυασμοί

Παραγόμενες
Ποσότητες
Αγαθού Χ

Παραγόμενες
Ποσότητες
Αγαθού Ψ

Α

52

0

Κόστος
Ευκαιρίας
Αγαθού Χ
(σε μονάδες Ψ)

;
Β

;

8
;

Γ

38

18
;

∆

24

;
;

Ε

Γ.1

0

31

Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε μονάδες του
αγαθού Χ για τους συνδυασμούς από Α σε Β, από Β σε

Γ, από Γ σε ∆ και από ∆ σε Ε είναι αντίστοιχα ½ , 1, 2
και 4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα
και
να
συμπληρώσετε
τα
κενά
του
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 9
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Γ.2

Να εξετάσετε (υπολογιστικά) με τη βοήθεια του
κόστους ευκαιρίας αν καθένας από τους παρακάτω
παραγωγικούς συνδυασμούς είναι άριστος (μέγιστος),
εφικτός ή ανέφικτος.
α) Κ (Χ=20, Ψ=27)
β) Λ (Χ=30, Ψ=22).
Μονάδες 6

Γ.3

Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει
να θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι 10
πρώτες μονάδες του αγαθού Ψ.
Μονάδες 5

Γ.4

Να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών
∆υνατοτήτων (Κ.Π.∆.) της Οικονομίας εμφανίζοντας τις
ποσότητες των αγαθών Χ και Ψ, για τους
παραγωγικούς συνδυασμούς, στα σημεία Α, Β, Γ, ∆ και
Ε του παραπάνω πίνακα.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνονται οι παρακάτω αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς ενός αγαθού Χ:
Q D =80−4P και Q S =10+P
∆.1

Να προσδιορίσετε με αλγεβρικό τρόπο την τιμή και την
ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ στην αγορά.
Μονάδες 6

∆.2

Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις
αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς καθώς
και να δείξετε τις συντεταγμένες του σημείου
ισορροπίας του αγαθού.
Μονάδες 5
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∆.3

Εάν επιβληθεί από το κράτος ανώτατη τιμή πώλησης
του αγαθού Χ ίση με P A =10 χρηματικές μονάδες, να
υπολογίσετε το πιθανό «καπέλο» στην τιμή του
αγαθού.
Μονάδες 8

∆.4

Εάν η ζήτηση του αγαθού Χ, το οποίο είναι κανονικό,
μεταβληθεί κατά 25%, λόγω αύξησης του εισοδήματος
των καταναλωτών, να προσδιοριστεί αλγεβρικά το νέο
σημείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού.
Μονάδες 6
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα 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. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό.
5. Τα σχεδιαγράμματα και οι πίνακες μπορούν να γίνουν,
είτε με στυλό, είτε με μολύβι.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.00΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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