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ΟΜΑ∆Α Α
Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε
αριθµό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, ή
"Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α1

Το κράτος, για να προστατεύσει τους καταναλωτές,
µπορεί να επιβάλει για τα αγαθά πρώτης ανάγκης τιµή
µικρότερη από την τιµή ισορροπίας.
Μονάδες 3

Α2

Στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος
περιλαµβάνεται και το προϊόν που παράγεται από
Έλληνες που εργάζονται σε άλλες χώρες.
Μονάδες 3

Α3

Ο πληθωρισµός κόστους
υπερβάλλουσας ζήτησης.

είναι

αποτέλεσµα

της

Μονάδες 3

Α4

Στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο περιλαµβάνεται και
το λίπασµα που θα χρησιµοποιηθεί σε µια καλλιέργεια
σιταριού.
Μονάδες 3

Α5

Η επιδίωξη της µέγιστης χρησιµότητας αποτελεί βασικό
χαρακτηριστικό της συµπεριφοράς του καταναλωτή
στη ζήτηση αγαθών.
Μονάδες 3
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Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6

Α7

50
,
P
τότε κάθε αύξηση της προσφοράς του θα έχει ως
αποτέλεσµα να:
α. αυξηθούν η τιµή ισορροπίας του και η συνολική
δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό.
β. µειωθούν η τιµή ισορροπίας του και η συνολική
δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό.
γ. µειωθεί η τιµή ισορροπίας του και να µείνει
σταθερή η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για
το αγαθό.
δ. παραµείνουν σταθερές η τιµή ισορροπίας του και η
συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό.
Μονάδες 5
Αν η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD =

Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται, όταν
µειώνεται:
α. το εισόδηµα του καταναλωτή.
β. η τιµή ενός συµπληρωµατικού αγαθού.
γ. η τιµή ενός υποκατάστατου αγαθού.
δ. ο αριθµός των καταναλωτών.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β

Να περιγράψετε τον τρόπο µε τον οποίο οι µεταβολές των
βασικότερων προσδιοριστικών παραγόντων της προσφοράς
ενός αγαθού, εκτός της τιµής, επιδρούν στην προσφορά του
αγαθού από µια επιχείρηση.
Μονάδες 25
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ΟΜΑ∆Α Γ
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, τα
δεδοµένα του οποίου αναφέρονται στην παραγωγή και στο
κόστος παραγωγής µιας επιχείρησης που λειτουργεί σε
βραχυχρόνια περίοδο.
Αριθµός
εργαζοµένων
L

Οριακό
προϊόν
MP

Μέσο Συνολικό Οριακό
προϊόν
προϊόν
κόστος
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Μεταβλητό
κόστος
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Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα:
Γ1 Να υπολογίσετε το κόστος της πρώτης ύλης ανά
µονάδα προϊόντος, αν οι µεταβλητοί παραγωγικοί
συντελεστές είναι η εργασία και η πρώτη ύλη και
γνωρίζουµε ότι ο εργατικός µισθός είναι 30 χρηµατικές
µονάδες.
Μονάδες 6
Γ2

Χρησιµοποιώντας
τους
κατάλληλους
τύπους
και
καταγράφοντας τους υπολογισµούς στο τετράδιό σας, να
συµπληρώσετε τα εννέα κενά, στα οποία υπάρχουν
ερωτηµατικά.
Μονάδες 9

Γ3

Να υπολογίσετε πόσο θα αυξηθεί το κόστος
παραγωγής, αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της
από 40 σε 55 µονάδες προϊόντος.
Μονάδες 10

ΟΜΑ∆Α ∆
Για ένα αγαθό µε γραµµικές συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς, στην τιµή των 5 ευρώ η ζητούµενη ποσότητα
είναι 60 µονάδες προϊόντος και η προσφερόµενη ποσότητα
80 µονάδες προϊόντος. Όταν µεταβάλλεται η τιµή από τα 5
ευρώ προς την τιµή ισορροπίας, η ελαστικότητα της ζήτησης
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ως προς την τιµή είναι –0,5 και η ελαστικότητα της
προσφοράς είναι 0,25 .
∆1 Να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 12
∆2

∆3

Να υπολογίσετε σε ποια τιµή
πλεόνασµα 40 µονάδων προϊόντος.

παρουσιάζεται
Μονάδες 5

Αν µεταβληθεί ο αριθµός των καταναλωτών και η νέα
συνάρτηση ζήτησης του αγαθού γίνει Q D = 120 – 6P, να
υπολογίσετε
την
τοξοειδή
ελαστικότητα
της
προσφοράς µεταξύ του παλαιού και του νέου σηµείου
ισορροπίας (να χρησιµοποιήσετε δύο δεκαδικά ψηφία).
Μονάδες 8
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

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, τα οποία και θα καταστραφούν
µετά το πέρας της εξέτασης.
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 : 10:00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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