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ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
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

Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, τότε η μείωση
της τιμής του θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η
συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό
αυτό.
Μονάδες 3

Α.2

Η κατώτατη τιμή που επιβάλλει το κράτος για την
προστασία του παραγωγού είναι πάντοτε μικρότερη
από την τιμή ισορροπίας.
Μονάδες 3

Α.3

Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.)
μιας χώρας διαφέρει από έτος σε έτος, μόνον αν
κυμαίνονται οι παραγόμενες ποσότητες αγαθών και
υπηρεσιών.
Μονάδες 3

Α.4

Ο πληθωρισμός αποτελεί αντικίνητρο για κατανάλωση.
Μονάδες 3
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Α.5

Η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης έχει κυκλικό
χαρακτήρα, δηλαδή επαναλαμβάνεται, και η διάρκειά
της εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού
κύκλου.
Μονάδες 3

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6

Η φάση του οικονομικού κύκλου, στην οποία το γενικό
επιχειρηματικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για την
ανάληψη επενδύσεων και επικρατεί απαισιοδοξία για
το μέλλον, είναι η φάση
α. της καθόδου.
β. της κρίσης.
γ. της ανόδου ή άνθησης.
δ. της ύφεσης.
Μονάδες 5

Α.7

Ως καταναλωτά αγαθά χαρακτηρίζονται
α. όλα τα αγαθά που βρίσκονται ελεύθερα στη φύση.
β. όλα τα οικονομικά αγαθά.
γ. τα αγαθά εκείνα που μόνο μια φορά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που έχουν
παραχθεί.
δ. τα αγαθά εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να
μεταβληθεί η φυσική τους υπόσταση.
Μονάδες 5
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ΟΜΑ∆Α Β
Να εξηγήσετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων
την περίπτωση της μεταβολής μόνο της ζητούμενης
ποσότητας (μονάδες 12), καθώς και την περίπτωση της
μεταβολής μόνο της ζήτησης ενός αγαθού (μονάδες 13).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία
επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η
εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή
παραγωγής και η τιμή (αμοιβή) της είναι σταθερή.
Αριθμός
Εργατών

Συνολικό
Προϊόν

Μέσο
Προϊόν

Οριακό
Προϊόν

(L)

(Q)

(ΑΡ)

(ΜΡ)

100

−

3

Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
(AVC)

4
5
Γ.1

Μεταβλητό
Κόστος

Οριακό
Κόστος

(VC)

(MC)

21.600

−
72

75

90

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα και με δεδομένο ότι το Μέσο Προϊόν (ΑΡ)
γίνεται μέγιστο, όταν η επιχείρηση απασχολεί τέσσερις
(4) εργάτες, να συμπληρώσετε τα κενά του,
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 22

Γ.2

Να βρείτε το συνολικό κόστος παραγωγής των 360
μονάδων προϊόντος, όταν το σταθερό κόστος
παραγωγής (FC) είναι 2.080 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 3
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ΟΜΑ∆Α ∆
Στον παρακάτω πίνακα τα δεδομένα αφορούν στην αγορά
ενός αγαθού, του οποίου οι συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς είναι γραμμικές.
Πλεόνασμα

(Ρ)
400

Συνολική ∆απάνη
Καταναλωτών
(Σ∆)
120.000

450

67.500

1.050

Τιμή

∆.1

700

Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του
αγαθού.
Μονάδες 8

∆.2

Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 6

∆.3

Μια μείωση της τιμής (αμοιβής) των συντελεστών
παραγωγής του αγαθού οδήγησε σε μετατόπιση της
καμπύλης προσφοράς του, με αποτέλεσμα να
μεταβληθεί η προσφερόμενη ποσότητα σε κάθε τιμή
κατά 700 μονάδες. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη
νέα ποσότητα ισορροπίας.
Μονάδες 6

∆.4

Χρησιμοποιώντας τη νέα συνάρτηση προσφοράς, να
βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν
η τιμή του μειώνεται από 300 χρηματικές μονάδες σε
200 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 5
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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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο
στυλό.
Στα
διαγράμματα
μπορείτε
να
χρησιμοποιήσετε και μολύβι.
5. Σε
περίπτωση
που
θα
προκύψουν
δεκαδικά
αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία.
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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