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2009 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

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 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιµές µετράει την αξία 

της συνολικής παραγωγής σε τιµές του έτους βάσης. 
Μονάδες 3 

Α.2 Ο πληθωρισµός ευνοεί όλα τα άτοµα που το χρηµατικό τους εισόδηµα 

αυξάνεται µε ρυθµό µικρότερο από τον ρυθµό του πληθωρισµού. 
Μονάδες 3 

Α.3 Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε τεχνολογικές µεταβολές, οι οποίες 
δηµιουργούν νέα επαγγέλµατα και αχρηστεύουν άλλα, και σε αλλαγές στη 
διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση ορισµένων προϊόντων 
και ταυτόχρονα µειώνουν τη ζήτηση άλλων. 

Μονάδες 3 

Α.4 Στην αγορά ενός αγαθού, η µείωση της προσφοράς του, µε σταθερή τη 

ζήτησή του, προκαλεί µείωση της τιµής ισορροπίας και αύξηση της ποσότητας 
ισορροπίας. 

Μονάδες 3 

Α.5 Μία µείωση της τιµής ενός αγαθού κατά 10% θα οδηγήσει σε µια αύξηση της 

ζητούµενης ποσότητάς του πάνω από 10%, αν η ζήτησή του είναι ελαστική. 

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 που χαρακτηρίζεται από αύξηση της 

παραγωγής, του εισοδήµατος και της απασχόλησης είναι η φάση 

α. της ύφεσης. 
β. της ανόδου ή άνθησης. 
γ. της κρίσης. 
δ. της καθόδου. 

Μονάδες 5 
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Α.7 Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό αυξάνεται, όταν 

α. η τιµή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική. 
β. η τιµή του αγαθού µειώνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική. 
γ. η τιµή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική. 
δ. η τιµή του αγαθού µειώνεται και η ελαστικότητα ζήτησής του είναι ίση µε τη 

µονάδα. 
Μονάδες 5 

 
ΟΜΑ∆Α Β 

Ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης ενός αγαθού είναι και οι 
«τιµές των άλλων αγαθών». Υπάρχουν αγαθά που η µεταβολή της τιµής του ενός 
επηρεάζει τη ζήτηση του άλλου. Να δώσετε τους ορισµούς των κατηγοριών στις 
οποίες διακρίνονται τα αγαθά αυτά (µονάδες 5). Να εξηγήσετε µε τη βοήθεια 
διαγραµµάτων πώς η αύξηση της τιµής του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση του 
άλλου, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα δύο αγαθά (µονάδες 20). 

Μονάδες 25 

 

ΟΜΑ∆Α Γ 

Μία υποθετική οικονοµία παράγει δύο µόνον αγαθά, το Χ και το Ψ. Στον παρακάτω 
πίνακα παρουσιάζονται έξι συνδυασµοί ποσοτήτων των αγαθών Χ και Ψ που 
παράγει η εν λόγω οικονοµία, µε δεδοµένη την τεχνολογία παραγωγής και 
χρησιµοποιώντας αποδοτικά (ορθολογικά) όλους τους συντελεστές παραγωγής που 
έχει στη διάθεσή της. 
 

Συνδυασµοί 
ποσοτήτων 

Παραγόµενες 
ποσότητες 
αγαθού Χ 

Παραγόµενες 
ποσότητες 
αγαθού Ψ 

Α 100 0 

Β 80 40 

Γ 60 70 
∆ 40 90 

Ε 20 105 
Ζ 0 110 

 
Γ.1 Να σχεδιάσετε την Καµπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων της οικονοµίας, στην 

τελευταία σελίδα του τετραδίου σας (στο µιλιµετρέ). 
Μονάδες 5 

Γ.2 Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ, όταν η οικονοµία 
µετακινείται από τον συνδυασµό Γ στον συνδυασµό ∆, καθώς και το κόστος 
ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ, όταν η οικονοµία µετακινείται από τον 
συνδυασµό Β στον συνδυασµό Α. 

Μονάδες 6 

Γ.3 Αν η οικονοµία παράγει 50 µονάδες από το αγαθό Χ, ποια είναι η µέγιστη 

ποσότητα του αγαθού Ψ που µπορεί να παραχθεί; 
Μονάδες 4 
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Γ.4 Πώς είναι δυνατόν να παραχθεί ο ανέφικτος συνδυασµός που αντιστοιχεί σε 
20 µονάδες του αγαθού Χ και σε 125 µονάδες του αγαθού Ψ; 

Μονάδες 5 

Γ.5 Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασµό που αντιστοιχεί σε 50 µονάδες του αγαθού 

Χ και σε 40 µονάδες του αγαθού Ψ (µονάδες 2). Τι συµβαίνει στην οικονοµία, 
όταν παράγεται αυτός ο συνδυασµός; (µονάδες 3) 

Μονάδες 5 

 
ΟΜΑ∆Α ∆ 

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. 
 

Μονάδες 
εργασίας 

(L) 

Συνολικό 
προϊόν 

(Q) 

Μέσο 
προϊόν 

(AP) 

Οριακό 
Προϊόν 

(MP) 

Μέσο 
Μεταβλητό 

κόστος 
(AVC) 

Οριακό 
κόστος 

(ΜC) 

0 0 - - - - 

1 20 20 20 75 75 

2  25  60 50 

3 90 30 40   

4   30 50 50 

5 145 29 25 51,72 60 

 
∆.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συµπληρώσετε 

τα κενά του παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς. 
Μονάδες 6 

∆.2 Να εξηγήσετε εάν ισχύει ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης και σε ποια 

ποσότητα του µεταβλητού συντελεστή «εργασία» φαίνεται η λειτουργία του και 
γιατί. 

Μονάδες 5 

∆.3 Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης, καθώς και ο 

πίνακας αγοραίας προσφοράς, µε δεδοµένο ότι το αγαθό παράγεται από 40 
όµοιες επιχειρήσεις. 

Μονάδες 5 

∆.4 Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς, µε δεδοµένο ότι αυτή είναι 
γραµµική. 

Μονάδες 4 

∆.5 Χρησιµοποιώντας την αγοραία συνάρτηση προσφοράς, να βρείτε την 

ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, όταν η τιµή του αυξάνεται από 52 
χρηµατικές µονάδες σε 55 χρηµατικές µονάδες. 

Μονάδες 5 

 


