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ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα
στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι
σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
α. Όταν το οριακό προϊόν µειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να µειώνεται και το
συνολικό προϊόν.
β. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση µε την µεταβολή
της τιµής του υποκατάστατου αγαθού.
γ. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται όταν το εισόδηµα των καταναλωτών
µειώνεται, ονοµάζονται κατώτερα αγαθά.
δ. Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης ενός αγαθού έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.
ε. Όταν ΕD = 0 σε όλα τα σηµεία της καµπύλης ζήτησης, τότε η ζήτηση
χαρακτηρίζεται τελείως ανελαστική και η καµπύλη ζήτησης είναι παράλληλη
προς τον άξονα των ποσοτήτων.
Μονάδες 15

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2.

Το συνολικό προϊόν γίνεται µέγιστο, όταν
α.
β.
γ.
δ.

το µέσο προϊόν είναι ίσο µε το οριακό προϊόν
το µέσο προϊόν είναι µέγιστο
το οριακό προϊόν είναι µέγιστο
το οριακό προϊόν είναι µηδέν.

Μονάδες 5

Α3.

Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού µετατοπίζει

α. την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καµπύλη προσφοράς
προς τα αριστερά
β. την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα πάνω και την καµπύλη προσφοράς
προς τα δεξιά
γ. την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καµπύλη προσφοράς
προς τα δεξιά
δ. την καµπύλη του συνολικού προϊόντος προς τα κάτω και την καµπύλη προσφοράς
προς τα αριστερά.
Μονάδες 5
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β1
Να περιγράψετε τη συµπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη ζήτηση των αγαθών.
Μονάδες 25

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
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ΘΕΜΑ Γ

Μια οικονοµία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς
συντελεστές πλήρως και αποδοτικά µε δεδοµένη τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα.
Είναι, επίσης, γνωστό ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην
παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονοµία παράγει 250 µονάδες του αγαθού Ψ.

Συνδυασµοί
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A

;

;

ΚΕX

;

Β
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;

Γ
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75

5

∆

;

0

Ζητείται
Γ1.

να µεταφέρετε τον πίνακα στον τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα
ερωτηµατικά µε τις σωστές αριθµητικές τιµές, κάνοντας τους αντίστοιχους
υπολογισµούς.
Μονάδες 5

Γ2.

να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ και να το χαρακτηρίσετε ως
αυξανόµενο, σταθερό ή µειούµενο. (µονάδες 4) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
(µονάδες 4)
Μονάδες 8

Γ3.

µε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να χαρακτηρίσετε τον συνδυασµό Χ = 80,
Ψ = 45 ως εφικτό ή ανέφικτο. (µονάδες 3) Να εξηγήσετε την οικονοµική σηµασία του
συνδυασµού. (µονάδες 3)
Μονάδες 6

Γ4.

να βρείτε πόσες µονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν αν η παραγωγή του
αγαθού Χ αυξηθεί από 20 µονάδες σε 70 µονάδες.
Μονάδες 6
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ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ ∆
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Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς προϊόντων είναι γραµµικές. Στην αγορά
ενός αγαθού Χ, η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD = 400 – 20P και η τιµή ισορροπίας
ΡΕ = 4 χρηµατικές µονάδες. Η αλλαγή των προτιµήσεων των καταναλωτών έχει ως συνέπεια
να αυξηθεί η ζητούµενη ποσότητα σε κάθε τιµή κατά 100 µονάδες προϊόντος. Η ποσότητα
ισορροπίας που προκύπτει διαµορφώνεται στις 380 µονάδες προϊόντος.
∆1.

Να βρείτε την εξίσωση προσφοράς.

Μονάδες 10

∆2.

Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς, ως προς την τιµή, στο τόξο που
δηµιουργούν τα σηµεία ισορροπίας και να χαρακτηρίσετε την προσφορά ως προς την
ελαστικότητα.
Μονάδες 5

∆3.

Εάν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιµή την αρχική τιµή ισορροπίας, να υπολογίσετε
α. το έλλειµµα στην αγορά του αγαθού Χ (µονάδες 4)
β. το µέγιστο δυνατό «καπέλο». (µονάδες 4)

Μονάδες 8

∆4.

Η επιβολή ανώτατης τιµής από το κράτος πρέπει να είναι βραχυχρόνια ή
µακροχρόνια και γιατί;
Μονάδες 2

(Στους υπολογισµούς να διατηρήσετε µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία).
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