ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

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, και
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1

Σε όλα τα οικονομούντα άτομα η λήψη των αποφάσεών
τους δε βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσματος,
αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για
τα αποτελέσματα των πράξεών τους.
Μονάδες 3

Α2

Η επιβολή ανώτατης τιμής πρέπει να είναι
μακροχρόνια για να αποφεύγεται η «μαύρη αγορά».
Μονάδες 3

Α3

Στην ανελαστική ζήτηση η ποσοστιαία μεταβολή της
ζητούμενης ποσότητας είναι μικρότερη από την
ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (σε απόλυτες τιμές).
Μονάδες 3

Α4

Τα
μέτρα
επαγγελματικής
κατάρτισης
και
επανεκπαίδευσης των εργαζομένων έχουν στόχο τη
μείωση της ανεργίας τριβής.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Α5

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

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

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό
αυξάνεται, όταν η τιμή:
α. αυξάνεται και το αγαθό είναι ελαστικής ζήτησης.
β. αυξάνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης.
γ. μειώνεται και το αγαθό είναι ανελαστικής ζήτησης.
δ. μειώνεται και το αγαθό έχει ελαστικότητα ζήτησης
ίση με τη μονάδα σε απόλυτη τιμή.
Μονάδες 5

Α7

Στην μικροοικονομική ανάλυση σημείο αναφοράς
είναι:
α. η συνολική κατανάλωση μιας οικονομίας.
β. το συνολικό εισόδημα μιας οικονομίας.
γ. ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού.
δ. ο συνολικός όγκος της παραγωγής μιας οικονομίας.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β

Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά των φάσεων της ύφεσης
(Μονάδες 13) και της ανόδου ή άνθησης (Μονάδες 12) ενός
οικονομικού κύκλου.
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Γ
∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας:

Γ1

Έτος

Α.Ε.Π.
σε τρέχουσες
τιμές

∆είκτης
Τιμών (%)

2002
2003
2004

900
;
1.694

100
110
;

Α.Ε.Π. σε
σταθερές τιμές

;
1.000
1.400

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του,
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 9

Γ2

Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του ∆είκτη
Τιμών από το 2003 στο 2004.
Μονάδες 6

Γ3

Να υπολογίσετε το Α.Ε.Π. του 2004 σε σταθερές τιμές
του 2003.
Μονάδες 10

ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην
παραγωγή και στο κόστος παραγωγής ενός αγαθού που
παράγεται από την επιχείρηση Α. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί
ένα μόνο μεταβλητό συντελεστή (εργασία) και ένα μόνο
σταθερό συντελεστή. Οι τιμές (αμοιβές) των παραγωγικών
συντελεστών παραμένουν σταθερές.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
Ποσότητα
σταθερού
συντελεστή

10
10
10
10
10
10
10
10

Εργασία (L)

Συνολικό
προϊόν (Q)

Συνολικό
κόστος (TC)

0
1
2
3
4
5
6
7

0
4
10
20
33
50
60
66

20
80
140
200
260
320
380
440

∆1. α. Να αιτιολογήσετε αν η επιχείρηση Α λειτουργεί στη
βραχυχρόνια ή στη μακροχρόνια περίοδο.
Μονάδες 4
β. Να βρεθεί η τιμή (αμοιβή) του μεταβλητού
συντελεστή και η τιμή (αμοιβή) του σταθερού
συντελεστή.
Μονάδες 4
∆2

Να υπολογίσετε το επίπεδο παραγωγής (Q) της
επιχείρησης Α, όταν το συνολικό κόστος (TC) είναι 350
χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 5

∆3

∆4.α.

Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της
επιχείρησης Α.
(Στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε ένα
δεκαδικό ψηφίο).
Μονάδες 6
Αν
το
αγαθό
αυτό
παράγεται
από
100
πανομοιότυπες επιχειρήσεις, να κατασκευασθεί ο
αγοραίος πίνακας προσφοράς.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

β. Αν η αγοραία γραμμική συνάρτηση ζήτησης του
αγαθού είναι:
Q D = 12.000 − 1.000P, να βρεθεί η τιμή και η
ποσότητα ισορροπίας του.
Μονάδες 3
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 επάνω 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: μετά την 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α Α
Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5,
να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1. Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως
να μειώνεται και το συνολικό προϊόν.
Μονάδες 3
Α.2. Το πραγματικό κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (Α.Ε.Π.) δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε
σε κάθε κάτοικο μιας οικονομίας, αν η διανομή του
ήταν ίση.
Μονάδες 3
Α.3. Η επιβολή από το κράτος κατώτατης τιμής στα
αγροτικά προϊόντα έχει ως σκοπό την προστασία του
εισοδήματος των αγροτών.
Μονάδες 3
Α.4. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές
τιμές του έτους βάσης λέγεται ονομαστικό.
Μονάδες 3
Α.5. Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες,
αλλά καθεμιά ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε
προσωρινό κορεσμό.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Στην παρακάτω πρόταση Α.6 να γράψετε στο τετράδιό
σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή συμπλήρωσή της.
Α.6. Οριακό προϊόν ενός συντελεστή είναι
α.
ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις μονάδες του
μεταβλητού συντελεστή.
β.
η μεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν
μεταβάλλεται ο μεταβλητός συντελεστής κατά μία
μονάδα.
γ.
ο λόγος του μεταβλητού συντελεστή προς τις μονάδες
του συνολικού προϊόντος.
δ.
η μεταβολή που επέρχεται στο μεταβλητό συντελεστή,
όταν μεταβάλλεται το συνολικό προϊόν κατά μία
μονάδα.
Μονάδες 4
Α.7. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της
Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της
Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση.
(∆ύο από τις προτάσεις της Στήλης ΙΙ περισσεύουν).
Στήλη Ι

Στήλη ΙΙ

α.
1.Μέσο

συνολικό
κόστος β.
(ΑΤC)
2.Μέσο μεταβλητό κόστος
γ.
(AVC)
3.Μέσο σταθερό κόστος
δ.
(AFC)
ε.

Σταθερό κόστος
Ποσότητα παραγωγής
Μεταβλητό κόστος
Ποσότητα παραγωγής
Ποσότητα παραγωγής
Συνολικό κόστος
Ποσότητα παραγωγής
Σταθερό κόστος
Συνολικό κόστος
Ποσότητα παραγωγής

Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Β
Αφού σχεδιάσετε τα σχετικά διαγράμματα, να εξηγήσετε τι
θα συμβεί στη ζήτηση της ζάχαρης, αν αυξηθεί η τιμή του
καφέ, όταν οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες της
ζήτησης παραμένουν σταθεροί (ceteris paribus).
(Η ζάχαρη και ο καφές θεωρούνται συμπληρωματικά
αγαθά).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού, για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι αντίστοιχα QD=55-2P και
Q S =20+1,5P.
Κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς:
α. Να βρείτε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του
αγαθού.
Μονάδες 10
β. Με τη βοήθεια των παραπάνω συναρτήσεων ζήτησης
και προσφοράς, να παρασταθεί γραφικά η τιμή και η
ποσότητα ισορροπίας του αγαθού.
Μονάδες 5
γ. Να υπολογιστεί το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που θα
δημιουργηθεί στην αγορά, αν το κράτος επιβάλει τιμή
πώλησης του αγαθού:
i) P 1 =8 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 5
ii) P 2 =12 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α ∆
Μια οικονομία παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ και
απασχολεί πλήρως και αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς
συντελεστές που διαθέτει με δεδομένη τεχνολογία, όπως
στον παρακάτω πίνακα.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ
Α
Β
Γ
∆

ΑΓΑΘΟ Χ
180
150
90
0

ΑΓΑΘΟ Ψ
0
60
80
100

Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας τα δεδομένα του
παραπάνω πίνακα:
1) Να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών
∆υνατοτήτων (Κ.Π.∆.) με βάση τα δεδομένα του
πίνακα.
Μονάδες 6
2) Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε
όρους του αγαθού Ψ, για τους συνδυασμούς
παραγωγής Α, Β, Γ, ∆.
(Στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε ένα
δεκαδικό ψηφίο).
Μονάδες 6
3) Να βρεθεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε
όρους του αγαθού Χ, για τους συνδυασμούς
παραγωγής Α, Β, Γ, ∆.
(Στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε ένα
δεκαδικό ψηφίο).
Μονάδες 6
4) Να εξεταστεί υπολογιστικά ο συνδυασμός παραγωγής
(Χ=170, Ψ=10) και να χαρακτηριστεί αν αυτός είναι
εφικτός ή ανέφικτος.
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
∆΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Τα
να μην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. Τα
θέματα
διαγράμματα που θα απεικονίσετε στο τετράδιο μπορείτε
να τα σχεδιάσετε και με μολύβι. Να γράψετε το
ονοματεπώνυμό
σας
στο
πάνω
μέρος
των
φωτοαντιγράφων μόλις σας δοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
3. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
4. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
5. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα μετά τη
διανομή των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

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, και
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1

Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα
αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.
Μονάδες 3

Α2

Βραχυχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα μέσα
στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλει τις
ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών που
χρησιμοποιεί.
Μονάδες 3

Α3

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το
μέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς, είναι ο
χρόνος.
Μονάδες 3

Α4

Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι
εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτομα, ισχύει
αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας.
Μονάδες 3

Α5

Σε περιόδους έντονου πληθωρισμού μειώνεται η
κατανάλωση και αυξάνεται η αποταμίευση.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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

Σε μια οικονομία οι απασχολούμενοι είναι 80, οι
άνεργοι είναι 20 και οι άεργοι είναι 5.
Το ποσοστό ανεργίας είναι:
α. 15%.
β. 25%.
γ. 20%.
δ. 30%.
Μονάδες 5

Α7

Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν είναι
μικρότερο από το μέσο προϊόν, με την αύξηση της
εργασίας το μέσο προϊόν:
α. αυξάνεται.
β. μειώνεται.
γ. παραμένει σταθερό.
δ. γίνεται μηδέν.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α Β
Να περιγράψετε τους παρακάτω βασικούς προσδιοριστικούς
παράγοντες της ζήτησης ενός αγαθού που αφορούν: τις
προτιμήσεις των καταναλωτών (μονάδες 5), το εισόδημα των
καταναλωτών (μονάδες 12), τις προσδοκίες και τις
προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με τη μελλοντική
εξέλιξη των τιμών και του εισοδήματός τους (μονάδες 8).
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Γ
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
παραγωγικών δυνατοτήτων μιας υποθετικής οικονομίας η
οποία, με δεδομένη τεχνολογία, παράγει μόνο τα αγαθά Χ
και
Ψ
χρησιμοποιώντας
αποδοτικά
όλους
τους
παραγωγικούς συντελεστές της:
Συνδυασμοί
Ποσοτήτων

Α
Β
Γ
∆
Ε

Γ1

Παραγόμενες
Ποσότητες
αγαθού Χ

Παραγόμενες
Ποσότητες
αγαθού Ψ

0

;

20
;
100
150

Κόστος
ευκαιρίας
αγαθού Χ

Κόστος
ευκαιρίας
αγαθού Ψ

(σε μονάδες
Ψ)

(σε μονάδες
Χ)

1

1

2

;

;

0,25

5

0,20

510
450
250
0

Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς στο
τετράδιό σας να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα
στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά.
Μονάδες 12

Γ2

Να εξετάσετε (υπολογιστικά) με τη βοήθεια του
κόστους ευκαιρίας αν καθένας από τους παρακάτω
συνδυασμούς είναι μέγιστος, εφικτός ή ανέφικτος:
α) Κ(Χ=20, Ψ=505)
β) Λ(Χ=30, Ψ=500).
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ3

Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα
θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 120
μονάδες του αγαθού Χ.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός
αγαθού Χ είναι αντίστοιχα: Q D =1000-5Ρ και Q S =-500+10Ρ.
∆1

Αν το κράτος επιβάλει μια ανώτατη τιμή πώλησης ίση
με Ρ Α =70 χρηματικές μονάδες, να βρεθεί το ύψος του
«καπέλου», που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι
καταναλωτές, εάν γνωρίζετε ότι όλη η παραγόμενη
ποσότητα του αγαθού Χ πωλείται στη μαύρη αγορά.
Μονάδες 7

∆2

Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης σημείου ως προς
την τιμή (Ε D ), όταν η τιμή του αγαθού Χ αυξάνεται
από 150 σε 180 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 5

∆3

Γιατί η συνολική δαπάνη μειώνεται, όταν η τιμή του
αγαθού Χ αυξάνεται από 150 σε 180 χρηματικές
μονάδες; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με τη
βοήθεια της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή
(Ε D ).
Μονάδες 5

∆4

Να βρείτε την τιμή ισορροπίας αν μεταβληθεί η ζήτηση
του αγαθού Χ κατά 50%, λόγω αύξησης του αριθμού
των καταναλωτών, και η προσφορά του αγαθού Χ
κατά
25%,
λόγω
μείωσης
του
αριθμού
των
επιχειρήσεων που παράγουν το αγαθό Χ.
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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 επάνω 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: μετά την 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

