ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
ΟΜΑ∆Α Α
Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον
αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασµένη.
Α.1.

Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το
εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η
συνολική δαπάνη των καταναλωτών.
Μονάδες 4

Α.2.

Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό
αγαθό.
Μονάδες 2

Α.3.

Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει στη
µακροχρόνια περίοδο, επειδή µεταβάλλονται οι
αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάµεσα στους
σταθερούς και τους µεταβλητούς συντελεστές.
Μονάδες 4

Α.4.

Σε µια παραγωγική διαδικασία το άθροισµα των
οριακών προϊόντων σε κάθε επίπεδο απασχόλησης
µας δίνει το συνολικό προϊόν.
Μονάδες 4

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Α.5.

Η µηχανή ενός αυτοκινήτου είναι τελικό προϊόν.
Μονάδες 4

Α.6.

Το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίζεται ένα
εργοστάσιο ανήκει στο συντελεστή παραγωγής
"κεφάλαιο".
Μονάδες 4

Α.7.

Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που προκαλούν
αβεβαιότητα στην οικονοµική ζωή.
Μονάδες 3
ΟΜΑ∆Α Β

α.

Να ορίσετε την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας.
Μονάδες 7

β.

Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής
διαδικασίας.
Μονάδες 9

γ.

Να εξηγήσετε τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής
διαδικασίας.
Μονάδες 9
ΟΜΑ∆Α Γ

Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας:
ΕΤΗ
ΑΕΠ
∆είκτης Τιµών
ΑΕΠ
σε τρέχουσες τιµές

1997
1998
1999
2000

40
65
;
85,8

σε σταθερές τιµές

80
;
110
132

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

50
65
70
;

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Γ.1.

Αφού κάνετε τους σχετικούς
συµπληρώσετε τα κενά.

υπολογισµούς,

να

Μονάδες 6

Γ.2.

Να εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαία η µέτρηση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε χρηµατικές
µονάδες και τι πρόβληµα δηµιουργείται;
Μονάδες 6

Γ.3.

Να υπολογίσετε την πραγµατική µεταβολή του ΑΕΠ
µεταξύ των ετών 1997 και 1998 σε τιµές του έτους
βάσης.
Μονάδες 6

Γ.4.

Να
υπολογίσετε
την
πραγµατική
ποσοστιαία
µεταβολή µεταξύ των ετών 1997 και 1998 σε τιµές του
έτους βάσης.
Μονάδες 7
ΟΜΑ∆Α ∆

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική παραγωγή
(Q) µιας επιχείρησης για τον αντίστοιχο αριθµό
εργαζοµένων (L):
L
4
5
6
7

Q
160
200
220
225

Ο εργατικός µισθός είναι 1000 χρηµατικές µονάδες και το
κόστος της πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε µονάδα
παραγωγής είναι 100 χρηµατικές µονάδες.
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

∆.1.

Με
τους
κατάλληλους
υπολογισµούς
να
κατασκευάσετε
τον
πίνακα
προσφοράς
της
επιχείρησης.
(Να βασιστείτε στο ακέραιο µέρος των αριθµητικών
αποτελεσµάτων).
Μονάδες 15

∆.2.

Το προϊόν αυτό παράγεται από 100 πανοµοιότυπες
επιχειρήσεις. Ο δε πίνακας της αγοραίας ζήτησης του
προϊόντος είναι:
P (τιµή)
QD
(ζητούµενη
ποσότητα)

100
30.000

125
25.000

150
22.000

300
20.000

∆.3.α. Να βρείτε την τιµή ισορροπίας και την ποσότητα
ισορροπίας της αγοράς.
Μονάδες 4
∆.3.β. Να
υπολογίσετε
τη
συνολική
δαπάνη
των
καταναλωτών στο σηµείο ισορροπίας της αγοράς.
Μονάδες 3
∆.3.γ. Να υπολογίσετε το τµήµα της δαπάνης των
καταναλωτών
που
θα
εισπράξει
η
καθεµιά
επιχείρηση.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζοµένους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε 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. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α
Στις 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

Κεφαλαιουχικά
αγαθά
είναι
εκείνα
που
χρησιµοποιούνται για την άµεση ικανοποίηση των
αναγκών του ανθρώπου.
Μονάδες 3

Α2

Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση µειώνεται, όταν το
εισόδηµα των καταναλωτών αυξάνεται, ονοµάζονται
κατώτερα αγαθά.
Μονάδες 3

Α3

Μια ταυτόχρονη αύξηση της προσφοράς και της
ζήτησης ενός αγαθού έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της
ποσότητας ισορροπίας του αγαθού.
Μονάδες 3

Α4

Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι
µεγαλύτερη στη µακροχρόνια περίοδο από ό,τι στη
βραχυχρόνια περίοδο.
Μονάδες 3

Α5

Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που θα
αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο µιας οικονοµίας, αν η
διανοµή του ήταν ίση.
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

Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν
γίνεται µηδέν, τότε:
α. το µέσο προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του
β. το συνολικό προϊόν αποκτά τη µέγιστη τιµή του
γ. το µέσο προϊόν αρχίζει να αυξάνεται
δ. το µέσο προϊόν είναι ίσο µε το µηδέν.
Μονάδες 5

Α7

Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση µε –2.
Αυτό σηµαίνει ότι:
α. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 1% θα έχει
ως αποτέλεσµα την αύξηση της ζητούµενης
ποσότητας κατά 2%
β. µια αύξηση της ζητούµενης ποσότητας του αγαθού
κατά 1% θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της τιµής
κατά 2%
γ. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 1% θα έχει
ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζητούµενης
ποσότητας κατά 2%
δ. µια αύξηση της τιµής του αγαθού κατά 2% θα έχει
ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας κατά 1%.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β

Να δώσετε τους ορισµούς των υποκατάστατων και των
συµπληρωµατικών αγαθών (Μονάδες 5) και να εξηγήσετε µε
τη βοήθεια διαγραµµάτων πώς η αύξηση της τιµής ενός
αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός υποκατάστατου αγαθού
(Μονάδες 10), καθώς και πώς ενός συµπληρωµατικού
αγαθού (Μονάδες 10).
Μονάδες 25
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Γ
Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην
παραγωγή και στο κόστος µιας επιχείρησης:
Μονάδες
Εργασίας
L

Συνολικό
Προϊόν
Q

0
1
2
3
4
5
6
7

0
18
28
35
39
42

Μέσο
Προϊόν
ΑP

–
5
6
7
6,5
6

Οριακό
Προϊόν
ΜΡ

Μέσο Μεταβλητό
Κόστος
AVC

–
4
8
7
4
6

–
252
210
180
180
193,8
210

Οριακό
Κόστος
MC

–
315
210
157,5
126
315
420

Γ1

Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό
σας, να κάνετε τους σχετικούς υπολογισµούς και να
συµπληρώσετε τα κενά του.
Μονάδες 8

Γ2

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, µετά από
ποια µονάδα εργασίας ισχύει ο νόµος της φθίνουσας
απόδοσης;
Μονάδες 3

Γ3

Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 7

Γ4

Να υπολογίσετε το µεταβλητό κόστος,
επιχείρηση παράγει 37 µονάδες προϊόντος.
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όταν

η

Μονάδες 7

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α ∆
Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης (Q D ) και προσφοράς (Q S 1 )
ενός αγαθού "Χ" δίνονται από τις σχέσεις:
Q D = 100 – 5 P και Q S 1 = –20 + 5 P
αντίστοιχα, όπου Ρ είναι η τιµή του αγαθού.
∆1 Να υπολογισθούν η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 4
∆2

Μια µεταβολή των αµοιβών των συντελεστών
παραγωγής του αγαθού "Χ" είχε ως αποτέλεσµα να
διαµορφωθεί η συνάρτηση της αγοραίας προσφοράς ως
εξής:
Q S 2 = –40 + 5 P.
α. Να υπολογίσετε τη νέα τιµή και τη νέα ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού.
Μονάδες 4
β. Να απαντήσετε αν οι αµοιβές των συντελεστών
παραγωγής του αγαθού "Χ" αυξήθηκαν ή
µειώθηκαν.
Μονάδα 1
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
γ. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραµµα τις
συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης ( Q D ) και προσφοράς
( Q S 1 , Q S 2 ), καθώς και τα σηµεία ισορροπίας.
Μονάδες 5
δ. Να βρείτε ποια επίπτωση είχε στη συνολική δαπάνη των
καταναλωτών η µεταβολή της τιµής ισορροπίας του
αγαθού, εξ αιτίας της µεταβολής της προσφοράς του.
Μονάδες 3
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Οδηγίες για τους εξεταζόµενους
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε 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. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
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, ή
"Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α1

Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθµό µε τον οποίο
µεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν µεταβάλλεται
η παραγόµενη ποσότητα κατά µία µονάδα.
Μονάδες 3

Α2

Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο
χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία.
Μονάδες 3

Α3

Μια αύξηση στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών
που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού θα
έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της προσφοράς του.
Μονάδες 3

Α4

Η καµπύλη του οριακού προϊόντος τέµνει πάντοτε την
καµπύλη του µέσου προϊόντος από τα πάνω προς τα
κάτω στη µέγιστη τιµή του.
Μονάδες 3

Α5

Στην περίπτωση του στασιµοπληθωρισµού παρατηρείται σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιµών.
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

Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του
αγαθού Χ είναι ίσο µε 3. Αυτό σηµαίνει ότι:
α. για να παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το
αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 µονάδες από
το αγαθό Ψ
β. για να παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το
αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 µονάδες από
το αγαθό Χ
γ. µια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1%
θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας
του αγαθού Ψ κατά 3%
δ. µια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1%
θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας
του αγαθού Χ κατά 3%.
Μονάδες 5

Α7

Τα αγαθά Α και Β είναι µεταξύ τους υποκατάστατα. Μία
αύξηση της τιµής του αγαθού Α, η ζήτηση του οποίου είναι
ελαστική, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες
σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσµα η
συνολική δαπάνη των καταναλωτών:
α.
β.
γ.
δ.

για
για
για
για

το
το
το
το

αγαθό
αγαθό
αγαθό
αγαθό

Α να αυξηθεί
Α να παραµείνει σταθερή
Β να αυξηθεί
Β να παραµείνει σταθερή.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Β
Να αναπτύξετε όλα τα είδη της ανεργίας (µονάδες 20) και
να εξηγήσετε τις τρεις βασικές οικονοµικές συνέπειές της
(µονάδες 3), καθώς και τα βασικά κοινωνικά προβλήµατα
που δηµιουργεί η ανεργία (µονάδες 2).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
υπολογισµού του Α.Ε.Π. µιας υποθετικής οικονοµίας στην
οποία παράγεται µόνο ένα αγαθό:
Έτος Ποσότητα
1
2
3
4

25
22

Τιµή
5
10

Α.Ε.Π.
Τρέχουσες
Τιµές
100

∆είκτης
Τιµών

Α.Ε.Π.
Σταθερές
Τιµές
200

150
200

220

20

Γ1

Αν είναι γνωστό ότι στο τέταρτο έτος ο πληθυσµός της
εν λόγω οικονοµίας ανέρχεται σε 100 άτοµα και το
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές είναι 2,4
χρηµατικές µονάδες, κάνοντας τους κατάλληλους
υπολογισµούς να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα.
Έτος βάσης είναι το δεύτερο έτος.
Μονάδες 15

Γ2

Να υπολογίσετε τον ρυθµό πληθωρισµού από το 2 ο στο
3 ο έτος.
Μονάδες 5

Γ3

Να υπολογίσετε την ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. σε
σταθερές τιµές από το 2ο στο 3ο έτος.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α ∆
Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού δίνεται από
τη σχέση Q s =2P, όπου Q s είναι η προσφερόµενη ποσότητα
του αγαθού και P είναι η τιµή του. Με βάση την αγοραία
συνάρτηση ζήτησης του ιδίου αγαθού, η οποία είναι
γραµµική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:
P
12
15
18
21

QD
36
30
24
18

όπου Q D είναι η ζητούµενη ποσότητα του αγαθού.
∆1 Να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού.
Μονάδες 4
∆2 Να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα
ισορροπίας.
Μονάδες 4
∆3 Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιµή πώλησης του
αγαθού την P A =10 χρηµατικές µονάδες, να υπολογίσετε
το µέγεθος του ελλείµµατος που εµφανίζεται στην
αγορά του αγαθού, καθώς και την τιµή την οποία οι
καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να καταβάλουν για
να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, η
οποία προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιµή
ΡΑ.
Μονάδες 8
∆4 Μία αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών έχει
ως αποτέλεσµα τη µεταβολή της ζήτησης του αγαθού
κατά
50%.
Θεωρώντας
ότι
η
εισοδηµατική
ελαστικότητα είναι σταθερή και ίση µε 5, να
υπολογίσετε:
α. τη νέα τιµή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας
Μονάδες 4
β. την ποσοστιαία αύξηση του εισοδήµατος.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Οδηγίες για τους εξεταζόµενους
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε 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 : Μετά την 10.30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

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 οριακό προϊόν ενός συντελεστή παραγωγής δείχνει τη
µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν
µεταβάλλεται ο εν λόγω συντελεστής παραγωγής κατά µία
µονάδα.
Μονάδες 3

Α2

Η Καµπύλη των Παραγωγικών ∆υνατοτήτων µιας
οικονοµίας, δείχνει τις µεγαλύτερες ποσότητες ενός
προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν στην
οικονοµία, για κάθε δεδοµένη ποσότητα του άλλου
προϊόντος.
Μονάδες 3

Α3

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

Α4

Η εισοδηµατική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών
είναι θετική.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Α5

Στη µακροχρόνια περίοδο, η επιχείρηση δεν έχει τη
δυνατότητα να µεταβάλλει τις ποσότητες όλων των
συντελεστών παραγωγής που χρησιµοποιεί.
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

Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, ενώ τα αγαθά
Χ και Ω είναι συµπληρωµατικά. Μία αύξηση της τιµής
του αγαθού Χ, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς
παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως
αποτέλεσµα να:
α. µειωθεί η ζήτηση του αγαθού Ψ
β. αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού Ω
γ. αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για
το αγαθό Ψ και να µειωθεί η συνολική δαπάνη των
καταναλωτών για το αγαθό Ω
δ. αυξηθεί η ζητούµενη ποσότητα του αγαθού Χ.
Μονάδες 5

Α7

Η ανεργία η οποία οφείλεται στην αδυναµία της
αγοράς εργασίας να απορροφήσει άµεσα ανέργους,
παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες
οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και την
επαγγελµατική εξειδίκευση, ονοµάζεται:
α.
β.
γ.
δ.

ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης
διαρθρωτική ανεργία
εποχιακή ανεργία
ανεργία τριβής.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α Β
∆ώστε τον ορισµό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(µονάδες 5) και περιγράψτε τις αδυναµίες που εµφανίζει το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως δείκτης οικονοµικής
ευηµερίας (µονάδες 20).
Μονάδες 25
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 στη
βραχυχρόνια περίοδο.
Αριθµός
Εργατών
L

4
5
6
7

Συνολικό
Προϊόν
Q

78
84

Μέσο
Προϊόν
ΑΡ

Οριακό
Προϊόν
ΜΡ

14

20

12

6

Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
AVC

672
728

Οριακό
Κόστος
MC

Μεταβλητό
Κόστος
VC

436,8
624
1.092
1.456

34.944

61.152

Γ1

Με δεδοµένο ότι, όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε
εργάτες το µέσο προϊόν γίνεται µέγιστο, να
συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα. Στην απάντησή σας
να φαίνονται οι σχετικοί υπολογισµοί.
Μονάδες 20

Γ2

Να υπολογίσετε το µεταβλητό κόστος της επιχείρησης,
όταν αυτή παράγει 80 µονάδες προϊόντος.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός
αγαθού
είναι
γραµµικές.
Όταν
το
εισόδηµα
των
καταναλωτών είναι 10.000 ευρώ, η τιµή και η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού είναι 4 ευρώ και 400 κιλά,
αντίστοιχα. Στην περίπτωση που το εισόδηµα των
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

καταναλωτών αυξηθεί από 10.000 σε 12.000 ευρώ, η νέα τιµή
και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού γίνονται 6 ευρώ και
500 κιλά, αντίστοιχα.
∆1
∆2
∆3

∆4

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του
αγαθού.
Μονάδες 7
Να βρεθεί η ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού,
καθώς η τιµή του αυξάνεται από 4 σε 6 ευρώ.
Μονάδες 7
Αν στην τιµή των 4 ευρώ, η εισοδηµατική
ελαστικότητα είναι 2, να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση
ζήτησης του αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδηµα των
12.000 ευρώ.
Μονάδες 7
Να
υπολογίσετε
τη
συνολική
δαπάνη
των
καταναλωτών για το αγαθό, στην τιµή και την
ποσότητα ισορροπίας που αντιστοιχούν στο εισόδηµα
των 12.000 ευρώ.
Μονάδες 4
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά τη 10:00η πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
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, ή
"Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α1

Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού
µετατοπίζει την καµπύλη του συνολικού προϊόντος
προς τα πάνω και την καµπύλη προσφοράς προς τα
δεξιά.
Μονάδες 3

Α2

Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ µε σταθερή την
καµπύλη προσφοράς του θα αυξήσει τη συνολική
δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ.
Μονάδες 3

Α3

Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του
µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του
προϊόντος.
Μονάδες 3

Α4

Στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής µε µοναδικό
µεταβλητό συντελεστή την εργασία, όταν το οριακό
προϊόν είναι µεγαλύτερο από το µέσο, το µέσο προϊόν
αυξάνεται µε την αύξηση της εργασίας.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Α5

Το ΑΕΠ είναι
ευηµερίας.

ποσοτικός

και

ποιοτικός

δείκτης

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

Α7

Στη φάση της ύφεσης παρατηρείται:
α. έλλειψη των επενδύσεων.
β. µείωση της ανεργίας.
γ. αύξηση των επενδύσεων.
δ. αύξηση της παραγωγής.

Μονάδες 5

Η ανεργία η οποία οφείλεται στην αδυναµία της
αγοράς εργασίας να απορροφήσει άµεσα ανέργους,
παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας για τις οποίες
οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και
επαγγελµατική εξειδίκευση χαρακτηρίζεται ως:
α. εποχιακή ανεργία.
β. ανεργία τριβής.
γ. διαρθρωτική ανεργία.
δ. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α Β
Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα αίτια που
προκαλούν τον πληθωρισµό. Να περιγράψετε τα βασικά
σηµεία των δύο πιο σηµαντικών απόψεων που αναφέρονται
στον πληθωρισµό ζήτησης (Μονάδες 10) και στον
πληθωρισµό κόστους (Μονάδες 15).
(∆εν απαιτείται αναφορά στο στασιµοπληθωρισµό).
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 Παραγόµενες Παραγόµενες
ποσοτήτων
ποσότητες
ποσότητες
αγαθού Χ
αγαθού Ψ

Α
Β
Γ
∆

0
10
;
30

Κόστος
ευκαιρίας
αγαθού Ψ

Κόστος
ευκαιρίας
αγαθού Χ

(σε µονάδες
Χ)

(σε µονάδες
Ψ)

0,5

2

0,25

;

;

;

;
90
50
0

Γ1

Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισµούς στο
τετράδιό σας να συµπληρώσετε τα πέντε κενά του
πίνακα στα οποία υπάρχουν ερωτηµατικά.
Μονάδες 10

Γ2

Όταν αυξάνεται η παραγωγή του Ψ, το κόστος
ευκαιρίας του αγαθού Ψ είναι αυξανόµενο ή φθίνον;
(Μονάδες 4). Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας µε
βάση τους παραγωγικούς συντελεστές της οικονοµίας.
(Μονάδες 4).
Μονάδες 8

Γ3

Όταν παράγονται 74 µονάδες του αγαθού Ψ, ποια
είναι η µέγιστη ποσότητα από το αγαθό Χ που µπορεί
να παράγει η συγκεκριµένη υποθετική οικονοµία;
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α ∆
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιµές (P), οι ζητούµενες
ποσότητες (Q) αγαθού Κ και τα αντίστοιχα εισοδήµατα (Υ)
(ceteris paribus).
Τιµή

Α
Β
Γ

Εισόδηµα

P

Ζητούµενες
ποσότητες
Q

6
4
4

30
80
50

1000
1200
1000

Υ

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του πίνακα:
∆1 Να
δικαιολογήσετε
γιατί
υπάρχει
µία
µόνο
ελαστικότητα τόξου ζήτησης ως προς την τιµή για το
αγαθό Κ. (Μονάδες 3). Να υπολογίσετε την
ελαστικότητα τόξου ζήτησης του αγαθού ως προς την
τιµή. (Μονάδες 5).
Μονάδες 8
∆2 Να υπολογίσετε την εισοδηµατική ελαστικότητα του
αγαθού Κ, όταν το εισόδηµα αυξάνεται από 1000 σε
1200 χρηµατικές µονάδες (Μονάδες 3), και να
χαρακτηρίσετε το αγαθό (Μονάδες 2).
Μονάδες 5
∆3 Να προσδιορίσετε τον τύπο της γραµµικής συνάρτησης
ζήτησης του αγαθού Κ.
Μονάδες 7
∆4 Να υπολογίσετε την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού Κ για το εισόδηµα των 1000 χρηµατικών
µονάδων µε δεδοµένη τη συνάρτηση προσφοράς του
αγαθού Q S = −10 +10P.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

Οδηγίες για τους εξεταζοµένους
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 : µετά την 10:30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

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
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

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

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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
AP
ΤΡ
MC

Μεταβλητό
κόστος
VC

0
–
–
0
–
0
1
20
;
;
4,5
;
2
;
;
50
;
210
3
;
20
;
6
;
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
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

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
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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
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

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
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 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) μιας
οικονομίας είναι η συνολική προστιθέμενη αξία της
παραγωγής όλων των επιχειρήσεών της.
Μονάδες 3

Α2

Στην περίπτωση του στασιμοπληθωρισμού ανεργία και
πληθωρισμός συνυπάρχουν ή ακόμη μπορεί να
αυξάνονται ταυτόχρονα.
Μονάδες 3

Α3

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

Α4

Αν η καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι ευθεία
γραμμή και τέμνει τον άξονα των τιμών και τον άξονα
των ποσοτήτων, τότε η ελαστικότητα ζήτησης του
αγαθού ως προς την τιμή του παραμένει σταθερή σε
όλο το μήκος της καμπύλης ζήτησης.
Μονάδες 3

Α5

Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Α σε όρους του
αγαθού Β δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Β

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από
το αγαθό Α.
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

Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ, που είναι μεταξύ τους
συμπληρωματικά, βρίσκονται σε ισορροπία. Μια
βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού Χ θα
έχει ως αποτέλεσμα
α. τη μείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της
προσφοράς του Ψ.
β. τη μείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της
ζήτησης του Ψ.
γ. την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση
της ζήτησης του Ψ.
δ. την αύξηση της προσφοράς του Χ και τη μείωση της
ζήτησης του Ψ.
Μονάδες 5

Α7

Η φάση του οικονομικού κύκλου που χαρακτηρίζεται
από εκτεταμένη ανεργία, έλλειψη επενδύσεων και
ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών, είναι η
φάση
α. της ανόδου ή άνθησης.
β. της κρίσης.
γ. της καθόδου.
δ. της ύφεσης.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
Να δώσετε τους ορισμούς των εννοιών: εργατικό δυναμικό,
απασχολούμενοι, άνεργοι (μονάδες 6) και να αναφέρετε πώς
υπολογίζεται το ποσοστό της ανεργίας (μονάδες 3).
Επιπλέον, να περιγράψετε τα μέτρα, τα οποία παίρνουν οι
διάφορες κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας,
που οφείλεται σε ανεπάρκεια της ζήτησης (κεϋνσιανή
ανεργία) (μονάδες 10) και της διαρθρωτικής ανεργίας
(μονάδες 6).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μια
επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Η
εργασία (L) αποτελεί τον μοναδικό μεταβλητό συντελεστή
παραγωγής και η αμοιβή της είναι 60 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες
Εργασίας
L

Συνολικό
Προϊόν
Q

Οριακό
Προϊόν
ΜΡ

Μεταβλητό
Κόστος
VC

0
1
2
3
4
5
6
Γ1

Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
AVC
—
7,50
6
4,50
3,75
3,75
4

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του,
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ2

Να εξηγήσετε αν στην περίπτωση της εν λόγω
επιχείρησης ισχύει ο νόμος της φθίνουσας ή μη
ανάλογης απόδοσης, σε ποια ποσότητα της εργασίας
φαίνεται η λειτουργία του και γιατί.
Μονάδες 5

Γ3

Να υπολογίσετε το μέσο μεταβλητό κόστος της
επιχείρησης, αν αυτή αυξήσει την παραγωγή της από
80 σε 85 μονάδες προϊόντος.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
O παρακάτω πίνακας αναφέρεται στην αγορά ενός αγαθού,
του οποίου οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι
γραμμικές.

Α
Β

Τιμή Ζητούμενη Προσφερόμενη Πλεόνασμα
P
ποσότητα
ποσότητα
QD
QS
8
300
β
20
α
320
γ

Έλλειμμα
100

Η ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του
Ε D , καθώς η τιμή του αυξάνεται από 8 σε 20 χρηματικές
μονάδες είναι ίση με -0,4.
∆1

∆2

Να υπολογίσετε τα α, β και γ του παραπάνω πίνακα.
Μονάδες 3
Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς
του αγαθού και να υπολογίσετε την τιμή και την
ποσότητα ισορροπίας.
Μονάδες 9

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆3

Αν το κράτος, για να προστατεύσει τους παραγωγούς,
επιβάλει κατώτατη τιμή Ρ Κ =24 χρηματικές μονάδες, να
υπολογίσετε:
α.

Τη μεταβολή που θα επέλθει στη συνολική δαπάνη
των καταναλωτών.
Μονάδες 3

β.

Τη μεταβολή που θα επέλθει στα συνολικά έσοδα
των παραγωγών, όταν το κράτος αγοράσει το
πλεόνασμα.
Μονάδες 3

γ.

Την επιβάρυνση του κράτους από την επιβολή της
κατώτατης τιμής.
Μονάδες 3

∆4

Να δείξετε σε διάγραμμα το σημείο ισορροπίας της
αγοράς του αγαθού και το πλεόνασμα που
δημιουργείται από την επιβολή της κατώτατης τιμής.
Μονάδες 4
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

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. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

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

Η ανώτατη τιμή που επιβάλλει το Κράτος σε ένα
αγαθό, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών,
είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας.
Μονάδες 3

Α.2

Η ανεργία, η οποία οφείλεται στην αδυναμία της
αγοράς εργασίας να απορροφήσει άμεσα ανέργους,
παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες
οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και την
επαγγελματική
εξειδίκευση,
ονομάζεται
ανεργία
τριβής.
Μονάδες 3

Α.3

Κεφαλαιουχικά
αγαθά
είναι
εκείνα
που
χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των
αναγκών των ανθρώπων.
Μονάδες 3

Α.4

Η ελαστικότητα προσφοράς ενός αγαθού είναι
μεγαλύτερη στη μακροχρόνια περίοδο απ’ ό,τι στη
βραχυχρόνια περίοδο.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.5

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) αγνοεί τη
σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής.
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
καμπύλη
ζήτησης
ενός
κανονικού
μετατοπίζεται προς τα δεξιά, όταν

αγαθού

α. αυξάνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών.
β. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών.
γ. αυξάνεται η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού.
δ. αυξάνεται η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού.
Μονάδες 5
Α.7

Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν
γίνεται μηδέν, τότε
α. το μέσο προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.
β. το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη τιμή του.
γ. το μέσο προϊόν αρχίζει να αυξάνεται.
δ. το συνολικό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται με
φθίνοντα ρυθμό.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β

Να περιγράψετε τις ιδιότητες των οικονομικών αναγκών: της
εξέλιξης (μονάδες 4), του πολλαπλασιασμού (μονάδες 3), του
κορεσμού (μονάδες 6), καθώς και τους βασικούς λόγους που
συντελούν στον πολλαπλασιασμό και την εξέλιξη των
αναγκών (μονάδες 12).
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Γ
Μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο,
για την παραγωγή 100 μονάδων προϊόντος, δαπάνησε: 500
χρηματικές μονάδες για πρώτες ύλες, 300 χρηματικές
μονάδες για καύσιμα, 800 χρηματικές μονάδες για
ημερομίσθια και 300 χρηματικές μονάδες για ενοίκια
κτιρίων. Στη συνέχεια, η επιχείρηση αύξησε την παραγωγή
της κατά 50% και το μεταβλητό κόστος (VC) διπλασιάστηκε.
Γ.1

Να υπολογίσετε το μέσο σταθερό
μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) και
κόστος (ATC) πριν και μετά
παραγωγής,
παρουσιάζοντας
υπολογισμούς.

κόστος (AFC), το
το μέσο συνολικό
την αύξηση της
τους
σχετικούς

(Στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε ένα
δεκαδικό ψηφίο).
Μονάδες 12
Γ.2

Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος (TC), όταν η
επιχείρηση παράγει 130 μονάδες προϊόντος.
Μονάδες 8

Γ.3

Να υπολογίσετε τη μεταβολή του μεταβλητού
κόστους(VC), όταν η παραγωγή αυξάνεται από 120 σε
130 μονάδες προϊόντος.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας
με έτος βάσης το 2003.
Έτος

2003
2004
2005

Πληθυσμός
(αριθμός ατόμων)

∆είκτης
Τιμών (%)

120
125
;

;
110
;

Α.Ε.Π.

Α.Ε.Π.

σε τρέχουσες
τιμές

σε σταθερές
τιμές

Κατά κεφαλήν
πραγματικό
Α.Ε.Π.

;
14.850
19.800

;
;
15.000

100
;
100

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆.1

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του,
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 7

∆.2

Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή
του Α.Ε.Π. μεταξύ των ετών 2003 και 2004 σε σταθερές
τιμές του 2003.
Μονάδες 5

∆.3

Να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.
του έτους 2005 σε σταθερές τιμές του έτους 2004.
Μονάδες 8

∆.4

Εάν το εργατικό δυναμικό της εν λόγω οικονομίας το
έτος 2005 αντιστοιχεί στο 80% του πληθυσμού και ο
αριθμός των ανέργων το έτος αυτό είναι 6 άτομα, να
υπολογίσετε το ποσοστό της ανεργίας.
Μονάδες 5
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Καμιά άλλη
σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007
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 χρηματικό κόστος ενός αγαθού είναι το πραγματικό
ή εναλλακτικό κόστος του εκφρασμένο σε χρήμα.
Μονάδες 3

Α2

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει, επειδή
μεταβάλλονται οι αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά
ανάμεσα στους σταθερούς και τους μεταβλητούς
συντελεστές.
Μονάδες 3

Α3

Αν υπάρχει μείωση των τιμών των παραγωγικών
συντελεστών, τότε αυξάνεται το κόστος του αγαθού
για κάθε επίπεδο παραγωγής.
Μονάδες 3

Α4

Οι ανώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με
σκοπό την προστασία των παραγωγών.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α5

Τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα αποβλέπουν
στην αύξηση της συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη
μείωση της ανεργίας που οφείλεται στην ανεπάρκεια
της ζήτησης.
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 ζήτηση ενός κατώτερου αγαθού μειώνεται, όταν
α. αυξάνεται η τιμή του.
β. μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών.
γ. αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών.
δ. αυξάνεται η τιμή του υποκατάστατού του.
Μονάδες 5

Α7

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό
μειώνεται, όταν η τιμή
α. μειώνεται και είναι ελαστική η ζήτηση του αγαθού.
β. αυξάνεται
αγαθού.

και είναι ανελαστική η ζήτηση του

γ. μειώνεται και η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής
υπερβολή.
δ. αυξάνεται και είναι ελαστική η ζήτηση του αγαθού.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
Να περιγράψετε τις σπουδαιότερες ατέλειες και αδυναμίες
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) ως δείκτη
οικονομικής ευημερίας.
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
∆ίνονται τα παρακάτω δεδομένα μιας επιχείρησης, η οποία
λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο.
Αριθμός

Συνολικό

εργατών

Προϊόν

Γ1.

Μέσο

Οριακό

Μεταβλητό

Προϊόν

Προϊόν

Κόστος

(L)

(Q)

(ΑΡ)

(ΜΡ)

(VC)

0

0

—

—

0

1

5

2

15

3

30

4

40

5

45

6

48

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον
πίνακα και να συμπληρώσετε τη στήλη:

παραπάνω

α. του Μέσου Προϊόντος (ΑΡ).
Μονάδες 6
β. του Οριακού Προϊόντος (ΜΡ).
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

γ. του Μεταβλητού Κόστους (VC), εάν το κόστος της
πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε μονάδα
παραγωγής είναι 10 χρηματικές μονάδες και η
αμοιβή της εργασίας είναι 100 χρηματικές μονάδες
ανά εργάτη.
Μονάδες 9
Σημείωση: Να παρουσιάσετε στο τετράδιό σας τους
σχετικούς υπολογισμούς που οδηγούν στα
αντίστοιχα αποτελέσματα.
Γ2

Να υπολογίσετε το μεταβλητό κόστος,
επιχείρηση παράγει 42 μονάδες προϊόντος.

όταν

η

Μονάδες 4
ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνονται οι παρακάτω αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς ενός αγαθού: Q D =16–2P και Q S =2+1,5Ρ.
∆1

Να προσδιορίσετε με αλγεβρικό τρόπο την τιμή και την
ποσότητα ισορροπίας στην αγορά.
Μονάδες 5

∆2

Να υπολογίσετε το έλλειμμα ή πλεόνασμα για την τιμή
Ρ=2 χρηματικές μονάδες (δεν απαιτείται σχήμα).
Μονάδες 5

∆3

Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης, αν αυξηθεί η
ζήτηση του αγαθού κατά 25%.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆4

Εάν η εισοδηματική ελαστικότητα στην αρχική τιμή
ισορροπίας είναι Ε Y =2, να βρεθεί η ποσοστιαία
μεταβολή του εισοδήματος που προκάλεσε την αύξηση
της ζήτησης κατά 25%.
Μονάδες 5

∆5

Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της προσφοράς,
όταν η τιμή του αγαθού μεταβάλλεται από Ρ=2
χρηματικές μονάδες σε Ρ=4 χρηματικές μονάδες, και να
χαρακτηρίσετε την ελαστικότητα του αγαθού.
Μονάδες 5
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

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.
5. Σε
περίπτωση
που
θα
προκύψουν
δεκαδικά
αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο.
6. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μετά τη 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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

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

Α.2

Καταναλωτά αγαθά είναι εκείνα που μόνο μια φορά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό που έχουν
παραχθεί.
Μονάδες 3

Α.3

Ο ∆είκτης τιμών ή αποπληθωριστής τιμών του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) μετρά την
τιμή του παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με την τιμή
του στο έτος βάσης.
Μονάδες 3

Α.4

Στην ανελαστική ζήτηση, η ποσοστιαία μεταβολή της
ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού είναι μεγαλύτερη
από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του (σε
απόλυτες τιμές).
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.5

Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού
κόστους, που βρίσκεται πάνω από την καμπύλη του
μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια
καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 3

Για τις ημιτελείς προτάσεις Α.6 και Α.7 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α.6

Το οριακό κόστος (ΜC) δίνεται από το λόγο
α.

Mεταβολή του Προϊόντος
.
Μεταβολή Συνολικού Kόστους

β.

Mεταβολή του Προϊόντος
.
Μεταβολή Μεταβλητού Kόστους

γ.

Μεταβολή Συνολικού Προϊόντος
.
Μεταβολή στην ποσότητα του μεταβλητού συντελεστή

δ.

Μεταβολή Συνολικού Κόστους
.
Μεταβολή του Προϊόντος
Μονάδες 5

Α.7

Η παραγωγή και το εισόδημα βρίσκονται στο
χαμηλότερο επίπεδό τους, όταν ο οικονομικός κύκλος
βρίσκεται στη φάση
α. της κρίσης.
β. της καθόδου.
γ. της ύφεσης.
δ. της ανόδου.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
Να αναπτύξετε όλα τα είδη ανεργίας και να διατυπώσετε τις
βασικές οικονομικές της συνέπειες.
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί
όλους τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένη την
τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα.
Παραγωγικοί
Συνδυασμοί

Παραγόμενες
Ποσότητες
Αγαθού Χ

Παραγόμενες
Ποσότητες
Αγαθού Ψ

Α

52

0

Κόστος
Ευκαιρίας
Αγαθού Χ
(σε μονάδες Ψ)

;
Β

;

8
;

Γ

38

18
;

∆

24

;
;

Ε

Γ.1

0

31

Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε μονάδες του
αγαθού Χ για τους συνδυασμούς από Α σε Β, από Β σε

Γ, από Γ σε ∆ και από ∆ σε Ε είναι αντίστοιχα ½ , 1, 2
και 4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα
και
να
συμπληρώσετε
τα
κενά
του
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 9

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ.2

Να εξετάσετε (υπολογιστικά) με τη βοήθεια του
κόστους ευκαιρίας αν καθένας από τους παρακάτω
παραγωγικούς συνδυασμούς είναι άριστος (μέγιστος),
εφικτός ή ανέφικτος.
α) Κ (Χ=20, Ψ=27)
β) Λ (Χ=30, Ψ=22).
Μονάδες 6

Γ.3

Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Χ πρέπει
να θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι 10
πρώτες μονάδες του αγαθού Ψ.
Μονάδες 5

Γ.4

Να κατασκευάσετε την Καμπύλη Παραγωγικών
∆υνατοτήτων (Κ.Π.∆.) της Οικονομίας εμφανίζοντας τις
ποσότητες των αγαθών Χ και Ψ, για τους
παραγωγικούς συνδυασμούς, στα σημεία Α, Β, Γ, ∆ και
Ε του παραπάνω πίνακα.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνονται οι παρακάτω αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς ενός αγαθού Χ:
Q D =80−4P και Q S =10+P
∆.1

Να προσδιορίσετε με αλγεβρικό τρόπο την τιμή και την
ποσότητα ισορροπίας του αγαθού Χ στην αγορά.
Μονάδες 6

∆.2

Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις
αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς καθώς
και να δείξετε τις συντεταγμένες του σημείου
ισορροπίας του αγαθού.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆.3

Εάν επιβληθεί από το κράτος ανώτατη τιμή πώλησης
του αγαθού Χ ίση με P A =10 χρηματικές μονάδες, να
υπολογίσετε το πιθανό «καπέλο» στην τιμή του
αγαθού.
Μονάδες 8

∆.4

Εάν η ζήτηση του αγαθού Χ, το οποίο είναι κανονικό,
μεταβληθεί κατά 25%, λόγω αύξησης του εισοδήματος
των καταναλωτών, να προσδιοριστεί αλγεβρικά το νέο
σημείο ισορροπίας της αγοράς του αγαθού.
Μονάδες 6
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

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.
5. Τα σχεδιαγράμματα και οι πίνακες μπορούν να γίνουν,
είτε με στυλό, είτε με μολύβι.
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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του καταμερισμού
των έργων είναι ότι η μεγάλη εξειδίκευση οδηγεί και σε
διάφορες βελτιώσεις του τρόπου με τον οποίο γίνεται η
παραγωγή, δηλαδή σε διάφορες εφευρέσεις, και αυτό
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.
Μονάδες 3

Α.2

Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών
είναι αρνητική.
Μονάδες 3

Α.3

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

Α.4

Η καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ζήτησης ίση με το
μηδέν σε όλα τα σημεία της είναι ευθεία παράλληλη
προς τον άξονα των ποσοτήτων.
Μονάδες 3

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α.5

Στη φάση της καθόδου του οικονομικού κύκλου
παρατηρούνται μείωση της κατανάλωσης, στασιμότητα
ή μείωση των επενδύνσεων, μείωση του εισοδήματος
και της απασχόλησης.
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 ανεργία, που οφείλεται στην αδυναμία των εργατών
να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές
θέσεις εργασίας και στην αδυναμία των επιχειρήσεων
να εντοπίσουν τους ανέργους εργάτες, ονομάζεται:
α. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης.
β. εποχιακή ανεργία.
γ. ανεργία τριβής.
δ. διαρθρωτική ανεργία.
Μονάδες 5

Α.7

Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής:
α.

μεταβολή του συνολικού προϊόντος
.
μεταβολή του συνολικού κόστους

β.

μεταβολή του συνολικού κόστους
.
μεταβολή του συνολικού προϊόντος

γ.

μεταβολή της ποσότητας της εργασίας
.
μεταβολή του συνολικού προϊόντος

δ.

μεταβολή του συνολικού προϊόντος
.
μεταβολή της ποσότητας της εργασίας

Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Β
Ποιος είναι ο σκοπός του κράτους, όταν επιβάλλει σε ένα
αγαθό ανώτατη τιμή διατίμησης; (μονάδες 8). Με τη βοήθεια
διαγράμματος να εξηγήσετε τις συνέπειες, που έχει για την
αγορά ενός αγαθού η επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης
(μονάδες 17).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δεδομένα μιας
υποθετικής οικονομίας στην οποία παράγεται μόνο ένα
αγαθό. Έτος βάσης είναι το 2004.
Τιμή

2004

2005

2006

200

210

224

1.200

1.500

Ποσότητα
Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές
∆είκτης τιμών (%)

100

Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές
Κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.
Πληθυσμός (αριθμός ατόμων)

300.000
160

200

1.250 1.280

Εργατικό δυναμικό (αριθμός ατόμων)
Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)

1.200
900

896

Άνεργοι (αριθμός ατόμων)
Ποσοστό ανεργίας (%)
Γ.1

12,5

12,5

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το εργατικό
δυναμικό κάθε έτους αντιστοιχεί στο 80% του
πληθυσμού του έτους, να συμπληρώσετε τα κενά του,
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 17

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ.2

Να υπολογίσετε το πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2005
σε σταθερές τιμές του 2006.
Μονάδες 5

Γ.3

Να υπολογίσετε τον ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ των
ετών 2005 και 2006.
Μονάδες 3
ΟΜΑ∆Α ∆

∆ίνεται παρακάτω ο πίνακας προσφοράς μιας επιχείρησης η
οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Ο μοναδικός
μεταβλητός συντελεστής παραγωγής που χρησιμοποιεί η
επιχείρηση είναι η εργασία. Η τιμή (αμοιβή) της εργασίας
είναι 900 χρηματικές μονάδες.
Τιμή (P) Προσφερόμενη
ποσότητα (Q s )

∆.1

18

200

20

245

Εάν για την παραγωγή των 200 μονάδων προϊόντος η
επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 εργάτες, να υπολογίσετε το
μεταβλητό κόστος της επιχείρησης (μονάδες 4). Ποιο
είναι το μεταβλητό κόστος της επιχείρησης, όταν αυτή
παράγει 245 μονάδες προϊόντος; (μονάδες 4).
Μονάδες 8

∆.2

Να κατασκευαστεί ο πίνακας αγοραίας προσφοράς, αν
το προϊόν αυτό παράγεται από 20 πανομοιότυπες επιχειρήσεις.
Μονάδες 5

∆.3

Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς (η οποία
είναι γραμμική).
Μονάδες 6

∆.4

Να προσδιοριστούν αλγεβρικά η τιμή και η ποσότητα
ισορροπίας στην αγορά του προϊόντος, αν η αγοραία

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

συνάρτηση ζήτησης είναι Q D =8.400-50P, όπου Q D είναι
η ζητούμενη ποσότητα και P η τιμή.
Μονάδες 6
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους)

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.
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 10.30΄ πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

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

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

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.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Συνδυασμοί
ποσοτήτων

Γ.1

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

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

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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
(ΑΡ)

Οριακό
προϊόν
(MP)

Μέσο
μεταβλητό
κόστος
(AVC)

0

0

−

−

−

−

1

20

20

20

75

75

60

50

30

50

50

25

51,72

60

2
3

25
90

30

4
5
∆.1

145

29

Οριακό
κόστος
(ΜC)

40

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω
πίνακα
και
να
συμπληρώσετε
τα
κενά
του
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆.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
δεδομένο ότι αυτή είναι γραμμική.

προσφοράς,

με

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

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνον για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Το μιλιμετρέ θα χρησιμοποιηθεί μόνον για την
απάντηση στο ερώτημα Γ1.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
∆ΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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

Η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών
είναι θετική.
Μονάδες 3

Α.2

Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας
περιόδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη
ημερολογιακή περίοδο.
Μονάδες 3

Α.3

Στη φάση της κρίσης του οικονομικού κύκλου, οι
επιχειρήσεις έχουν αχρησιμοποίητη ή πλεονάζουσα
παραγωγική δυναμικότητα.
Μονάδες 3

Α.4

Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν
γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη
τιμή του.
Μονάδες 3

Α.5

Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται
για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των
ανθρώπων.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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

Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η
ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, το μέσο
σταθερό κόστος:
α. στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται.
β. στην αρχή αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.
γ. παραμένει σταθερό.
δ. μειώνεται συνεχώς.
Μονάδες 5

Α.7

Η Καμπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων μιας οικονομίας
μετατοπίζεται προς τα δεξιά, όταν:
α. μειωθεί το εργατικό δυναμικό.
β. αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας.
γ. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών.
δ. χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α Β
Να εξηγήσετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων
την περίπτωση της μεταβολής μόνον της προσφερόμενης
ποσότητας ενός αγαθού (μονάδες 11), καθώς και την
περίπτωση της μεταβολής μόνον της προσφοράς του
(μονάδες 10). Να αναφέρετε τους βασικούς παράγοντες που
προκαλούν μεταβολή της προσφοράς (μονάδες 4).
Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Γ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία μιας
υποθετικής οικονομίας για τα έτη 2006 και 2007. Στην
οικονομία αυτή, παράγεται μόνον ένα αγαθό και έτος βάσης
είναι το 2006.
2006

2007

Τιμή
Ποσότητα

8.640 10.000

Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές
∆είκτης τιμών (%)

100

Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές

Γ.1

Κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.

180

Πληθυσμός (αριθμός ατόμων)

480

Εργατικό δυναμικό (αριθμός ατόμων)

360

Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)

306

200

Άνεργοι (αριθμός ατόμων)

45

Ποσοστό ανεργίας (%)

12

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας
πίνακα και, λαμβάνοντας υπόψη
πληθωρισμού από το έτος 2006 στο
20%, να συμπληρώσετε τα κενά του
τους σχετικούς υπολογισμούς.

τον παραπάνω
ότι ο ρυθμός
έτος 2007 ήταν
παρουσιάζοντας
Μονάδες 18

Γ.2

Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π.
σε σταθερές τιμές από το έτος 2006 στο έτος 2007.
Μονάδες 3

Γ.3

Να υπολογίσετε το πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2006
σε σταθερές τιμές του έτους 2007.
Μονάδες 4
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α ∆
Στην αγορά ενός αγαθού με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης
και προσφοράς, στην τιμή των 100 χρηματικών μονάδων η
ζητούμενη ποσότητα είναι 800 μονάδες και υπάρχει έλλειμμα
600 μονάδων. Όταν αυξάνεται η τιμή του αγαθού από τις
100 στις 150 χρηματικές μονάδες, η ελαστικότητα ζήτησης ως
προς την τιμή του είναι –0,25 και η ελαστικότητα
προσφοράς του είναι 2.
∆.1

Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του
αγαθού.
Μονάδες 12

∆.2

Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 4

∆.3

Να εξηγήσετε, χρησιμοποιώντας την έννοια της
ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή,
πώς θα επηρεαστεί η συνολική δαπάνη των
καταναλωτών για το αγαθό, όταν η τιμή του αυξηθεί
από τις 100 στις 150 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 5

∆.4

Να
υπολογίσετε
σε
ποια
τιμή
του
αγαθού
παρουσιάζεται πλεόνασμα 180 μονάδων προϊόντος.
Μονάδες 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνον για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
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

: 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
∆ΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
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. Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η
αύξηση της τιμής του θα προκαλέσει αύξηση της
συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό
αυτό.
β. Το οριακό προϊόν της εργασίας δίνεται από τον
λόγο: μεταβολή του συνολικού κόστους προς
μεταβολή του συνολικού προϊόντος.
γ. Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η
ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, το μέσο
σταθερό κόστος μειώνεται συνεχώς.
δ. Οι κατώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με
σκοπό την προστασία των καταναλωτών.
ε. Μία ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της
προσφοράς ενός αγαθού θα οδηγήσει σε μείωση της
ποσότητας ισορροπίας του.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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.

Μία οικονομία που παράγει μόνο δύο αγαθά, το Χ και
το Ψ, χρησιμοποιώντας όλους τους παραγωγικούς
συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά
(ορθολογικά), με δεδομένη την τεχνολογία παραγωγής,
μπορεί να παράγει 60 μονάδες από το αγαθό Χ και 100
μονάδες από το αγαθό Ψ ή 80 μονάδες από το αγαθό Χ
και 60 μονάδες από το αγαθό Ψ. Με βάση τα
παραπάνω
δεδομένα,
το
κόστος
ευκαιρίας
(εναλλακτικό κόστος) του αγαθού Χ σε όρους του
αγαθού Ψ είναι ίσο με:
1
2
β. 2

α.

γ. 40
δ. 20
Μονάδες 5
Α3.

Τα αγαθά Α και Β είναι μεταξύ τους συμπληρωματικά.
Μία αύξηση της τιμής του αγαθού Α, με όλους τους
άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, θα
οδηγήσει σε:
α. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Α.
β.

αύξηση της προσφοράς του αγαθού Β.

γ. αύξηση της ζήτησης του αγαθού Β.
δ. μείωση της ζήτησης του αγαθού Β.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Αφού
αναφέρετε
ποιο
φαινόμενο
ονομάζεται
καταμερισμός των έργων ή της εργασίας (μονάδες 4),
στη συνέχεια να περιγράψετε τα πλεονεκτήματα του
καταμερισμού των έργων (μονάδες 18) καθώς και το
βασικό του μειονέκτημα (μονάδες 3). (∆εν απαιτείται η
χρήση παραδειγμάτων).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Μία επιχείρηση, που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο,
για την παραγωγή του προϊόντος της χρησιμοποιεί εργασία,
μία πρώτη ύλη και ένα κτίριο το οποίο νοικιάζει. Η αμοιβή
κάθε μονάδας εργασίας είναι W=360 χρηματικές μονάδες. Οι
δαπάνες της επιχείρησης για το ενοίκιο του κτιρίου και για
την πρώτη ύλη ανά μονάδα προϊόντος δε δίνονται.
Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 3 μονάδες εργασίας (L), το
μέσο προϊόν της εργασίας (AP) είναι ίσο με 5 και το
μεταβλητό κόστος παραγωγής (VC) είναι ίσο με 3.780
χρηματικές μονάδες. Όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 4
μονάδες εργασίας (L), το μέσο προϊόν της εργασίας (ΑΡ)
είναι ίσο με 4,5 και το συνολικό κόστος παραγωγής (ΤC)
είναι ίσο με 5.400 χρηματικές μονάδες.
Γ1. Να υπολογίσετε την ποσότητα του προϊόντος που
παράγεται, όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί 3 μονάδες
εργασίας καθώς και αυτή που παράγεται, όταν η
επιχείρηση χρησιμοποιεί 4 μονάδες εργασίας.
Μονάδες 4
Γ2. Να υπολογίσετε το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα
προϊόντος.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ3. Να υπολογίσετε το ενοίκιο που πληρώνει η επιχείρηση
για το κτίριο που χρησιμοποιεί.
Μονάδες 7
Γ4. Πόσο θα αυξηθεί το μεταβλητό κόστος (VC), αν αυξηθεί
η παραγωγή από 15 σε 17 μονάδες;
Μονάδες 8
ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ ∆
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι
γραμμικές. Όταν η τιμή (Ρ 1 ) του αγαθού είναι 150
χρηματικές μονάδες, η ζητούμενη ποσότητά του (Q D1 ) είναι
200 μονάδες. Καθώς η τιμή του αγαθού αυξάνεται από Ρ 1 σε
Ρ 2 , η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του είναι
Ε D =–3. Στην τιμή Ρ 2 , η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού
(Q D2 ) είναι κατά 60% μικρότερη από αυτήν που αντιστοιχεί
στην τιμή Ρ 1 .
∆1. Να βρεθούν η τιμή Ρ 2 (μονάδες 3) και η συνάρτηση
ζήτησης του αγαθού (μονάδες 3).
Μονάδες 6
∆2. Μία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά
25% είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζητούμενη
ποσότητα του αγαθού σε κάθε τιμή του κατά 120
μονάδες. Να βρεθεί η νέα συνάρτηση ζήτησης του
αγαθού (μονάδες 3) και να υπολογιστεί η εισοδηματική
ελαστικότητα (Ε Y ) στην τιμή Ρ 1 =150 χρηματικές μονάδες
(μονάδες 5).
Μονάδες 8
∆3. Έστω ότι πριν την αύξηση του εισοδήματος η τιμή
ισορροπίας του αγαθού ήταν 150 χρηματικές μονάδες
και η ποσότητα ισορροπίας του 200 μονάδες. Μετά την
αύξηση του εισοδήματος η τιμή ισορροπίας του αγαθού
είναι ίση με 170 χρηματικές μονάδες και η ποσότητα
ισορροπίας του είναι ίση με 240 μονάδες. Να βρεθούν η
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

συνάρτηση προσφοράς του αγαθού (μονάδες 3) και η
ελαστικότητα προσφοράς του, καθώς η τιμή του αγαθού
αυξάνεται από 150 χρηματικές μονάδες σε 170
χρηματικές μονάδες (μονάδες 3).
Μονάδες 6
∆4. Να παρουσιάσετε στο ίδιο διάγραμμα (στο μιλιμετρέ)
την ισορροπία της αγοράς του αγαθού πριν και μετά
την αύξηση του εισοδήματος.
Μονάδες 5

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Το μιλιμετρέ θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την
απάντηση στο ερώτημα ∆4.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
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. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του
αγαθού Ψ δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Χ
θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα
από το αγαθό Ψ.
β. Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή
και του δημιουργεί την επιθυμία απόκτησης αγαθών,
δηλαδή του δημιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δε
θα υπήρχαν.
γ. Το μέσο σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται καθώς
μεταβάλλεται η παραγωγή.
δ. Ο αριθμός των καταναλωτών αφορά τόσο την
ατομική όσο και την αγοραία καμπύλη ζήτησης.
ε. Μία ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης και της
προσφοράς ενός αγαθού θα οδηγήσει σε μείωση της
ποσότητας ισορροπίας του.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

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.

Η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού μειώνεται όταν:
α. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά παραμένει
σταθερή.
β. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά μειώνεται.
γ. η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά
αυξάνεται.
δ. η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά
μειώνεται.
Μονάδες 5

Α3.

Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού θα μετατοπιστεί
προς τα αριστερά, όταν:
α. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του.
β. αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου.
γ. αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών.
δ. αυξηθούν οι
συντελεστών.

τιμές

(αμοιβές)

των

παραγωγικών
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Με τη βοήθεια του κατάλληλου διαγράμματος να
εξηγήσετε την περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβολής
ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης ενός κανονικού
αγαθού, λόγω ταυτόχρονης αύξησης της τιμής του και
του εισοδήματος των καταναλωτών. Θεωρήστε ότι το
μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο
από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Η τελική
ζητούμενη ποσότητα του αγαθού είναι μεγαλύτερη ή

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

μικρότερη της αρχικής; (Το διάγραμμα να γίνει στο
τετράδιό σας και όχι στο μιλιμετρέ).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία
επιχείρηση που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο. Η
αμοιβή (W) του συντελεστή παραγωγής «εργασία» είναι 50
χρηματικές μονάδες και το κόστος της πρώτης ύλης που η
επιχείρηση χρησιμοποιεί ανέρχεται σε 10 χρηματικές
μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.
Μονάδες
Εργασίας (L)
0
1
2
3
4
5
6

Mέσο Προϊόν
(ΑP)
–
25
30
35
40
40
35

Συνολικό
Προϊόν (Q)
0

Μεταβλητό
Κόστος (VC)
0

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα
και να συμπληρώσετε τα κενά των στηλών του
Συνολικού Προϊόντος (Q) (μονάδες 3), και του
Μεταβλητού Κόστους (VC) (μονάδες 6), παρουσιάζοντας
τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 9
Γ2. Να εξηγήσετε αν ισχύει ο νόμος της φθίνουσας
απόδοσης και σε ποια ποσότητα του μεταβλητού
συντελεστή
παραγωγής
«εργασία»
φαίνεται
η
λειτουργία αυτού του νόμου και γιατί.
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ3. Αν η επιχείρηση παράγει 210 μονάδες προϊόντος, πόσο
πρέπει να μειώσει την παραγωγή της για να μειωθεί το
μεταβλητό της κόστος κατά 240 χρηματικές μονάδες;
Μονάδες 8
ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ ∆
Στην αγορά ενός αγαθού με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης
και προσφοράς, στην τιμή των 600 χρηματικών μονάδων η
ζητούμενη ποσότητα είναι 800 μονάδες και η προσφερόμενη
ποσότητα είναι 2.000 μονάδες. Όταν αυξάνεται η τιμή του
αγαθού από τις 600 στις 700 χρηματικές μονάδες, η
ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του
είναι ίση με –1,5 (E D = –1,5) και η ελαστικότητα προσφοράς
του ίση με 1,2 (E S = 1,2).
∆1. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του
αγαθού.
Μονάδες 10
∆2. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 4
∆3. Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του
αγαθού την PA = 200 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το
μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται στην αγορά
του αγαθού (μονάδες 3), καθώς και την τιμή την οποία
οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για
να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, η
οποία προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή P A
(μονάδες 3).
Μονάδες 6
∆4. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς του
αγαθού καθώς η τιμή του αυξάνεται από τις 200 στις 400
χρηματικές μονάδες (μονάδες 3). Η προσφορά του αγαθού είναι
ελαστική ή ανελαστική και γιατί; (μονάδες 2)
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
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 διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Σε
περίπτωση
που
θα
προκύψουν
δεκαδικά
αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε δύο δεκαδικά ψηφία.
6. Να μην χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ που
βρίσκεται στο τέλος του τετραδίου.
7. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
8. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
9. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 09.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
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. Οι ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και
χρήματος
μεταξύ
των
επιχειρήσεων,
των
νοικοκυριών και του κράτους είναι συνεχείς και
έχουν πάντοτε το ίδιο μέγεθος.
β. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του μέσου
μεταβλητού κόστους που βρίσκεται πάνω από την
καμπύλη του οριακού κόστους αποτελεί τη
βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης.
γ. Ας υποθέσουμε ότι για ένα αγαθό Χ παρατηρείται
ταυτόχρονα μείωση της τιμής του και αύξηση στο
εισόδημα των καταναλωτών. Οι επιδράσεις των δύο
αυτών μεταβολών αφήνουν την τελική ζητούμενη
ποσότητα ίδια με την αρχική. Σε αυτήν την
περίπτωση το αγαθό Χ είναι κανονικό.
δ. Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι συντελεστές
παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την
παραγωγή όλων των αγαθών.
ε. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσαρμόζει τα
δεδομένα της είναι καλύτερη, όσο μεγαλύτερο είναι
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

το χρονικό διάστημα προσαρμογής της παραγωγής
και της προσφοράς της στις μεταβολές των τιμών.
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.

Έστω ότι η κατανάλωση βενζίνης σε μία πόλη είναι
6.000 λίτρα την εβδομάδα και η τιμή του λίτρου 2
ευρώ, με ελαστικότητα ζήτησης -0,5. Αν το κράτος
επιθυμεί για διάφορους λόγους να μειωθεί η ζητούμενη
ποσότητα κατά 10%, θα επιβάλλει πρόσθετη
φορολογία επί της τιμής ίση με:
α. 0,4 ευρώ.
β. 2,4 ευρώ.
γ. 1,6 ευρώ.
δ. 0,2 ευρώ.

Α3.

Μονάδες 5

Όταν οι καταναλωτές ενός αγαθού δεν αντιδρούν στις
μεταβολές της τιμής του και συνεχίζουν να ζητούν την
ίδια ποσότητα ανεξάρτητα από την τιμή του, το αγαθό
είναι:
α. ελαστικής ζήτησης.
β.

ανελαστικής ζήτησης.

γ. πλήρως ανελαστικής ζήτησης.
δ. μοναδιαίας ελαστικότητας ζήτησης.

Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
Β1. Να περιγράψετε, κάνοντας
τον τρόπο με τον οποίο
προσφοράς των αγαθών η
παραγωγικών συντελεστών

και χρήση διαγράμματος,
επιδρούν στην καμπύλη
μεταβολή στις τιμές των
(μονάδες 8), η τεχνολογία

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

(μονάδες 8), οι καιρικές συνθήκες (μονάδες 4) και ο
αριθμός των επιχειρήσεων (μονάδες 5).
Για την περιγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο
διάγραμμα για όλες τις περιπτώσεις.
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία
επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο.
Αριθμός
Εργατών
(L)
0
1
2
3
4

Προϊόν
(Q)
0
2
8
;
;

Γ1. Γνωρίζοντας ότι στον τρίτο εργάτη το μέσο προϊόν (AP)
είναι μέγιστο, να υπολογίσετε την ποσότητα προϊόντος
(Q) που παράγεται, όταν απασχολούνται τρεις εργάτες.
Μονάδες 5
Γ2. Όταν συνολικά παράγονται δύο μονάδες προϊόντος από
τον πρώτο εργάτη, το οριακό κόστος (MC) είναι 84
χρηματικές μονάδες. Να υπολογίσετε το μεταβλητό
κόστος (VC) και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) στο
συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής.
Μονάδες 4
Γ3. α. Γνωρίζοντας ότι, όταν απασχολούνται δύο εργάτες
και το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) είναι 63
χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το μεταβλητό
κόστος (VC) που αντιστοιχεί στους δύο εργάτες.
(μονάδες 3)

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

β. Γνωρίζοντας ότι όταν απασχολούνται τρεις εργάτες
και το μεταβλητό κόστος (VC) είναι 756 χρηματικές
μονάδες, να υπολογίσετε το οριακό κόστος (MC) που
αντιστοιχεί στους τρεις εργάτες. (μονάδες 3)
Μονάδες 6
Γ4. Αν το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) που αντιστοιχεί
στους τέσσερις εργάτες είναι 66 χρηματικές μονάδες και
το οριακό κόστος (MC) 84 χρηματικές μονάδες, να
υπολογίσετε την ποσότητα (Q) που παράγουν οι
τέσσερις εργάτες.
Μονάδες 6
Γ5. Σε ποιο αριθμό εργατών εμφανίζεται η λειτουργία του
νόμου της φθίνουσας απόδοσης και γιατί;
Μονάδες 4
ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
Τα ακόλουθα στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του
Υπουργείου Οικονομικών για το αγαθό Χ στο σύνολο της
επικράτειας της χώρας.
Συνδυασμοί

Τιμή (P)

Α
Β
Γ

5
5
6

Συνολική
∆απάνη (Σ∆)
200
500
216

Εισόδημα (Υ)
800
1600
800

∆1. α. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης του
αγαθού ως προς την τιμή (Ε D ) όταν η τιμή αυξάνεται
από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες, και να χαρακτηρίσετε
τη ζήτηση του αγαθού με βάση την τιμή της
ελαστικότητας. (μονάδες 4)
β. Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή στη Συνολική
∆απάνη (Σ∆) των καταναλωτών, όταν η τιμή του
αγαθού αυξάνεται από 5 σε 6 χρηματικές μονάδες
[ceteris paribus]. (μονάδες 3)
Μονάδες 7
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

∆2. Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα (Ε Υ ),
όταν το εισόδημα των καταναλωτών μειώνεται από
1600 χρηματικές μονάδες σε 800 χρηματικές μονάδες,
και να χαρακτηρίσετε το αγαθό με βάση την τιμή της
εισοδηματικής ελαστικότητας.
Μονάδες 4
∆3. Να προσδιοριστεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης του
αγαθού, όταν το εισόδημα είναι 800 χρηματικές
μονάδες.
Μονάδες 7

∆4. Αν η συνάρτηση προσφοράς είναι Q S = - 20+4P και το
κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή πώλησης (P A ) για το
αγαθό, οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να
καταβάλουν «καπέλο» ίσο με 5 χρηματικές μονάδες για
να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, να
υπολογίσετε την ανώτατη τιμή P A που επιβλήθηκε.
Μονάδες 7
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για
σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Στους υπολογισμούς να διατηρήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
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. Το οριακό προϊόν της εργασίας, είναι το προϊόν που
παράγει κάθε φορά ο επιπλέον εργάτης που
προστίθεται στην παραγωγή.
β. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι τελείως ανελαστική,
η τιμή ισορροπίας εξαρτάται αποκλειστικά από τη
θέση της καμπύλης προσφοράς.
γ. Το έλλειμμα δημιουργείται πάντα κάτω από το
σημείο ισορροπίας.
δ. Το οριακό κόστος ως μέγεθος, μεταβάλλεται
λιγότερο έντονα από το μέσο μεταβλητό κόστος.
ε. Μια αύξηση της ζήτησης με ταυτόχρονη αύξηση της
προσφοράς θα μειώσει οπωσδήποτε την τιμή
ισορροπίας του αγαθού.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

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.

∆ίνονται τα σημεία Α(Ρ Α =10, Q A =50) και Β(Ρ Β =15,
μιας
γραμμικής
καμπύλης
ζήτησης.
Η
Q Β =30)
ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο Α
είναι:
α. − 0,8
β. − 0,2
γ. − 0,6
δ. − 2
Μονάδες 5

Α3.

Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης είναι
η αιτία που:
α. το μέσο σταθερό κόστος φθίνει διαρκώς.
β. το συνολικό προϊόν αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό.
γ. από ένα επίπεδο παραγωγής και μετά το μέσο μεταβλητό
κόστος αυξάνεται.
δ. το μέσο προϊόν στα αρχικά επίπεδα παραγωγής είναι
μικρότερο από το οριακό προϊόν.
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Θεωρείστε την αγορά του αγαθού Χ, η οποία βρίσκεται
αρχικώς σε ισορροπία με τιμή Ρ 0 και ποσότητα Q 0 .
Να αναλύσετε και να εξηγήσετε με τη βοήθεια
διαγραμμάτων, τις επιπτώσεις στην ισορροπία της
αγοράς για το αγαθό Χ, στις παρακάτω, ανεξάρτητες
μεταξύ τους, περιπτώσεις.
α. Αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

β. Αύξηση της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού Ψ.
Μονάδες 5
γ. Αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών στην
περίπτωση που το αγαθό Χ είναι κατώτερο (ή
«αγαθό του φτωχού»).
Μονάδες 6
Για
την
ανάλυση
της
κάθε
περίπτωσης
να
χρησιμοποιήσετε από ένα διαφορετικό διάγραμμα.
Μονάδες 9
ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Έστω μία οικονομία που απασχολεί 6 εργαζόμενους και
παράγει δύο μόνον αγαθά, το Χ και το Ψ. Κάθε εργαζόμενος
μπορεί να παράγει είτε 5 μονάδες του αγαθού Χ είτε 10
μονάδες του αγαθού Ψ.
Γ1. Να παρουσιάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς
παραγόμενων ποσοτήτων για τα αγαθά Χ, Ψ (μονάδες
5) και να γίνει η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων
της οικονομίας (μονάδες 3).
Μονάδες 8
Γ2. Να βρεθεί σε όλους τους συνδυασμούς το κόστος
ευκαιρίας του Χ (μονάδες 3) και να αιτιολογήσετε τη
μορφή της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων, σε
σχέση με τους παραγωγικούς συντελεστές που
χρησιμοποιούνται (μονάδες 2).
Μονάδες 5
Γ3. Πόσες μονάδες του αγαθού Χ θα θυσιαστούν για να
παραχθούν οι τελευταίες 15 μονάδες του αγαθού Ψ;
Μονάδες 5
Γ4. Έστω ότι παράγεται ο συνδυασμός Χ=10 και Ψ=20. Αν
θελήσουμε να αυξήσουμε την παραγωγή του αγαθού Χ
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

κατά 7 μονάδες, πόσο θα πρέπει να μεταβληθεί η
παραγωγή του Ψ, ώστε ο νέος συνδυασμός που θα
προκύψει να είναι μέγιστος;
Μονάδες 4
Γ5. Να αναφέρετε τις βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες
στηρίζεται η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
Μονάδες 3
ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Με βάση τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα που
αφορούν σε μία επιχείρηση που λειτουργεί στη
βραχυχρόνια περίοδο, να κατασκευάσετε τον πίνακα
προσφοράς της επιχείρησης (μονάδες 6) και να
υπολογίσετε τη γραμμική συνάρτηση προσφοράς.
(μονάδες 3)
Συνολικό προϊόν (Q)
0
10
20
30
40

Συνολικό κόστος (TC)
40
70
80
110
150
Μονάδες 9

∆2. Να υπολογισθεί η τοξοειδής ελαστικότητα προσφοράς
καθώς η τιμή αυξάνεται από 3 σε 4 μονάδες.
Μονάδες 3
∆3. Έστω η ευθύγραμμη καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού Χ
και Μ(Ρ=5,Q=150) το μέσον της. Να υπολογίσετε τη
γραμμική συνάρτηση ζήτησης.
Μονάδες 5
∆4. Nα υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

∆5 Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 10% με
εισοδηματική ελαστικότητα Ε Υ =2 και ταυτόχρονα
βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του αγαθού με
αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς του κατά 20%,
να υπολογίσετε τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 5

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
Στους υπολογισμούς να διατηρήσετε το πρώτο δεκαδικό
ψηφίο.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.00.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ

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. Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων ατόμων
δε βασίζεται στη βεβαιότητα του αποτελέσματος,
αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν
για τα αποτελέσματα των πράξεών τους.
β. Μακροχρόνια περίοδος είναι το χρονικό διάστημα,
μέσα στο οποίο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει
τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών.
γ. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, το συνολικό
προϊόν αποκτά την ελάχιστη τιμή του.
δ. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης
ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο με δεδομένη και
αμετάβλητη τεχνολογία.
ε. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της μεταβολής του
συνολικού προϊόντος προς τη μεταβολή του
συνολικού κόστους.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

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.

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 αυξάνεται και η ζήτησή του
είναι ανελαστική
γ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι
ανελαστική
δ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα
της ζήτησής του είναι ίση με τη μονάδα.
Μονάδες 5

Α3.

Η τιμή ισορροπίας ενός κανονικού αγαθού αυξάνεται
όταν:
α. η προσφορά μειώνεται και η ζήτηση παραμένει
σταθερή
β.

η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά
αυξάνεται

γ. η προσφορά αυξάνεται και η ζήτηση μειώνεται
δ. η προσφορά παραμένει σταθερή και η ζήτηση
μειώνεται.
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Να αναπτύξετε τις ιδιότητες της εξέλιξης και του
πολλαπλασιασμού των οικονομικών αναγκών.
Μονάδες 8
Β2. Να αναπτύξετε τους βασικούς λόγους που συντελούν
στην
εξέλιξη
και
τον
πολλαπλασιασμό
των
οικονομικών αναγκών.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Β3.

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Να αναπτύξετε την ιδιότητα
οικονομικών αναγκών.

του

κορεσμού

των

Μονάδες 7

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

Παραγόμενες
ποσότητες
αγαθού Χ
120
80
40
0

Παραγόμενες
ποσότητες
αγαθού Ψ

Κόστος
ευκαιρίας του
αγαθού Χ (σε
μονάδες του Ψ)

Κόστος
ευκαιρίας του
αγαθού Ψ (σε
μονάδες του Χ)

0
4

;

;

0,5

1

;

;
240
;

Γ1. Κάνοντας
τους
κατάλληλους
υπολογισμούς
στο
τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα πέντε κενά του
πίνακα στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά.
Μονάδες 10
Γ2. Να εξετάσετε υπολογιστικά, με τη βοήθεια του κόστους
ευκαιρίας, ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς
βρίσκεται επί, ποιος δεξιά και ποιος αριστερά της
καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων.
α) Κ(Χ=60, Ψ=180),
β) Λ(Χ=110, Ψ=50) και
γ) Μ(Χ=15, Ψ=265)
Μονάδες 9
Γ3. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες από το αγαθό Ψ θα
θυσιαστούν προκειμένου να παραχθούν οι πρώτες 100
μονάδες του αγαθού Χ.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Γ4. Να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό που αντιστοιχεί σε 50
μονάδες του αγαθού Χ και 160 μονάδες του αγαθού Ψ.
Τι συμβαίνει στην οικονομία, όταν παράγεται αυτός ο
συνδυασμός;
Μονάδες 3
ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ ∆
Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός
αγαθού
είναι
γραμμικές.
Όταν
το
εισόδημα
των
καταναλωτών είναι 40.000 ευρώ, η τιμή και η ποσότητα
ισορροπίας του αγαθού είναι 60 ευρώ και 200 κιλά
αντίστοιχα. Αν το εισόδημα των καταναλωτών αυξηθεί από
40.000 σε 44.000 ευρώ, η νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού γίνονται 80 ευρώ και 240 κιλά αντίστοιχα.
∆1. Να βρεθεί
αγαθού.

η

αγοραία

συνάρτηση

προσφοράς

του

Μονάδες 5

∆2. Αν στην τιμή των 60 ευρώ η εισοδηματική ελαστικότητα
είναι 3, να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης του
αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 44.000 ευρώ.
Μονάδες 10
∆3. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς του
αγαθού, όταν η τιμή αυξάνεται από 60 σε 80 ευρώ. Να
χαρακτηρίσετε την προσφορά του αγαθού.
Μονάδες 5
∆4. Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης που
αντιστοιχεί στο εισόδημα των 44.000 ευρώ και την
αγοραία συνάρτηση προσφοράς, να βρεθεί σε ποια τιμή
παρουσιάζεται πλεόνασμα 60 κιλών.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο
για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Στους υπολογισμούς να διατηρήσετε μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: TEΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
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. Μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού κατά 5% θα
οδηγήσει σε μία μείωση της ζητούμενης ποσότητάς
του πάνω από 5%, αν η ζήτησή του είναι ελαστική.
β. Το μέσο σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται, καθώς
μεταβάλλεται η παραγωγή.
γ. Οι ανώτατες τιμές επιβάλλονται από το κράτος με
σκοπό την προστασία των παραγωγών.
δ. Ανθρώπινο κεφάλαιο ονομάζουμε το σύνολο των
γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με
τη μόρφωση και την εμπειρία του.
ε. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί
βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του
καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.
Μονάδες 15

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

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. Τα αγαθά Α και Β είναι μεταξύ τους υποκατάστατα.
Μία αύξηση της τιμής του αγαθού Α, η ζήτηση του
οποίου είναι ελαστική, με όλους τους άλλους
προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς (ceteris
paribus), θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη
των καταναλωτών:
α. για το αγαθό Α να αυξηθεί
β. για το αγαθό Α να παραμείνει σταθερή
γ. για το αγαθό Β να αυξηθεί
δ. για το αγαθό Β να παραμείνει σταθερή.
Α3.

Μονάδες 5
Το οριακό προϊόν της εργασίας υπολογίζεται ως εξής:
μεταβολή του συνολικού προϊόντος
α.
μεταβολή του συνολικού κόστους
β.

μεταβολή της ποσότητας της εργασίας
μεταβολή του συνολικού προϊόντος

γ.

μεταβολή του συνολικού προϊόντος
μεταβολή της ποσότητας της εργασίας

δ.

μεταβολή του συνολικού κόστους
μεταβολή του συνολικού προϊόντος

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να περιγράψετε το οικονομικό κύκλωμα ενός
οικονομικού συστήματος με τη βοήθεια διαγράμματος
(μονάδες 20) και να αναφέρετε τα σχόλια που αφορούν
τις ροές του (μονάδες 5).
Μονάδες 25
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται στην
παραγωγή και στο κόστος μιας επιχείρησης που λειτουργεί
στην βραχυχρόνια περίοδο.
Μονάδες
Εργασίας
(L)

Συνολικό
Προϊόν
(Q)

Μέσο
Προϊόν
(AP)

Οριακό
Προϊόν
(ΜΡ)

0
1
2
3
4
5
6

0
;
;
36
56
70
78

;
10
12
14
;
13

8
;
16
;
14
;

Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
(AVC)
;
252
210
180
180
193,8

Oριακό
Κόστος
(MC)
315
210
157,5
126
;
315

Γ1. Αφού αντιγράψετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό
σας, να κάνετε τους σχετικούς υπολογισμούς και να
συμπληρώσετε τα κενά του.
Μονάδες 9
Γ2. Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, μετά από
ποια μονάδα εργασίας ισχύει ο νόμος της φθίνουσας
απόδοσης και γιατί;
Μονάδες 4
Γ3. Να κατασκευάσετε
επιχείρησης.

τον

πίνακα

προσφοράς

της

Μονάδες 6

Γ4. Να βρείτε την ελαστικότητα προσφοράς, όταν η τιμή
μειώνεται από 315 σε 180 (μονάδες 4), και να
χαρακτηρίσετε την προσφορά (μονάδες 2).
Μονάδες 6
(Στους υπολογισμούς
δεκαδικά ψηφία).

να

διατηρήσετε

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

μέχρι

δύο

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ –

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ ∆
Για ένα αγαθό με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς, στη τιμή των 100 ευρώ η ζητούμενη ποσότητα
είναι 25 μονάδες και η προσφερόμενη ποσότητα είναι 50
μονάδες. Όταν μεταβάλλεται η τιμή από τα 100 ευρώ προς
την τιμή ισορροπίας, η ελαστικότητα ζήτησης είναι −3 και η
ελαστικότητα προσφοράς είναι 1.
∆1. Να βρεθούν οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς.
Μονάδες 12
∆2. Να βρεθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
Μονάδες 6
∆3. Σε ποια τιμή θα έχουμε πλεόνασμα 50 μονάδων;
Μονάδες 7
(Στους υπολογισμούς να διατηρήσετε μέχρι δύο
δεκαδικά ψηφία).
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα).
Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
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.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.00.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
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.

β.

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει, επειδή μεταβάλλονται οι
αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάμεσα στους σταθερούς και
μεταβλητούς συντελεστές.
Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά, που
θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.

γ.

Όταν το οριακό προϊόν της εργασίας αρχίζει να μειώνεται, αρχίζει να
μειώνεται και το μέσο προϊόν της εργασίας.

δ.

Mια γεωργική έκταση, όσο παραμένει ακαλλιέργητη, είναι εν δυνάμει
συντελεστής παραγωγής.

ε.

Όταν παρουσιάζεται έλλειμμα στην αγορά ενός αγαθού, τότε με κάθε
μείωση της τιμής του αγαθού θα μειώνεται και το έλλειμμα.
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.

Για την παραγωγή 60 μονάδων του αγαθού Υ θυσιάζονται 30 μονάδες του
αγαθού Χ. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Υ
είναι:
α.
β.
γ.
δ.

0,5
2
0,2
30
Μονάδες 5

Α3.

Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για ένα αγαθό μειώνεται, όταν:
α.
β.
γ.
δ.

η τιμή του αγαθού μειώνεται
η τιμή του αγαθού αυξάνεται
η τιμή του αγαθού μειώνεται
η τιμή του αγαθού μειώνεται
είναι ίση με τη μονάδα.

και
και
και
και

η
η
η
η

ζήτησή του είναι ανελαστική
ζήτησή του είναι ανελαστική
ζήτησή του είναι ελαστική
ελαστικότητα της ζήτησής του
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Με βάση το χρονικό ορίζοντα της επιχείρησης, η οικονομική επιστήμη διακρίνει
δύο περιόδους παραγωγής.
Β1.

Να περιγράψετε αυτές τις περιόδους (μονάδες 16). Πώς γίνεται η
διάκριση αυτή;(μονάδες 6) Να αναφέρετε παραδείγματα (μονάδες 3).
Μονάδες 25

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αναφέρεται στην τιμή (P X ) και στην ζητούμενη
ποσότητα (Q X ) του αγαθού X, καθώς και στο εισόδημα (Y) και στην τιμή (P Z )
ενός αγαθού Z, υποκατάστατου του αγαθού X.
Συνδυασμοί

PX

QX

Y

Α

20

10

40.000

10

Β

20

24

50.000

10

Γ

16

40

60.000

10

Δ

30

6

40.000

10

Ε

30

16

50.000

9

PZ

Γ1.

Nα αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η τοξοειδής
ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού X και να την υπολογίσετε (μονάδες 7).
Πώς μεταβάλλεται η συνολική δαπάνη μεταξύ των συνδυασμών αυτών;
Nα εξηγήσετε την παραπάνω μεταβολή με τη χρήση της τοξοειδούς
ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού X (μονάδες 7).
Μονάδες 14

Γ2.

Nα αιτιολογήσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η εισοδηματική
ελαστικότητα, να την υπολογίσετε καθώς το εισόδημα αυξάνεται και να
χαρακτηρίσετε το είδος του αγαθού.
Μονάδες 6

Γ3.

Γιατί η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης
σημαντική για τις επιχειρήσεις και το κράτος;

ενός

αγαθού

είναι

πολύ

Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
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)
30

(Q)

(ΑΡ)
10

(ΜΡ)
−

Μέσο
Μεταβλητό
Κόστος
(AVC)

Μεταβλητό
Κόστος
(VC)
10.800

40
50

Δ1.

40

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα. Με δεδομένο ότι
το Μέσο Προϊόν (ΑΡ) γίνεται μέγιστο, όταν η επιχείρηση απασχολεί
σαράντα (40) εργάτες, να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα,
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 11

Δ2.

Αν η επιχείρηση αυξήσει την παραγωγή της από 330 μονάδες, σε 430
μονάδες με τι κόστος θα επιβαρυνθεί;
Μονάδες 6

Δ3.

α.

Nα κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης.
(μονάδες 4)

β.

Αν ο κλάδος παραγωγής περιλαμβάνει 100 όμοιες επιχειρήσεις, να
κατασκευάσετε τον πίνακα αγοραίας προσφοράς.
(μονάδες 2)
Μονάδες 6

Δ4.

Αν η τιμή ισορροπίας στην αγορά είναι 72 χρηματικές μονάδες, ποια
ποσότητα πρέπει να παράγει η επιχείρηση για να μεγιστοποιεί τα κέρδη
της;
Μονάδες 2

1.

2.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
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.
β.

Η κυκλοφορία των προϊόντων μέσα στο οικονομικό σύστημα
συνοδεύεται από μια αντίθετη σε κατεύθυνση κυκλοφορία χρήματος.
Η εργασία είναι ομοιογενής, όταν κάθε εργάτης είναι εξίσου ικανός και
κάθε αύξηση που προκαλείται στην παραγωγή δεν οφείλεται σε
διαφοροποίηση της εργατικής του ικανότητας.

γ.

Η βελτίωση της τεχνολογίας έχει ως συνέπεια τη μετατόπιση της
καμπύλης παραγωγής προς τα κάτω και δεξιά.

δ.

Η ελαστικότητα προσφοράς είναι μεγαλύτερη στη
περίοδο απ’ ό,τι στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής.

βραχυχρόνια

ε.

Με σταθερή τη ζήτηση, όταν αυξάνεται η προσφορά, μειώνεται η τιμή
ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.
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.

Η προσφορά θεωρείται ελαστική, όταν
α.
β.
γ.
δ.

Α3.

To
α.
β.
γ.
δ.

μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης
ποσότητας περισσότερο από 50%
μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης
ποσότητας λιγότερο από 60%
μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης
ποσότητας κατά 60%
μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης
ποσότητας κατά 30%.
Μονάδες 5
μέσο προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του, όταν
το
το
το
το

οριακό προϊόν είναι μηδέν
συνολικό προϊόν παίρνει τη μέγιστη τιμή του
οριακό προϊόν είναι ίσο με το μέσο προϊόν
οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β
Η οικονομική επιστήμη μελετά τα οικονομικά αγαθά, τα οποία είναι αποτέλεσμα
της παραγωγικής προσπάθειας των ανθρώπων.
Β1.

Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών;
Μονάδες 2

Β2.

Να περιγράψετε την ταξινόμηση των οικονομικών αγαθών στις παρακάτω
κατηγορίες, δίνοντας και σχετικά παραδείγματα:
α.

υλικά και άυλα αγαθά ή υπηρεσίες.

(μονάδες 5)

β.

διαρκή και καταναλωτά.

(μονάδες 5)

γ.

κεφαλαιουχικά και καταναλωτικά αγαθά.

(μονάδες 8)
Μονάδες 18

Β3.

Το ίδιο το αγαθό μπορεί να ανήκει σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το
σκοπό της χρήσης του. Να δώσετε δύο τεκμηριωμένα παραδείγματα.
Μονάδες 5
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά μια επιχείρηση που λειτουργεί σε
βραχυχρόνια περίοδο:
L
(ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ)

Q
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΙΟΝ)

0

0

1

4

2

10

3

18

4

28

5

40

6

48

7

54

8

56

VC
(ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ)

TC
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ)

7.560
23.840
30.240
51.560
63.000
81.800
85.680

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

96.920

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Γ1.

Στην επιχείρηση που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο, σύμφωνα με
τον παραπάνω πίνακα, δίνεται εργατικός μισθός 2.520 χρηματικές
μονάδες. Να βρεθεί το κόστος της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος,
με δεδομένο ότι το κόστος της πρώτης ύλης, καθώς και ο εργατικός
μισθός είναι σταθερά σε κάθε επίπεδο παραγωγής και εργασίας.
Μονάδες 5

Γ2.

Nα μεταφέρετε
συμπληρώσετε
υπολογισμούς.

στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να
τα
κενά
του,
παρουσιάζοντας
τους
σχετικούς
Μονάδες 5

Γ3.

Πόσο θα μειωθεί το κόστος της επιχείρησης, αν η παραγωγή μειωθεί από
55 μονάδες σε 50 μονάδες προϊόντος;
Μονάδες 8

Γ4.

Αν η επιχείρηση παράγει 56 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το
κόστος κατά 8.400 χρηματικές μονάδες, πόσες μονάδες πρέπει να
ελαττωθεί η παραγωγή;
Μονάδες 7
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ
Στην αγορά ενός αγαθού Χ, οι αγοραίες γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και
προσφοράς είναι αντίστοιχα Q D = 100 – 5P και Q S 1 = 40 + 5P. Λόγω μεταβολής
των καιρικών συνθηκών η νέα τιμή ισορροπίας είναι 8 χρηματικές μονάδες και η
νέα ποσότητα ισορροπίας 60 μονάδες. Zητούνται:
Δ1. Να διερευνήσετε αν οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές ή δυσμενείς για
την παραγωγή του αγαθού Χ, αιτιολογώντας την απάντησή σας.
Μονάδες 4
Δ2.

Αν το έλλειμμα που προέκυψε από τη μεταβολή της προσφοράς στην
αρχική τιμή ισορροπίας είναι 20 μονάδες, να βρεθεί η νέα γραμμική
συνάρτηση προσφοράς Q S 2 .
Μονάδες 7

Δ3.

Να υπολογισθεί και να χαρακτηριστεί η ελαστικότητα προσφοράς, καθώς
η τιμή αυξάνεται από την αρχική τιμή ισορροπίας στη νέα τιμή
ισορροπίας.
Μονάδες 4

Δ4.

Αν το κράτος για την προστασία των καταναλωτών επιβάλλει ως ανώτατη
τιμή την αρχική τιμή ισορροπίας, να υπολογισθεί το πιθανό «καπέλο»
που προκύπτει από την κρατική παρέμβαση.
Μονάδες 4

Δ5.

Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο διάγραμμα τις συναρτήσεις αγοραίας
ζήτησης (Q D ), προσφοράς (Q S 1 , Q S 2 ), τα σημεία ισορροπίας, την ανώτατη
τιμή (P A ) και το πιθανό «καπέλο».
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομέ νους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να
μην γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δε
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 18.00.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
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.
β.

Όταν το οριακό προϊόν μειώνεται, αρχίζει συγχρόνως να μειώνεται και
το συνολικό προϊόν.
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 Ε D = 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
το
το
το

μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν
μέσο προϊόν είναι μέγιστο
οριακό προϊόν είναι μέγιστο
οριακό προϊόν είναι μηδέν.
Μονάδες 5

Α3.

Η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής ενός αγαθού μετατοπίζει
α.
β.
γ.
δ.

την καμπύλη του συνολικού προϊόντος
καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά
την καμπύλη του συνολικού προϊόντος
καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά
την καμπύλη του συνολικού προϊόντος
καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά
την καμπύλη του συνολικού προϊόντος
καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά.

προς τα πάνω και την
προς τα πάνω και την
προς τα κάτω και την
προς τα κάτω και την
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β1
Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη ζήτηση των
αγαθών.
Μονάδες 25
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
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

Χ

Ψ

Α

;

;

ΚΕ χ

;
Β

50

150

;
Γ

75

75
5

Δ

;

0

Ζητείται
Γ1.

Γ2.

Γ3.

να μεταφέρετε τον πίνακα στον τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα
ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους
υπολογισμούς.
Μονάδες 10
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
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 7

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Δίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός
αγαθού Χ: Q D = 310 - 20P και Q S = 10 +10P.
Δ1.

Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.
Μονάδες 5

Δ2.

Αν το κράτος επιβάλει ανώτατη τιμή 8 ευρώ, να υπολογίσετε
α.

το έλλειμμα ή το πλεόνασμα στην αγορά του αγαθού
Μονάδες 10

β.

το μέγιστο δυνατό «καπέλο».
Μονάδες 10

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο
μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε
πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
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.

Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών συνεπάγεται και την αύξηση
της ζήτησης ενός αγαθού.

β.

Εάν αυξηθούν οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών, τότε
μετατοπίζεται η καμπύλη του οριακού κόστους προς τα πάνω και
αριστερά.

γ.

Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ, με σταθερή την καμπύλη
προσφοράς του, θα αυξήσει τη συνολική δαπάνη των καταναλωτών
για το αγαθό Χ.

δ.

Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος είναι μεγαλύτερες από αυτές του
οριακού προϊόντος.

ε.

Η εκμετάλλευση ακαλλιέργητης γης μετατοπίζει
παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα δεξιά.

την

καμπύλη

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.

Η αύξηση της προσφοράς ενός αγαθού με σταθερή τη ζήτηση έχει ως
αποτέλεσμα
α.

την αύξηση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας
ισορροπίας

β.

την αύξηση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας
ισορροπίας

γ.

τη μείωση της τιμής ισορροπίας και την αύξηση της ποσότητας
ισορροπίας

δ.

τη μείωση της τιμής ισορροπίας και τη μείωση της ποσότητας
ισορροπίας.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Α3.

Το αγαθό Κ είναι συμπληρωματικό του αγαθού Λ. Η ελαστικότητα
ζήτησης, ως προς την τιμή για το αγαθό Κ, είναι |Ε D |= 1,5 και για το
αγαθό Λ είναι |Ε D |= 1,8. Αν αυξηθεί η τιμή του αγαθού Κ, με όλους τους
άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς, αυτό θα οδηγήσει σε
α.
β.
γ.
δ.

αύξηση
αύξηση
αύξηση
μείωση

της
της
της
της

συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Λ
συνολικής δαπάνης των καταναλωτών για το αγαθό Κ
ζητούμενης ποσότητας του αγαθού Λ
ζήτησης του αγαθού Λ.
Μονάδες 5
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β
Από τις ειδικές περιπτώσεις της καμπύλης ζήτησης και ελαστικότητας να
περιγράψετε την
i.
καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με το μηδέν. (μονάδες 10)
ii.
καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα που τείνει στο άπειρο. (μονάδες 10)
iii.
καμπύλη ζήτησης με ελαστικότητα ίση με τη μονάδα. (μονάδες 5)
Απαιτείται διαγραμματική απεικόνιση των τριών παραπάνω περιπτώσεων.
Μονάδες 25

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Μία οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους
παραγωγικούς συντελεστές πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία,
όπως στον πίνακα 1. Είναι, επίσης, γνωστό ότι, όταν όλοι οι παραγωγικοί
συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία
παράγει 62 μονάδες του αγαθού Ψ.
Πίνακας 1
Συνδυασμοί

Χ

Ψ

Α

104

0

ΚΕ χ

;
Β

96

;
;

Γ

;

36

;
Δ

48

50

;
Ε

;

;

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Γ1.

Γ2.
Γ3.
Γ4.
Γ5.

Να μεταφέρετε τον πίνακα 1 στο τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα
ερωτηματικά με τις σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους
υπολογισμούς. Να λάβετε υπόψη ότι το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε
μονάδες του αγαθού Χ, για τους συνδυασμούς από το Α έως το Β και από
το Β έως το Γ, είναι αντίστοιχα ½ και 1, ενώ το κόστος ευκαιρίας του
αγαθού Χ σε μονάδες του αγαθού Ψ για τους συνδυασμούς από το Ε έως
το Δ και από το Δ έως το Γ είναι αντίστοιχα ¼ και ½ .
Μονάδες 6
Να εξετάσετε υπολογιστικά εάν ο συνδυασμός Χ=80 και Ψ=35 βρίσκεται
επί, πάνω ή κάτω από την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων.
Μονάδες 4
Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού Ψ που πρέπει να θυσιαστούν για
να παραχθούν οι πρώτες 85 μονάδες του αγαθού Χ.
Μονάδες 5
Να υπολογίσετε τις μονάδες του αγαθού Χ που πρέπει να θυσιαστούν για
να παραχθούν οι τελευταίες 20 μονάδες του αγαθού Ψ.
Μονάδες 5
Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ένας εφικτός συνδυασμός
παραγωγής μιας οικονομίας μπορεί να μεταβεί πάνω στην καμπύλη των
παραγωγικών της δυνατοτήτων.
Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, σε
επίπεδο παραγωγής 80 μονάδων παρουσιάζει μέσο μεταβλητό κόστος ίσο με 50
ευρώ και οριακό κόστος ίσο με 50 ευρώ. Η αύξηση της παραγωγής, στη
συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας, δείχνει ότι η τιμή του οριακού κόστους
είναι 120 ευρώ και του μέσου μεταβλητού κόστους 85 ευρώ. Μια νέα αύξηση της
παραγωγής κατά 40 μονάδες διαμορφώνει το μέσο συνολικό κόστος στα 180
ευρώ. Το μέσο σταθερό κόστος στο επίπεδο παραγωγής των 80 μονάδων είναι
200 ευρώ.
Δ1.

Να υπολογίσετε το συνολικό κόστος της 120 ή ς μονάδας παραγωγής.
Μονάδες 12

Δ2.

Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης (μονάδες 6)
καθώς και τον πίνακα αγοραίας προσφοράς του αγαθού, όταν υπάρχουν
200 όμοιες επιχειρήσεις. (μονάδες 2)
Μονάδες 8

Δ3.

Με δεδομένο ότι η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό
είναι σταθερή για κάθε τιμή και ίση με 6.400.000 ευρώ
α.

να προσδιορίσετε την αλγεβρική μορφή της αγοραίας συνάρτησης
ζήτησης και να δικαιολογήσετε τη μορφή της. (μονάδες 3)

β.

να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. (μονάδες 2)
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.00
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙ Α ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
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.

β.

Η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μια δραστηριότητα που
συχνά είναι πολύ περιορισμένη, μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή
απασχόληση.
Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες και καθεμία ανάγκη
ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό .

γ.

Με σταθερή τη ζήτηση , όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή
ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται .

δ.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων, ως παράγοντας επηρεασμού της
προσφοράς, αφορά αποκλειστικά την ατομική καμπύλη προσφοράς .

ε.

Η έννοια της αγοράς περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο .
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.

Η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι —2, όταν:
α.
β.
γ.
δ.

Α3.

αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 10% προκαλεί
αύξηση της ζήτησης κατά 20%
μείωση του εισοδήματος κατά 5% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά
10%
μείωση του εισοδήματος κατά 12% προκαλεί αύξηση της ζήτησης
κατά 6%
αύξηση του εισοδήματος κατά 10% προκαλεί μείωση της ζήτησης
κατά 5%.
Μονάδες 5

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί, όταν:
α.
β.
γ.
δ.

το
το
το
το

μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν
συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο
οριακό προϊόν γίνεται αρνητικό
οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται .
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης:
α. να περιγράψετε τις προτιμήσεις των καταναλωτών (μονάδες 5)
β. να περιγράψετε τις τιμές των άλλων αγαθών
κατασκευάσετε τα αντίστοιχα διαγράμματα (μονάδες 8) .

(μονάδες

12)

και

να

Μονάδες 25
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά την παραγωγή και το κόστος
παραγωγής μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο λειτουργίας της (δεν
απαιτείται η αντιγραφή του πίνακα στο τετράδιό σας):

Γ1.
Γ2.

Γ3.

Προϊόν
(Q)

Μεταβλητό
κόστος
(VC)

Μέσο
μεταβλητό
κόστος
(AVC)

Οριακό
κόστος
(MC)

0

0

—

—

20

200

10

10

60

480

8

7

150

750

5

3

180

900

5

5

200

1200

6

15

210

1500

7,15

30

Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης .
Μονάδες 4
Να υπολογίσετε διαδοχικά την ελαστικότητα της προσφοράς καθώς
αυξάνεται η τιμή. Να χαρακτηρίσετε την προσφορά με βάση την τιμή της
ελαστικότητας (δεν απαιτείται η μετατροπή των κλασμάτων σε δεκαδικούς
αριθμούς).
Μονάδες 5
Επιπλέον των δεδομένων του παραπάνω πίνακα , η επιχείρηση, κατά την
ίδια χρονική περίοδο , δαπανά για ενοίκιο 150 χρηματικές μονάδες και για
ασφάλιστρα 50 χρηματικές μονάδες. Όταν η επιχείρηση παράγει 200
μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε:
α. το μέσο συνολικό κόστος ( ATC) (μονάδες 6)
β. το μέσο σταθερό κόστος ( AFC) (μονάδες 2).
Μονάδες 8

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Γ4.

Αν η επιχείρηση παράγει 210 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το
κόστος της κατά 420 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε πόσ ες μονάδες
πρέπει να μειώσει το παραγόμενο προϊόν της.
Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς σ την αγορά ενός γεωργικού προϊόντος
είναι Q D =400—10P και Q S =100+10P αντίστοιχα, όπου Q D η ζητούμενη
ποσότητα, Q S η προσφερόμενη ποσότητα και P η τιμή.
Δ1.

Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς του
αγαθού.
Μονάδες 4

Δ2.

Το κράτος, προκειμένου να προστατέψει το εισόδημα των αγροτών,
επιβάλλει κατώτατη τιμή πώλησης του αγαθού P K =20 χρηματικές
μονάδες. Να υπολογίσετε:
α. το πλεόνασμα που δημιουργείται στην αγορά από την επιβολή της
κατώτατης τιμής (μονάδες 3)
β. τα συνολικά έσοδα των αγροτών, όταν το κράτος αγοράσει το
πλεόνασμα στην κατώτατη τιμή P K (μονάδες 3)
γ. την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την αγορά του
πλεονάσματος (μονάδες 3).
Μονάδες 9

Δ3.

Να υπολογίσετε το χρηματικό όφελος των αγροτών , μετά την επιβολή της
κατώτατης τιμής P K .
Μονάδες 6

Δ4.

Αν το κράτος με την κατάλληλη πολιτική επηρεάσει τους αγρότες που
παράγουν το προϊόν και η συνάρτηση προσφοράς γίνει Q ΄ s = 60+10P, να
υπολογίσετε τη μεταβολή της κρατικής επιβάρυνσης στην ίδια κατώτατη
τιμή P K =20 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 6

1.

2.

3.

4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνωπάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να
γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγρά φων αμέσως μόλις
σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε
καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό
με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για
πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγρά φων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙ Α ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
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.

Κανονικά ονομάζονται τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται, όταν
αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών .

β.

Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το
μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή
ίση με 1.

γ.

Το πιεστήριο ενός
καταναλωτικό αγαθό.

δ.

Μια επιχείρηση, μπορεί να αυξήσει την τιμή του προϊόντος που
παράγει, εφόσον η ζήτησή του είναι ανελαστική.

ε.

Η μείωση της ανεργίας σε μ ια οικονομία προκαλεί μετατόπιση της
καμπύλης των παραγωγικών της δυνατοτήτων προς τα δεξιά.
Μονάδες 15

τυπογραφείου

είναι

υλικό,

διαρκές

και

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 κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Κ είναι
α.

η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του αγαθού Κ που θυσιάζεται
προς τις μονάδες του αγαθού Ζ που παράγονται

β.

οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται για την παραγωγή μ ίας
επιπλέον μονάδας του αγαθού Κ

γ.

οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζοντ αι προς τις μονάδες του
αγαθού Κ που παράγονται

δ.

οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μ ίας
επιπλέον μονάδας του αγαθού Ζ.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
Α3.

Μια επιχείρηση, με μοναδικό μεταβλητό συντελεστ ή την εργασία,
μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν της εργασίας, όταν απασχολε ί πέντε εργάτες
και το οριακό προϊόν του πέμπτου εργάτη είναι 32. Το συνολικό προϊόν
της επιχείρησης, όταν απασχολεί πέντε εργάτες, είναι
α.
β.
γ.
δ.

64
80
160
320.
Μονάδες 5
ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Να αναφέρετε τι είναι το μέσο κόστος (μονάδες 3), ποια είναι τα τρία είδη
του βραχυχρόνιου μέσου κόστους, ποιοι είναι οι αντίστοιχοι τύποι τους
(μονάδες 9) και τι δείχνει η καμπύλη του καθενός (μονάδες 3). Να
αναφέρετε πώς μεταβάλλεται κάθε είδος του βραχυχρόνιου μέσου
κόστους, καθώς αυξάνεται η παραγωγή του προϊόντος, και να
αιτιολογήσετε κάθε μεταβολή (μονάδες 10).
Μονάδες 25
ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ
Τα δεδομένα του Πίνακα 1 αναφέρονται στην τιμ ή (P) ενός αγαθού, στην
προσφερόμενη ποσότητα (Qs) του αγαθού από τις επιχειρήσεις του κλάδου,
στην αμοιβή της εργασίας (W ) και στον αριθμό των επιχειρήσεων (N) του
κλάδου παραγωγής του αγαθού. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικο ί παράγοντες της
προσφοράς δεν μεταβάλλονται.
Πίνακας 1
Συνδυασμοί

P

Qs

W

N

A

20

800

800

5.000

Β

20

640

800

4.000

Γ

20

720

700

4.000

Δ

15

700

800

5.000

Ε

15

560

800

4.000

Γ1.

Να προσδιορίσετε μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα
της προσφοράς και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 3). Να
βρείτε την ελαστικότητα της προσφοράς μεταξύ αυτών των συνδυασμ ών,
καθώς μειώνεται η τιμή του αγαθού (μονάδες 4), και να χαρακτηρίσετε την
προσφορά με βάση την τιμή της ελαστικότητας (μονάδες 2).
Μονάδες 9
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Γ2.

Να βρείτε τις γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς.
Μονάδες 8

Γ3.

α. Να υπολογίσετε την ποσοστι αία μεταβολή της προσφοράς, όταν ο
αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται από 5.000 σε 4.000 (μονάδες 4).
β. Να
αιτιολογήσετε
την
παραπ άνω
μεταβολή
με
βάση
τους
προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς (μονάδες 2). Πώς θα
επηρεαστεί η θέση της καμπύλης προσφοράς; Δεν απαιτείται
διάγραμμα (μονάδες 2).
Μονάδες 8

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ Δ
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφορ άς στην αγορ ά ενός αγαθού πρώτης
ανάγκης είναι Q D = 2 0 0 - 5 P και Q s = 1 2 0 + 5 P , αντίστοιχα, όπου Q D η ζητούμενη
ποσότητα του αγαθού, Q s η προσφερόμενη ποσότητα και P η τιμή του αγαθού.
Δ1.

Να υπολογίσετε:
α. την τιμή και
(μονάδες 4),

την

ποσ ότητα

ισορροπ ίας

της

αγοράς

του

αγαθού

β. την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο ισορροπίας
(μονάδες 4).
Μονάδες 8
Το κράτος, προκειμένου να προστατ έψει τους καταναλωτές, επιβάλλει ανώτατη
τιμή πώλησης P A = 6 χρηματικές μονάδες.
Δ2.

Να υπολογίσετε:
α. το έλλειμμα που δημιουργείται στη αγορά (μονάδες 2),
β. τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτ ών από την
κρατική παρέμβαση (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε τη μεταβολή αυτήν
με βάση την τιμή της ελαστικότητας ζήτησης (μονάδες 3).
Μονάδες 8

Δ3.

Να υπολογίσετε την τιμή P 2 , που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι
καταναλωτές, για να αποκτήσουν την ποσότητα που προσφέρεται από
τους παραγωγούς στην τιμή P A .
Μονάδες 4

Δ4.

Λόγω δημιουργίας “μαύρης αγοράς”, οι παραγωγοί διαθέτουν το 1/3 της
προσφερόμενης ποσότητας στην τιμή P A , το επόμενο 1/3 στην τιμή
ισορροπίας και το υπόλοιπο 1/3 στην τιμή P 2 . Πόσες επιπλέον χρηματικές
μονάδες θα πληρ ώσουν οι καταναλωτ ές για την αγορά όλης της
προσφερόμενης ποσότητας, σε σχέση με αυτήν που θα πλήρωναν, εάν
δεν είχε δημιουργηθε ί “μαύρη αγορά”;
Μονάδες 5
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1.

2.

3.

4.
5.
6.

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο
εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ.
Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.00.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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