
ΘΕΜΑ 1ο

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 μείωση του βαθμού υποαπασχόλησης σε μια υποθετική οικονομία θα
           οδηγήσει σε μετατόπιση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων προς τα 
           δεξιά.

       β. Το πρόβλημα του «τρόπου παραγωγής των προϊόντων» σε μια κοινωνία είναι
           πρόβλημα επιλογής της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική 
           διαδικασία.

       γ. Αν μια μείωση της τιμής ενός αγαθού κατά 1% προκαλέσει μια αύξηση της
           ζητούμενης ποσότητας του κατά 2%, η ζήτηση του αγαθού θα είναι ελαστική.

       δ. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών είναι αρνητική.

       ε. Δεν συμφέρει μια επιχείρηση να αυξήσει την τιμή του προϊόντος που παράγει, 
           εφόσον η ζήτηση του προϊόντος είναι ανελαστική.

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. Υποθέστε ότι όταν η τιμή του αγαθού Χ μειώνεται από 10 ευρώ σε 8 ευρώ η
       ζητούμενη ποσότητά του αυξάνεται από 20 σε 30 μονάδες. Η τοξοειδής 
       ελαστικότητα ζήτησης, σ’ αυτό το διάστημα τιμών, είναι τότε ίση με:
       α. – 1,8.
       β. – 1,4.
       γ. – 2.
       δ. – 1,6.

Μονάδες 5
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Α3. Όταν το εναλλακτικό κόστος ενός αγαθού, σε όρους κάποιου άλλου αγαθού, 
       είναι αυξανόμενο, η Κ.Π.Δ. είναι:
       α. Μια ευθεία γραμμή που σχηματίζει με τους άξονες ορθογώνιο ισοσκελές
           τρίγωνο.
       β. Μια καμπύλη κυρτή προς την αρχή των αξόνων.
       γ. Μια ευθεία γραμμή με αρνητική κλίση.
       δ. Μια καμπύλη που έχει στραμμένα τα κοίλα της προς την αρχή των αξόνων.

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο

Β1. Να περιγράψετε τη συμπεριφορά του καταναλωτή ως προς τη ζήτηση των αγαθών.

Μονάδες 15

Β2. Τι γνωρίζετε για το κύριο οικονομικό πρόβλημα;

                           Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 3ο

Μια οικονομία, με δεδομένη τεχνολογία, παράγει μόνο δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί 
πλήρως και αποδοτικά 5 εργαζόμενους. Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, σε 
σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων, δίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός εργαζομένων Ποσότητα αγαθού Χ Ποσότητα αγαθού Ψ
1 5 ή 20
2 10 ή 40
3 15 ή 60
4 20 ή 80
5 25 ή 100

Γ1. Να σχεδιάσετε την Κ.Π.Δ. της οικονομίας και να εξηγήσετε τη μορφή της.
Μονάδες 8

Γ2. Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του Ψ σε όλους τους 
διαδοχικούς συνδυασμούς. Τι παρατηρείτε;

Μονάδες 4

Γ3. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω συνδυασμοί είναι εφικτοί:
i) X=12 και Ψ=52      ii)       X=18 και Ψ=30

Μονάδες 6

Γ4. Να υπολογίσετε τη μέγιστη παραγόμενη ποσότητα του αγαθού Ψ, όταν η οικονομία 
παράγει 22 μονάδες του αγαθού Χ.

Μονάδες 3
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Γ5. Αν η οικονομία παράγει τον άριστο συνδυασμό Β(Χ=5, Ψ=80) και μειώσει την παραγωγή
του αγαθού Ψ κατά 5%, ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγής του αγαθού Χ;

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ 4ο

Δ1. Δίνεται ο ακόλουθος πίνακας ζήτησης ενός αγαθού Χ:
Σημεία Α Β Γ Δ Ε

Τιμή (Ρ) 300 150 200 ; 150
Ζητούμενη

Ποσότητα(QD

)
10.000 ; 25.000 30.000 45.000

Εισόδημα(Υ) 120.000 120.000 180.000 200.000 200.000

α.  Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα, εάν η ελαστικότητα ζήτησης από το Α
       στο Β είναι -1 και από το Δ στο Ε είναι -2.

Μονάδες 6

β.  Να  βρεθούν  οι  ελαστικότητες  ζήτησης  ως  προς  το  εισόδημα,  καθώς  το  εισόδημα
αυξάνεται. Τεκμηριώστε γιατί επιλέξατε τους συγκεκριμένους συνδυασμούς.

Μονάδες 7

γ. Να δείξετε σε ένα διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης που μπορείτε να σχεδιάσετε με βάση
τα  δεδομένα  του  παραπάνω  πίνακα.  Τεκμηριώστε  γιατί  επιλέξατε  τους  συγκεκριμένους
συνδυασμούς.

Μονάδες 7

Δ2. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ενός αγαθού Χ είναι ΕD = - 0,6 . Αν η τιμή του 
αγαθού αυξηθεί κατά 30%, ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των 
καταναλωτών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5
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ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!!!!!!
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