ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
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.
Η ουσ ία το υ οι κονοµικο ύ προβ λήµατος βρίσ κεται στην έλλειψη ή
στεν ότητα των ανα γκών.
Μονάδες 3
Α.2
Το χρηµα τικό κεφά λαιο δεν είναι παραγωγικός συντελεσ τής.
Μονάδες 3
Α.3
Όταν µια µεταβολή της τιµ ής εν ός αγαθού κατά 10 % προκαλεί αντίθ ετη
µεταβο λή στη ζητούµεν η ποσό τητα σε ποσο στό επί σης 10 %, τό τε η
ζήτησ η είναι πλήρ ως ανελασ τι κή.
Μονάδες 3
Α.4
Επειδ ή η ανώτατη τιµ ή δ ηµιο υργεί ανι σορ ροπία στην αγορ ά των
προϊόντων και, συγκεκριµένα, ελλείµ µατα και «µα ύρη α γορά», το κράτος
δεν πρέπει να παρεµβαίνει σ τη λειτο υργία της αγοράς.
Μονάδες 3
Α.5
Αν η ζ ήτηση στο σ ηµεί ο ισ ορροπίας είναι ελασ τική και η προ σφορά το υ
αγαθού αυξάνεται, τότε µειώνεται η συνο λική δαπάνη των καταναλω τών
και τα συνο λικά έσ οδα των παραγωγώ ν.
Μονάδες 3
Για τις προτά σεις Α6 και Α7, να γ ράψετε στο τετράδιό σας τον αρι θµό της
πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6 Ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της Ε S είναι:
α. Ο χρόνος προσαρµογής της επιχείρησης στις µεταβολές των τιµών
β. Η τεχνολογία
γ. Το κόστος παραγωγής
δ. Οι καιρικές – κλιµατολογικές συνθήκες.
Μονάδες 5
Α.7 Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι συµπληρωµατικά, και το κόστος των πρώτων υλών µε τις
οποίες παράγεται το αγαθό Χ µειώνεται, τότε:
α. Η τιµή των αγαθών Χ και Ψ θα µειωθεί.
β. Η τιµή των αγαθών Χ και Ψ Θα αυξηθεί.
γ. Η τιµή του Ψ θα αυξηθεί και του Χ θα µειωθεί.
δ. Η τιµή του Ψ θα µειωθεί και του Χ θα αυξηθεί.
Μονάδες 5
Α.1

ΟΜΑ∆Α Β
Β.1.

Β.2.

Αφο ύ σχ εδιάσ ετε, να περιγράψετε και να εξ ηγήσετε αναλυτικά το
Οικονοµ ικό Κύκλω µα.
Μονάδες 13
Τι ονοµάζουµ ε µ εταβολή της ζήτησης ; Να κάνετε διάγρα µµα.
Μονάδες 12

ΟΜΑ∆Α Γ
Μια οικονοµία παράγει 2 αγαθά, τα Χ και Ψ χρησιµοποιώντας ως µοναδικό
µεταβλητό συντελεστή την εργασία. Το εργατικό δυναµικό της οικονοµίας είναι
40 άτοµα και ο κάθε ένας από αυτούς µπορεί να παράγει 5 µονάδες από το αγαθό
Χ και 2,5 µονάδες από το αγαθό Ψ. Τα 1996 η οικονοµία παράγει τον συνδυασµό
Κ (Χ=90,Ψ=45), το 1997 τον Λ (Χ=80,Ψ=55) και το 1998 τον Μ (Χ=70,Ψ=65).
Γ.1. Να χαρακτηρίσετε τους παραπάνω συνδυασµούς παραγωγής και να βρείτε τον
αριθµό των ανέργων της οικονοµίας στα παραπάνω έτη (εκεί όπου οι συνδυασµοί
αυτοί είναι εφικτοί).
Μονάδες 10
Γ.2. Να βρείτε την εξίσωση της Κ.Π.∆, να την σχεδιάσετε και να δείξετε τους
παραπάνω συνδυασµούς στο διάγραµµα σας.
Μονάδες 5
Γ.3. Κατά τα έτη που παράχθηκαν οι εφικτοί συνδυασµοί, και αν υποθέσουµε ότι
θέλουµε να αυξήσουµε την ποσότητα του Χ τόσες µονάδες ώστε να τους
µετατρέψουµε σε µέγιστους δυνατούς συνδυασµούς (οι ποσότητες του Ψ δεν
µεταβάλλονται), να βρείτε την ποσοστιαία µεταβολή (%) της ποσότητας του Χ σε
κάθε χρόνο από του παραπάνω.
Μονάδες 10

ΟΜΑ∆Α ∆
Μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο, προκειµένου να
παράγει ένα προϊόν χρησιµοποιεί πρώτες ύλες και εργάτες, τον καθένα από τους
οποίους αµείβει µε 200 χρηµατικές µονάδες. Όταν εργάζονται 3 εργάτες, η
επιχείρηση παράγει 24 µονάδες προϊόντος µε οριακό προϊόν 12 µονάδες, ενώ όταν
εργάζονται 4 εργάτες η επιχείρηση παράγει 40 µονάδες προϊόντος και τα
µεταβλητά της έξοδα ανέρχονται στις 4.000 χρηµατικές µονάδες. Με την
προσθήκη ενός ακόµη εργάτη η επιχείρηση πετυχαίνει τη µεγιστοποίηση του
µέσου προϊόντος της. Αν λειτουργήσει µε 6 εργάτες παράγει 54 µονάδες
προϊόντος, ενώ ο 7 ο ς εργάτης δίνει στην επιχείρηση οριακό προϊόν 2 µονάδες.
∆.1. Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης.
Μονάδες 15
∆.2. Αν υποτεθεί ότι για την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος λειτουργούν στην
αγορά 10 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις, βρείτε την αγοραία συνάρτηση προσφοράς,
µε την προϋπόθεση ότι αυτή είναι γραµµική. (Για τους υπολογισµούς σας
χρησιµοποιήστε τα οικονοµικά στοιχεία του 6 ο υ και 7 ο υ εργάτη).
Μονάδες 3
∆.3. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης, η οποία είναι γραµµική, είναι
Q D = 688 - 1,6P, βρείτε την τιµή της κρατικής παρέµβασης, η οποία δηµιούργησε
καπέλο ύψους 50 χρηµατικών µονάδων.
Μονάδες 4
∆.4. Υπολογίστε και στη συνέχεια εξηγήστε µε οικονοµικά κριτήρια την
ποσοστιαία µεταβολή της συνολικής δαπάνης από το σηµείο ισορροπίας στην τιµή
στην οποία οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να ζητήσουν το προϊόν που θα
προσφέρουν οι παραγωγοί µετά την κρατική παρέµβαση.
Μονάδες 8
ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

