ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α
τισ παρακάτω προτάςεισ να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αριθμό τησ καθεμιάσ και
δίπλα του τη λζξη ωςτό, ή Λάθοσ.
Α.1 Εάν θ τιμι των αυτοκινιτων αυξθκεί ςθμαντικά, θ καμπφλθ ηιτθςθσ μοτοςικλετϊν κα
μετατοπιςτεί, ceteris paribus, προσ τα αριςτερά.
Α.2 Το οικονομικό πρόβλθμα κάκε κοινωνίασ προζρχεται από τθν ζλλειψθ χριματοσ.
Α.3 Μια μεταβολι του ειςοδιματοσ των καταναλωτϊν κα προκαλζςει, ceteris
paribus, μια κίνθςθ κατά μικοσ τθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ ενόσ προϊόντοσ.
τισ επόμενεσ ερωτήςεισ να γράψετε ςτο τετράδιο ςασ τον αριθμό τησ καθεμιάσ και δίπλα
του το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη.
Α.4 Στο μζλλον θ τιμι ενόσ αγακοφ αναμζνεται να μειωκεί. Σιμερα ςτθν αγορά του αγακοφ
παρατθρείται:
α)Μείωςθ τθσ ηιτθςισ του
β)Μείωςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτάσ του
γ)Αφξθςθ τθσ ηιτθςισ του
δ)Αφξθςθ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτάσ του
Α.5 Η ςυνάρτθςθ παραγωγικϊν δυνατοτιτων μιασ φανταςτικισ οικονομίασ που παράγει
δφο αγακά (Χ & Ψ) κι απαςχολεί –με δεδομζνθ τεχνολογία- πλιρωσ κι αποδοτικά τουσ
παραγωγικοφσ τθσ ςυντελεςτζσ, δίνεται από τθ ςχζςθ: Ψ=29 – Χ2. Η καμπφλθ παραγωγικϊν
δυνατοτιτων τθσ οικονομίασ είναι:
α. κοίλθ.

β. ευκεία.

γ. κυρτι.

δ. ιςοςκελισ υπερβολι.

ΟΜΑΔΑ Β
Τι γνωρίηετε για τισ τιμζσ παρζμβαςθσ ι αςφάλειασ; Να το εξθγιςετε διαγραμματικά.

ΟΜΑΔΑ Γ
Δίνεται θ παρακάτω ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ του αγακοφ Α:
QDΑ = 900 - 5ΡΑ - 7Τ - 30ΡΒ + 140ΡΓ + 20Κ
όπου : QDΑ = θ ηθτοφμενθ ποςότθτα του αγακοφ Α . ΡΑ = θ τιμι του αγακοφ Α
Υ = ειςόδθμα των καταναλωτϊν,

ΡΒ = τιμι του αγακοφ Β

ΡΓ = θ τιμι του αγακοφ Γ,

Κ = αρικμόσ των καταναλωτϊν

1. Να βρεκεί θ τιμι ςτθν οποία θ ελαςτικότθτα ηιτθςθσ είναι ίςθ με –ο,5, αν γνωρίηετε πϊσ
το ειςόδθμα των καταναλωτϊν είναι ίςο με 200 χρθματικζσ μονάδεσ (χμ), θ τιμι του αγακοφ
Β είναι ίςθ με 2, του αγακοφ Γ με 4 ενϊ οι καταναλωτζσ του αγακοφ είναι 10 άτομα.
2. Να δείξετε διαγραμματικά και αλγεβρικά τθ ςυνολικι δαπάνθ των καταναλωτϊν για το
αγακό Α ςτθν τιμι των 10 ευρϊ.

3. Θεωριςτε πωσ το ειςόδθμα των καταναλωτϊν αυξικθκε κατά 5%, με τουσ άλλουσ
προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ ηιτθςθσ του αγακοφ Α να παραμζνουν ςτακεροί. Να
υπολογίςετε τθν ειςοδθματικι ελαςτικότθτα ςτθν τιμι των 10 χρθματικϊν μονάδων
(δθλαδι, για ΡΑ = 10).

ΟΜΑΔΑ Δ
Σε ζνα κλάδο παραγωγισ λειτουργοφν 1000 πανομοιότυπεσ επιχειριςεισ και θ διαμόρφωςθ
του κόςτουσ για μια αντιπροςωπευτικι επιχείρθςθ είναι θ εξισ:
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Με δεδομζνο ότι θ εξίςωςθ τθσ αγοραίασ ηιτθςθσ δίνεται από τθ ςυνάρτθςθ Qd=6000- 100P
ηθτοφνται:
Δ1. Να βρεκεί θ ςυνάρτθςθ τθσ αγοραίασ καμπφλθσ προςφοράσ και το ςθμείο ιςορροπίασ
τθσ αγοράσ.
Δ2. Αρχικά το ειςόδθμα των καταναλωτϊν είναι 2000 χρ μονάδεσ και ςτθ ςυνζχεια
αυξάνεται κατά 1000 χρ μονάδεσ ,με αποτζλεςμα μια παράλλθλθ μετατόπιςθ τθσ καμπφλθσ
ηιτθςθσ και νζο ςθμείο ιςορροπίασ ςε τιμι 25 χρ. μον και ποςότθτα 4500 μονάδεσ.
Α. Να βρεκεί θ νζα ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ.
Β. Να βρεκεί θ ελαςτικότθτα ειςοδιματοσ μια τιμι ίςθ με 20 χρ. μον και να χαρακτθριςτεί
το αγακό
Δ3. Με βάςθ τα δεδομζνα του ερωτιματοσ Δ2 και τθ νζα κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ
αγορά επιβάλλεται από το κράτοσ κατϊτατθ τιμι ίςθ με 30χρ μον.
α. Να υπολογίςετε τθν επιβάρυνςθ του κράτουσ εφόςον αγοράςει το πλεόναςμα που
δθμιουργείται ςτθν αγορά.
β. Αν το κράτοσ πουλιςει το πλεόναςμα ςτθ νζα τιμι ιςορροπίασ να ςχολιάςετε αν τελικά
το κράτοσ ηθμιϊνεται και πόςο.
Δ4. Με βάςθ τα δεδομζνα του ερωτιματοσ Δ2 και τθ νζα κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ
αγορά αν επιβλθκεί ανϊτατθ τιμι δθμιουργείται ςτθ αγορά καπζλο ίςο με 10χρ μον. Να

υπολογίςετε τθ τιμι που είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν οι καταναλωτζσ προκειμζνου να
αγοράςουν το προϊόν.

