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