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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος,
αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α1. Η απεργία των εργαζομένων μιας οικονομίας μετατοπίζει την Καμπύλη
Παραγωγικών Δυνατοτήτων προς τα αριστερά.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
Α2. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης ισχύει στη μακροχρόνια
περίοδο με δεδομένη και αμετάβλητη τεχνολογία.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
Α3. Όταν σε ένα σημείο μιας ευθείας καμπύλης ζήτησης η ζήτηση είναι ανελαστική
και η τιμή μειωθεί τότε ceteris paribus, η ΣΔ θα μειωθεί οπωσδήποτε.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
Α4. Ο νόμος της προσφοράς ισχύει εφ’ όσον, μεταξύ άλλων, μένει σταθερός και ο
αριθμός των καταναλωτών.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
Α5. Η αύξηση του εισοδήματος, σε κανονικό αγαθό και η ταυτόχρονη μείωση των
τιμών των παραγωγικών συντελεστών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας
ισορροπίας.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.6 μέχρι και Α.7, να γράψετε στο τετράδιό σας τον
αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6. Αν μια οικονομία παράγει σε έναν εφικτό συνδυασμό, μπορεί να παράξει έναν
άλλον συνδυασμό, πάνω στην ΚΠΔ:
α. με υποαπασχόληση παραγωγικών συντελεστών
β. με πλήρη απασχόληση παραγωγικών συντελεστών
γ. με εισροή οικονομικών μεταναστών από το εξωτερικό
δ. όλα τα παραπάνω

ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Α7. Η πρόβλεψη για μείωση του φόρου εισοδήματος στο μέλλον, οδηγεί σε:
α. μείωση της ζητούμενης ποσότητας, σήμερα
β. μείωση της τιμής του αγαθού, σήμερα
γ. αύξηση της ζήτησης, σήμερα
δ. αύξηση της ζητούμενης ποσότητας, σήμερα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Β1. Από τις κοινωνικές οντότητες (κοινωνικούς θεσμούς) αναλύστε το κράτος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Β2. Ποιες δαπάνες καταβάλλει η επιχείρηση για μεταβλητούς και ποιες για σταθερούς
συντελεστές;
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Β3. Περιγράψτε την πορεία των καμπυλών Συνολικού, Μεταβλητού και Σταθερού
Κόστους , απαιτείται η χρήση διαγράμματος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 15

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

Μια επιχείρηση στην βραχυχρόνια περίοδο έχει τα έξης δεδομένα κόστους:
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Να υπολογίσετε:
Γ1.Το μεταβλητό κόστος για κάθε επίπεδο παραγωγής.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Γ2.Το μεταβλητό κόστος για κάθε μία από τις 10 παραγόμενες μονάδες προϊόντος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Γ3.Την μεταβολή που θα επιφέρει στο συνολικό κόστος της επιχείρησης η παραγωγή
της 30ης μονάδας προϊόντος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
Γ4.Την μεταβολή που θα επέλθει στο κόστος των μεταβλητών συντελεστών όταν η
παραγωγή αυξηθεί από 4 σε 12 μονάδες προϊόντος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 7
Γ5. Την μεταβολή που θα επέλθει στο συνολικό κόστος όταν η παραγωγή αυξηθεί σε
12 από 9 μονάδες προϊόντος.
ΜΟΝΑΔΕΣ 6

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Τα στοιχεία κόστους μιας επιχείρησης που παράγει το αγαθό Κ, δίνονται από τον
παρακάτω πίνακα.
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Δ1. Να κατασκευάσετε τον αγοραίο πίνακα προσφοράς του αγαθού Κ, όταν στον κλάδο
παραγωγής υπάρχουν 50 πανομοιότυπες επιχειρήσεις (μονάδες 4) και να εξηγήσετε την
σχετική διαδικασία κατασκευής του. (μονάδες 3).
ΜΟΝΑΔΕΣ 7
Δ2. Αν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι Qd = 850-45P να βρεθεί το σημείο
ισορροπίας .
ΜΟΝΑΔΕΣ 5
Δ3. Αν υπάρξει κρατική παρέμβαση η οποία θα δημιουργήσει πλεόνασμα στην αγορά
350 μονάδων και θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 5.250 χρηματικές
μονάδες να βρεθεί:
α) Ποιους ήθελε να προστατέψει το κράτος με αυτή του την παρέμβαση. (μονάδες 3)
β) Ποια η τιμή της κρατικής παρέμβασης και πως αυτή ονομάζεται.(μονάδες 3)
ΜΟΝΑΔΕΣ 6
Δ4. Να βρεθεί το όφελος των παραγωγών εξαιτίας της παρέμβασης του κράτους.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Δ5. Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών
εξαιτίας της κρατικής παρέμβασης.
ΜΟΝΑΔΕΣ 3
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ!

