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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

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 Το οριακό προϊόν ενός συντελεστή παραγωγής δείχνει τη 

µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν, όταν 
µεταβάλλεται ο εν λόγω συντελεστής παραγωγής κατά µία 
µονάδα. 

Μονάδες 3 
 

Α2 Η Καµπύλη των Παραγωγικών ∆υνατοτήτων µιας 
οικονοµίας, δείχνει τις µεγαλύτερες ποσότητες ενός 
προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν στην 
οικονοµία, για κάθε δεδοµένη ποσότητα του άλλου 
προϊόντος . 

Μονάδες 3 
 

Α3  Αν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε η 
µείωση της τιµής του αγαθού θα έχει ως αποτέλεσµα να 
αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το 
αγαθό αυτό . 

Μονάδες 3 
 

Α4 Η εισοδηµατική ελαστικότητα των κατώτερων αγαθών 
είναι θετική . 

Μονάδες 3 
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Α5 Στη µακροχρόνια περίοδο, η επιχείρηση δεν έχει τη 
δυνατότητα να µεταβάλλει τις ποσότητες όλων των 
συντελεστών παραγωγής που χρησιµοποιεί . 

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 Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, ενώ τα αγαθά 

Χ και Ω είναι συµπληρωµατικά . Μία αύξηση της τιµής 
του αγαθού Χ, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς 
παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως 
αποτέλεσµα να : 

α. µειωθεί η ζήτηση του αγαθού Ψ 
β. αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού Ω 
γ. αυξηθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για 

το αγαθό Ψ και να µειωθεί η συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών για το αγαθό Ω 

δ. αυξηθεί η ζητούµενη ποσότητα του αγαθού Χ. 
Μονάδες 5 

 
Α7 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 την 
επαγγελµατική εξειδίκευση, ονοµάζεται : 

α. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης 
β. διαρθρωτική ανεργία 
γ. εποχιακή ανεργία 
δ. ανεργία τριβής . 

Μονάδες 5 
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ΟΜΑ∆Α Β 
 

∆ώστε τον ορισµό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(µονάδες 5) και περιγράψτε τις αδυναµίες που εµφανίζει το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως δείκτης οικονοµικής 
ευηµερίας (µονάδες 20). 

Μονάδες 25 
 

ΟΜΑ∆Α Γ 
 

Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, τα 
δεδοµένα του οποίου αναφέρονται στην παραγωγή και στο 
κόστος παραγωγής µιας επιχείρησης που λειτουργεί στη 
βραχυχρόνια περίοδο . 
 

Αριθµός  
Εργατών  

L 

Συνο -
λικό  

Προϊόν
Q 

Μέσο  
Προϊόν  
ΑΡ  

Οριακό
Προϊόν
ΜΡ  

Μέσο  
Μεταβλητό  
Κόστος   

AVC 

Οριακό  
Κόστος  

MC 

Μεταβλητό
Κόστος  

VC 

4  14 20  436,8 34.944 
5     624  
6 78   672 1.092  
7 84 12 6 728 1.456 61.152 

 

Γ1 Με δεδοµένο ότι, όταν η επιχείρηση απασχολεί πέντε 
εργάτες το µέσο προϊόν γίνεται µέγιστο, να 
συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα . Στην απάντησή σας 
να φαίνονται οι σχετικοί υπολογισµοί .  

Μονάδες 20 
 

Γ2 Να υπολογίσετε το µεταβλητό κόστος της επιχείρησης, 
όταν αυτή παράγει 80 µονάδες προϊόντος . 

Μονάδες 5 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ 
Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός 
αγαθού είναι γραµµικές . Όταν το εισόδηµα των 
καταναλωτών είναι 10.000 ευρώ, η τιµή και η ποσότητα 
ισορροπίας του αγαθού είναι 4 ευρώ και 400 κιλά, 
αντίστοιχα . Στην περίπτωση που το εισόδηµα των 
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καταναλωτών αυξηθεί από 10.000 σε 12.000 ευρώ, η νέα τιµή 
και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού γίνονται 6 ευρώ και 
500 κιλά, αντίστοιχα .  
 

∆1 Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση προσφοράς του 
αγαθού. 

Μονάδες 7 
∆2 Να βρεθεί η ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού, 

καθώς η τιµή του αυξάνεται από 4 σε 6 ευρώ . 
Μονάδες 7 

∆3 Αν στην τιµή των 4 ευρώ, η εισοδηµατική 
ελαστικότητα είναι 2, να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση 
ζήτησης του αγαθού που αντιστοιχεί στο εισόδηµα των 
12.000 ευρώ . 

Μονάδες 7 
∆4 Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών για το αγαθό, στην τιµή και την 
ποσότητα ισορροπίας που αντιστοιχούν στο εισόδηµα 
των 12.000 ευρώ . 

Μονάδες 4 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, 

εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  δεν  θα τα αντιγράψετε 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 τη 10:00η πρωινή. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


