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Στις προτάσεις από Α.1. µέχρι και Α.6. να γράψετε τον αριθµό της καθεµίας και δίπλα σε κάθε
αριθµό την ένδειξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι
λανθασµένη.
Α.1.

Αντικείµενο της Πολιτικής Οικονοµίας είναι η µελέτη των οικονοµικών προβληµάτων,
παραγωγής, διανοµής και ανάπτυξης, που δηµιουργούνται µέσα σε µια κοινωνία καθώς και
η επίλυσή τους.

Α.2.

Το χρηµατικό κόστος ενός αγαθού, είναι το κόστος ευκαιρίας του εκφρασµένο σε χρήµα.

Α.3.

Η ελαστικότητα της ζήτησης αποτελεί σηµαντικό δείκτη για τις επιχειρήσεις, διότι βάση
αυτής, οι επιχειρήσεις διαµορφώνουν την τιµολογιακή πολιτική τους, χωρίς να
διακινδυνεύουν την µείωση των εσόδων τους.

Α.4.

(Μονάδες 3)
(Μονάδες 4)

(Μονάδες 4)

Η αγοραία καµπύλη προσφοράς είναι το άθροισµα των καµπυλών προσφοράς όλων των
επιχειρήσεων που προσφέρουν το προϊόν.

(Μονάδες 4)

Α.5.

Η επιβολή ανώτατης τιµής πρέπει να είναι µακροχρόνια, για να αποφεύγεται η «µαύρη
αγορά».

Α.6.

Αν αυξηθεί η ανεργία της Ελλάδας, η Κ.Π.∆. της Ελλάδας θα παραµείνει σταθερή.

(Μονάδες 3)
(Μονάδες 3)

Για τις προτάσεις Α.7. και Α.8. να γράψετε τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α.8.

Η Κ.Π.∆. δείχνει:
α)
όλους τους εφικτούς, ανέφικτους και µέγιστους παραγωγικούς συνδυασµούς.
β)
τα κόστη ευκαιρίας των δύο αγαθών.
γ)
το οικονοµικό πρόβληµα
δ)
όλα τα παραπάνω.
ε)
κανένα από τα παραπάνω.

ÈÅ

Α.7.

(Μονάδες 2)

Αν το κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. της χώρας Α είναι σχετικά µεγαλύτερο από της
χώρας Β, τότε:
α)
η ζωή στη χώρα Α είναι καλύτερη.
β)
η ζωή στη χώρα Β είναι καλύτερη.
γ)
όλα τα παραπάνω.
δ)
κανένα από τα παραπάνω.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

(Μονάδες 2)
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ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1.

Το κόστος παραγωγής στη βραχυχρόνια περίοδο.

Β.2.

Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Συνολικού Κόστους (T.C.), του
Σταθερού Κόστους (F.C.) και του Μεταβλητού Κόστους (V.C.).

Β.3.

Να εξηγηθεί η πορεία των καµπυλών T.C., F.C. και V.C..

Β.4.

Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Μέσου Συνολικού Κόστους (A.T.C.),
του Μέσου Σταθερού Κόστους (A.F.C.) και του Μέσου Μεταβλητού Κόστους (A.V.C.).

Β.5.

Πώς επηρεάζεται το A.T.C. από το A.F.C. και το A.V.C.;

(Μονάδες 5)

(Μονάδες 5)
(Μονάδες 5)
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ΟΜΑ∆Α Γ΄

(Μονάδες 5)

(Μονάδες 5)

Μια υποθετική οικονοµία παράγει µόνο τα αγαθά x και y σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Οι
παραγωγικοί συντελεστές της λειτουργούν πλήρως και αποδοτικά.

Γ.1.

Έτη
Px
Py
Qx
30
20
100
2003
20
10
200
2004
Να υπολογίσετε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές κάθε έτους.

Qy
300
200

Γ.2.

α)

Να εξηγήσετε τι µετρά το ονοµαστικό ΑΕΠ και τι µετρά το πραγµατικό ΑΕΠ.

β)

Γιατί η χρησιµοποίηση του όρου «εγχώριο» έχει σηµασία στο ΑΕΠ;

(Μονάδες 5)

(Μονάδες 2,5)
(Μονάδες 2,5)

Γ.3.

Να υπολογίσετε το ∆είκτη Τιµών κάθε έτους θεωρώντας ως έτος βάσης το 2004.

Γ.4.

Να παρασταθεί διαγραµµατικά η καµπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων της οικονοµίας.

Γ.5.

(Μονάδες 5)
(Μονάδες 5)

Να εξετάσετε αν ο συνδυασµός Λ (x = 110, y = 250 ) µπορεί να παραχθεί µε τις δοσµένες
παραγωγικές δυνατότητες.

(Μονάδες 5)

ΟΜΑ∆Α ∆΄

Η καµπύλη ζήτησης για ένα αγαθό x είναι ευθεία γραµµή και τέµνει τον άξονα Ρ στο
σηµείο Α και τον άξονα QD στο σηµείο Β. Αν στο µέσο της ΑΒ η τιµή είναι 20 ευρώ και η
ζητούµενη ποσότητα 40 µονάδες και η τιµή µεταβληθεί σε 30 ευρώ, να βρεθεί η εξίσωση
της καµπύλης ζήτησης αυτού του αγαθού x.

∆.2.

α)

Ποια είναι η µέγιστη δυνατή τιµή του ζητούµενου αγαθού x;

β)

Ποια είναι η µέγιστη ποσότητα που θα µπορούσε να ζητηθεί από το αγαθό x;

γ)

Για ποια τιµή και για ποια ζητούµενη ποσότητα, οι καταναλωτές θα έχουν την
µέγιστη συνολική δαπάνη για το αγαθό x;

ÈÅ

∆.1.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

(Μονάδες 4)
(Μονάδες 2)
(Μονάδες 2)
(Μονάδες 2)
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∆.3.

Έστω ότι το αγαθό x παράγεται από 10 πανοµοιότυπες επιχειρήσεις. Ο πίνακας προσφοράς
είναι ο παρακάτω:
P
Qs
10
100
20
150
25
300
30
500
Να υπολογίσετε την τιµή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς.

∆.5.

(Μονάδες 3)

Τι θα συµβεί στην αγορά αν το κράτος επιβάλλει Ρ = 20ευρώ; Πώς ονοµάζεται αυτή η τιµή
και ποιο πιθανό πρόβληµα θα δηµιουργήσει στην αγορά;
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∆.4.
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(Μονάδες 4)

α)

Τι θα συµβεί στην αγορά αν το κράτος επιβάλλει Ρκ = 30, πλεόνασµα ή έλλειµµα
προσφοράς και πόσο θα είναι αυτό;

β)

Ποια θα είναι η κρατική επιβάρυνση αν το κράτος πουλήσει το πλεόνασµα ως εξής:
- ένα µέρος µέχρι την ποσότητα ισορροπίας στην τιµή ισορροπίας.
- το υπόλοιπο στην τιµή που είναι διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν.

(Μονάδες 4)

ÈÅ

(Μονάδες 4)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας

