ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004
Θέµατα Οικονοµικής Θεωρίας Γ΄ Λυκείου Επιλογής
ΟΜΑ∆Α Α΄
1. 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. Τα ελεύθερα αγαθά έχουν συνήθως ανελαστική ζήτηση.
(Μονάδες 3)

Α.2. Η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην πραγµατικότητα έλλειψη παραγωγικών
συντελεστών.

(Μονάδες 4)

Α.3. Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης είναι µια εµπειρική διαπίστωση της
σχέσης ανάµεσα στις µεταβολές ενός µεταβλητού συντελεστή και στις αντίστοιχες
µεταβολές του συνολικού προϊόντος.

(Μονάδες 4)

Α.4. Η επιχείρηση βραχυχρόνια για να αρχίσει την παραγωγή, θα πρέπει µε τα συνολικά έσοδα
αυτής της παραγωγής να καλύπτει τουλάχιστον το σταθερό κόστος της.

(Μονάδες 4)

Α.5. Ο πληθωρισµός µειώνει την αξία των αποταµιεύσεων για αυτό σε περιόδους έντονου
πληθωρισµού µειώνεται τόσο η κατανάλωση όσο και η αποταµίευση.

(Μονάδες 3)

Α.6. Αν ένα µέρος των ανέργων της Ελλάδας µεταναστεύσει στο εξωτερικό, η Κ.Π.∆ της
Ελλάδας θα µετατοπισθεί προς τα αριστερά.

(Μονάδες 3)

2. 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.7. Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας παρουσιάζει και ατέλειες όπως:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Περιλαµβάνει µόνο την αξία της παραγωγής αγαθών που είναι αντικείµενα
αγοραπωλησίας.
Είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης.
∆εν εκφράζει τη σύνθεση της παραγωγής.
Αγνοεί την αξία αγαθών της παραοικονοµίας.
Όλα τα παραπάνω.

(Μονάδες 2)

Α.8. Αν αυξηθεί η ζήτηση και ταυτόχρονα µειωθεί η προσφορά, είναι δυνατόν να συµβούν τα
εξής:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Η ποσότητα ισορροπίας να παραµείνει σταθερή.
Να αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και η ποσότητα ισορροπίας.
Να αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και να µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας.
Όλα τα παραπάνω.
Κανένα από τα παραπάνω.

(Μονάδες 2)

ΟΜΑ∆Α Β΄
Β.1. Να παρασταθούν σε ένα διάγραµµα οι καµπύλες του Συνολικού Προϊόντος (T.P.), του
Οριακού Προϊόντος (M.P.) και του Μέσου Προϊόντος (A.P.).

(Μονάδες 5)

Β.2.

Να εξηγηθεί η πορεία του Συνολικού Προϊόντος (Τ.Ρ.) και η σχέση του µε το Οριακό
Προϊόν (Μ.Ρ.).

Β.3.

Ποια η επίδραση της µεταβολής της τεχνολογίας στην παραγωγή; Να το δείξετε και
διαγραµµατικά.

Β.4.

Ποια η διαφορά ως προς τη µέθοδο µεταξύ µικροοικονοµικής και µακροοικονοµικής
ανάλυσης;

Β.5.

Ποιος ο βασικός λόγος διάκρισης µικροοικονοµίας και µακροοικονοµίας; Να δοθεί και ένα
παράδειγµα.

(Μονάδες 5)
(Μονάδες 5)
(Μονάδες 5)
(Μονάδες 5)

ΟΜΑ∆Α Γ΄
Γ.1. Μια οικονοµία παράγει δύο αγαθά: Πουκάµισα και Παπούτσια, σε ένα συνδυασµό Α
(Πουκάµισα = 100, Παπούτσια = 140) της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων της το έτος
2003.
Πουκάµισα
Στάδια Παραγωγής
Πρώτο Στάδιο: βαµβάκι
∆εύτερο Στάδιο: νήµα
Τρίτο Στάδιο: πουκάµισο
Τέταρτο Στάδιο: εµπόριο

Παπούτσια
Στάδια Παραγωγής
Πρώτο Στάδιο: δέρµα
∆εύτερο Στάδιο: επεξεργασία δέρµατος
Τρίτο Στάδιο: παπούτσια
Τέταρτο Στάδιο: εµπόριο

Αξία πώλησης σε ευρώ
50 €
65 €
80 €
120 €
Αξία πώλησης σε ευρώ
45 €
80 €
110 €
150 €

Να υπολογιστούν:
α) οι προστιθέµενες αξίες των σταδίων παραγωγής για Πουκάµισα και Παπούτσια.
β)

Γ.2.

(Μονάδες 5)

Αν λόγω αλλαγής των προτιµήσεων των καταναλωτών, η οικονοµία επιλέξει έναν
άλλο συνδυασµό Β (Πουκάµισα = 60, Παπούτσια = 180), τότε σε ποιον από τους δύο
συνδυασµούς η οικονοµία θα έχει το µεγαλύτερο Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές;

(Μονάδες 5)

Σε µια οικονοµία το 2001 το Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές είναι 50 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το
2003 το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές του 2001 είναι ίσο µε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Ο ρυθµός
πληθωρισµού στα έτη 2001 – 2003 είναι σταθερός και ίσος προς 10%. Να υπολογιστούν:
α) ο ∆είκτης τιµών κάθε έτους.

(Μονάδες 5)

β)

η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των ετών 2001 – 2003
σταθερές τιµές 2003.

γ)

το Α.Ε.Π. κάθε έτους σε τρέχουσες τιµές.

(Μονάδες 5)
(Μονάδες 5)

ΟΜΑ∆Α ∆΄
∆ίνεται ο πίνακας:

P
3
10
13

QD
96
40
16

α) Σε ποια Ρ ισορροπίας και Q ισορροπίας, οι παραγωγοί έχουν max Συνολικά Έσοδα και πόσα είναι
αυτά; Να γίνει το σχετικό διάγραµµα.
β) ∆ίνεται ο πίνακας:

P
3
10
13

QS
64
120
144

i. Να βρεθεί η νέα Ρ ισορροπίας και η νέα Q ισορροπίας.

(Μονάδες 5)

(Μονάδες 6,5)

ii. Να υπολογιστούν η (E D ) ελαστικότητα ζήτησης και η (E S ) ελαστικότητα προσφοράς στο
σηµείο ισορροπίας.
(Μονάδες 6,5)

γ) Να υπολογιστούν τα Συνολικά έσοδα των παραγωγών στο νέο σηµείο ισορροπίας και να
εξηγηθεί γιατί υπήρξε αυτή η µεταβολή στο µέγεθός τους.
Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραµµικές.

(Μονάδες 7)

