«ΠΡΙΣΜΑ»

“Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις”

Διαγώνισμα 3/5/2020
ΘΕΜΑ Α
Α1) Να σημειώσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και
ποιες λανθασμένες:
1) Στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου στον κλάδο,
αλλά κάθε εταιρεία διαφοροποιεί το προϊόν της.
2) Όσο μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής τόσο πιο
ανελαστική γίνεται η προσφορά.
3) Τα αγαθά πολυτελείας ακολουθούν και αυτά το γενικό κανόνα της ζήτησης.
4) Η μείωση της προσφοράς με σταθερή τη ζήτηση οδηγεί σε μείωση της τιμής
ισορροπίας.
5) Όταν οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλές μπορούν να παράγουν και οι
λεγόμενες «οριακές» επιχειρήσεις.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 15)

Α2)
Αντιστοιχίστε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α με τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, της
στήλης:
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
1 Περίοδος της στιγμής
α Πλεόνασμα
2 Βραχυχρόνια περίοδος
β Μικρή ελαστικότητα προσφοράς
Αγοραστές και πωλητές δεν μπορούν
Μονοπώλιο
3
γ
να επηρεάσουν την τιμή
Προσφορά αγαθού από μικρή ομάδα
Πλήρως ανελαστική προσφορά
4
δ
επιχειρήσεων
Μεγαλύτερη τιμή από την τιμή
Πλήρης ανταγωνισμός
5
ε
ισορροπίας
στ Μεγάλη ελαστικότητα προσφοράς
(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

ΘΕΜΑ Β
Β1) Να αναφέρετε ονομαστικά τα εμπόδια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στο
μονοπώλιο.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 8)

Β2) Να αναφέρετε (3) στοιχεία με βάση τα ποια κάθε επιχείρηση στον μονοπωλιακό
ανταγωνισμό διαφοροποιεί το προϊόν της.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 6)

Β3) Πότε μια αγορά είναι ολιγοπωλιακή; Πως ονομάζεται αλλιώς το ολιγοπώλιο; Τι
σχέση διαμορφώνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου;
(ΜΟΝΑΔΕΣ 11)
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1) Τι γνωρίζετε για τον «αριθμό χρήσεων του προϊόντος» ως παράγοντα που επηρεάζει
την ελαστικότητα ζήτησης;
(ΜΟΝΑΔΕΣ 8)

Γ2) Να αναφέρετε (3) συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν για να προκύπτει πλήρης
ανταγωνισμός.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 8)

Γ3) Να αναφέρετε ονομαστικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά
αγροτικών προϊόντων.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 9)

ΘΕΜΑ Δ
Δ1) Τι γνωρίζετε για τη διατήρηση αποθεμάτων, ως παράγοντα που επηρεάζει την
ελαστικότητα προσφοράς;
(ΜΟΝΑΔΕΣ 9)

Δ2) Να δώσετε τον τύπο και τις επεξηγήσεις της ελαστικότητας προσφοράς ως προς την
τιμή.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 8)

Δ3) Τι γνωρίζετε για τις μεταβολές στον καιρό ή την εποχή ως προσδιοριστικό
παράγοντα της ζήτησης;
(ΜΟΝΑΔΕΣ 8)
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