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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
ΟΜΑ∆Α Α
Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις Α.1 έως και Α.5,
να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και
δίπλα του την ένδειξη Σ, αν η πρόταση είναι Σωστή, ή Λ, αν
η πρόταση είναι Λανθασμένη.
Α.1

Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες,
αλλά καθεμιά ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε
προσωρινό κορεσμό.
Μονάδες 3

Α.2

Χρήμα είναι ο,τιδήποτε η κοινωνία αποδέχεται ως
γενικό μέσο ανταλλαγής.
Μονάδες 3

Α.3

Αν οι καταναλωτές αναμένουν μείωση στην τιμή ενός
αγαθού (εκπτώσεις) θα αυξήσουν την τρέχουσα αγορά
του.
Μονάδες 3

Α.4

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής μιας εταιρείας ανήκει
στην κατηγορία των καταναλωτικών αγαθών.
Μονάδες 3

Α.5

Οι μεταβολές του μέσου προϊόντος (ΑΡ) είναι
μεγαλύτερες από αυτές του οριακού προϊόντος (ΜΡ).
Μονάδες 3
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Για τις παρακάτω προτάσεις Α.6 και Α.7, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή συμπλήρωσή της.
Α.6

Η ελαστικότητα προσφοράς εξαρτάται από
α.
β.
γ.
δ.

Α.7

το εισόδημα των καταναλωτών.
το χρονικό διάστημα προσαρμογής της επιχείρησης.
τις τιμές των υποκατάστατων αγαθών.
τις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Μονάδες 5

Ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης ή μη ανάλογης
απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί, όταν
α. το μέσο μεταβλητό κόστος (AVC) γίνεται μηδέν (0).
β. το οριακό προϊόν (MP) αυξάνεται.
γ. το οριακό προϊόν (MP) αρχίζει να μειώνεται.
δ. το μέσο προϊόν (AP) γίνεται μηδέν (0).
Μονάδες 5
ΟΜΑ∆Α Β

∆ίνεται
το
παρακάτω
διάγραμμα
Παραγωγικών ∆υνατοτήτων (ΚΠ∆).
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Να αιτιολογήσετε γιατί το κόστος ευκαιρίας της Καμπύλης
Παραγωγικών ∆υνατοτήτων (ΑΒ)
είναι αυξανόμενο
(μονάδες 12) και πώς είναι δυνατόν να παραχθούν οι
ποσότητες
που
αντιστοιχούν
στο
σημείο
Μ
του
διαγράμματος (μονάδες 13).
Μονάδες 25
∆ίνονται τα
οικονομία:

ΟΜΑ∆Α Γ
παρακάτω υποθετικά

στοιχεία

για

Έτος

Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν
σε τρέχουσες
τιμές (ΑΕΠ
ονομαστικό)

∆είκτης
τιμών

2004
2005
2006

120
150
300

100
120
150

μια

Να βρεθεί:
Γ.1 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2005 και
του 2006 σε σταθερές τιμές του 2004.
Μονάδες 9
Γ.2 η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) μεταξύ των ετών 2004 –
2005 και 2005 – 2006 σε σταθερές τιμές του 2004.
Μονάδες 6
Γ.3 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του 2005 και
του 2006 σε σταθερές τιμές του 2005.
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α ∆
∆ίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς
αντίστοιχα:
Q D = 28 – 4P
Q S = 16 + 2P
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∆.1

Να υπολογιστεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας.
Μονάδες 10

∆.2 Να υπολογιστεί το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που θα
προκύψει στην αγορά του αγαθού, αν επικρατεί η τιμή
P = 3.
Μονάδες 5
∆.3 Αν το κράτος επιβάλει ανώτατη τιμή P A = 1, να
υπολογιστεί το έλλειμμα προσφοράς (μονάδες 5) και το
ύψος του «καπέλου» (μονάδες 5) που θα προκύψει στην
αγορά του αγαθού.
Μονάδες 10
Σε περίπτωση που θα προκύψουν δεκαδικά αποτελέσματα
σε οποιαδήποτε ομάδα, να χρησιμοποιήσετε μόνο το πρώτο
δεκαδικό ψηφίο.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.

Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.

2.

Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.

4.

Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό.

5.

Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

6.

∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

7.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.

τρεις

(3)

ώρες

μετά

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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