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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α
Για τις προτάσεις από Α.1 μέχρι και Α.5, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε
αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
Α.1

Η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών
είναι θετική.
Μονάδες 3

Α.2

Οι έννοιες της βραχυχρόνιας και της μακροχρόνιας
περιόδου δεν αντιστοιχούν σε κάποια συγκεκριμένη
ημερολογιακή περίοδο.
Μονάδες 3

Α.3

Στη φάση της κρίσης του οικονομικού κύκλου, οι
επιχειρήσεις έχουν αχρησιμοποίητη ή πλεονάζουσα
παραγωγική δυναμικότητα.
Μονάδες 3

Α.4

Στη βραχυχρόνια περίοδο, όταν το οριακό προϊόν
γίνεται μηδέν, το συνολικό προϊόν αποκτά τη μέγιστη
τιμή του.
Μονάδες 3

Α.5

Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται
για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των
ανθρώπων.
Μονάδες 3
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Για τις προτάσεις Α.6 και Α.7, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.6

Στη βραχυχρόνια περίοδο, καθώς αυξάνεται η
ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος, το μέσο
σταθερό κόστος:
α. στην αρχή μειώνεται και στη συνέχεια αυξάνεται.
β. στην αρχή αυξάνεται και στη συνέχεια μειώνεται.
γ. παραμένει σταθερό.
δ. μειώνεται συνεχώς.
Μονάδες 5

Α.7

Η Καμπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων μιας οικονομίας
μετατοπίζεται προς τα δεξιά, όταν:
α. μειωθεί το εργατικό δυναμικό.
β. αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας.
γ. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής των αγαθών.
δ. χρησιμοποιηθούν μηχανήματα που ήταν αχρησιμοποίητα.
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α Β
Να εξηγήσετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων
την περίπτωση της μεταβολής μόνον της προσφερόμενης
ποσότητας ενός αγαθού (μονάδες 11), καθώς και την
περίπτωση της μεταβολής μόνον της προσφοράς του
(μονάδες 10). Να αναφέρετε τους βασικούς παράγοντες που
προκαλούν μεταβολή της προσφοράς (μονάδες 4).
Μονάδες 25
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α Γ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία μιας
υποθετικής οικονομίας για τα έτη 2006 και 2007. Στην
οικονομία αυτή, παράγεται μόνον ένα αγαθό και έτος βάσης
είναι το 2006.
2006

2007

Τιμή
Ποσότητα

8.640 10.000

Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές
∆είκτης τιμών (%)

100

Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές

Γ.1

Κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.

180

Πληθυσμός (αριθμός ατόμων)

480

Εργατικό δυναμικό (αριθμός ατόμων)

360

Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)

306

200

Άνεργοι (αριθμός ατόμων)

45

Ποσοστό ανεργίας (%)

12

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας
πίνακα και, λαμβάνοντας υπόψη
πληθωρισμού από το έτος 2006 στο
20%, να συμπληρώσετε τα κενά του
τους σχετικούς υπολογισμούς.

τον παραπάνω
ότι ο ρυθμός
έτος 2007 ήταν
παρουσιάζοντας
Μονάδες 18

Γ.2

Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π.
σε σταθερές τιμές από το έτος 2006 στο έτος 2007.
Μονάδες 3

Γ.3

Να υπολογίσετε το πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2006
σε σταθερές τιμές του έτους 2007.
Μονάδες 4
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ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΜΑ∆Α ∆
Στην αγορά ενός αγαθού με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης
και προσφοράς, στην τιμή των 100 χρηματικών μονάδων η
ζητούμενη ποσότητα είναι 800 μονάδες και υπάρχει έλλειμμα
600 μονάδων. Όταν αυξάνεται η τιμή του αγαθού από τις
100 στις 150 χρηματικές μονάδες, η ελαστικότητα ζήτησης ως
προς την τιμή του είναι –0,25 και η ελαστικότητα
προσφοράς του είναι 2.
∆.1

Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του
αγαθού.
Μονάδες 12

∆.2

Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 4

∆.3

Να εξηγήσετε, χρησιμοποιώντας την έννοια της
ελαστικότητας ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή,
πώς θα επηρεαστεί η συνολική δαπάνη των
καταναλωτών για το αγαθό, όταν η τιμή του αυξηθεί
από τις 100 στις 150 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 5

∆.4

Να
υπολογίσετε
σε
ποια
τιμή
του
αγαθού
παρουσιάζεται πλεόνασμα 180 μονάδων προϊόντος.
Μονάδες 4

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
Καμιά άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνον για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Σε
περίπτωση
που
θα
προκύψουν
δεκαδικά
αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε μέχρι δύο δεκαδικά
ψηφία.
6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης

: 10.00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

