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

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του
αγαθού Ψ δείχνει πόσες μονάδες του αγαθού Χ
θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα
από το αγαθό Ψ.
β. Η διαφήμιση επιδρά ψυχολογικά στον καταναλωτή
και του δημιουργεί την επιθυμία απόκτησης αγαθών,
δηλαδή του δημιουργεί ανάγκες που διαφορετικά δε
θα υπήρχαν.
γ. Το μέσο σταθερό κόστος δεν μεταβάλλεται καθώς
μεταβάλλεται η παραγωγή.
δ. Ο αριθμός των καταναλωτών αφορά τόσο την
ατομική όσο και την αγοραία καμπύλη ζήτησης.
ε. Μία ταυτόχρονη μείωση της ζήτησης και της
προσφοράς ενός αγαθού θα οδηγήσει σε μείωση της
ποσότητας ισορροπίας του.
Μονάδες 15
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Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α2.

Η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού μειώνεται όταν:
α. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά παραμένει
σταθερή.
β. η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά μειώνεται.
γ. η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά
αυξάνεται.
δ. η ζήτηση παραμένει σταθερή και η προσφορά
μειώνεται.
Μονάδες 5

Α3.

Η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού θα μετατοπιστεί
προς τα αριστερά, όταν:
α. βελτιωθεί η τεχνολογία παραγωγής του.
β. αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου.
γ. αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών.
δ. αυξηθούν οι
συντελεστών.

τιμές

(αμοιβές)

των

παραγωγικών
Μονάδες 5

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Με τη βοήθεια του κατάλληλου διαγράμματος να
εξηγήσετε την περίπτωση της ταυτόχρονης μεταβολής
ζητούμενης ποσότητας και ζήτησης ενός κανονικού
αγαθού, λόγω ταυτόχρονης αύξησης της τιμής του και
του εισοδήματος των καταναλωτών. Θεωρήστε ότι το
μέγεθος της αύξησης του εισοδήματος είναι μεγαλύτερο
από το μέγεθος της αύξησης της τιμής. Η τελική
ζητούμενη ποσότητα του αγαθού είναι μεγαλύτερη ή
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μικρότερη της αρχικής; (Το διάγραμμα να γίνει στο
τετράδιό σας και όχι στο μιλιμετρέ).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ
ΘΕΜΑ Γ
Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα αναφέρονται σε μία
επιχείρηση που λειτουργεί σε βραχυχρόνια περίοδο. Η
αμοιβή (W) του συντελεστή παραγωγής «εργασία» είναι 50
χρηματικές μονάδες και το κόστος της πρώτης ύλης που η
επιχείρηση χρησιμοποιεί ανέρχεται σε 10 χρηματικές
μονάδες ανά μονάδα προϊόντος.
Μονάδες
Εργασίας (L)
0
1
2
3
4
5
6

Mέσο Προϊόν
(ΑP)
–
25
30
35
40
40
35

Συνολικό
Προϊόν (Q)
0

Μεταβλητό
Κόστος (VC)
0

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα
και να συμπληρώσετε τα κενά των στηλών του
Συνολικού Προϊόντος (Q) (μονάδες 3), και του
Μεταβλητού Κόστους (VC) (μονάδες 6), παρουσιάζοντας
τους σχετικούς υπολογισμούς.
Μονάδες 9
Γ2. Να εξηγήσετε αν ισχύει ο νόμος της φθίνουσας
απόδοσης και σε ποια ποσότητα του μεταβλητού
συντελεστή
παραγωγής
«εργασία»
φαίνεται
η
λειτουργία αυτού του νόμου και γιατί.
Μονάδες 8
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Γ3. Αν η επιχείρηση παράγει 210 μονάδες προϊόντος, πόσο
πρέπει να μειώσει την παραγωγή της για να μειωθεί το
μεταβλητό της κόστος κατά 240 χρηματικές μονάδες;
Μονάδες 8
ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ
ΘΕΜΑ ∆
Στην αγορά ενός αγαθού με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης
και προσφοράς, στην τιμή των 600 χρηματικών μονάδων η
ζητούμενη ποσότητα είναι 800 μονάδες και η προσφερόμενη
ποσότητα είναι 2.000 μονάδες. Όταν αυξάνεται η τιμή του
αγαθού από τις 600 στις 700 χρηματικές μονάδες, η
ελαστικότητα ζήτησης του αγαθού ως προς την τιμή του
είναι ίση με –1,5 (E D = –1,5) και η ελαστικότητα προσφοράς
του ίση με 1,2 (E S = 1,2).
∆1. Να βρείτε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς του
αγαθού.
Μονάδες 10
∆2. Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας
του αγαθού.
Μονάδες 4
∆3. Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιμή πώλησης του
αγαθού την PA = 200 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε το
μέγεθος του ελλείμματος που εμφανίζεται στην αγορά
του αγαθού (μονάδες 3), καθώς και την τιμή την οποία
οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για
να απορροφήσουν όλη την ποσότητα του αγαθού, η
οποία προσφέρεται από τους παραγωγούς στην τιμή P A
(μονάδες 3).
Μονάδες 6
∆4. Να υπολογίσετε την ελαστικότητα προσφοράς του
αγαθού καθώς η τιμή του αυξάνεται από τις 200 στις 400
χρηματικές μονάδες (μονάδες 3). Η προσφορά του αγαθού είναι
ελαστική ή ανελαστική και γιατί; (μονάδες 2)
Μονάδες 5
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα, κατεύθυνση). Να μην
αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
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 διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια,
διαγράμματα και πίνακες.
5. Σε
περίπτωση
που
θα
προκύψουν
δεκαδικά
αποτελέσματα να χρησιμοποιήσετε δύο δεκαδικά ψηφία.
6. Να μην χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ που
βρίσκεται στο τέλος του τετραδίου.
7. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι
αποδεκτή.
8. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
9. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 09.30 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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