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

ΟΜΑ∆Α Α
Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε
αριθµό τη λέξη "Σωστό", αν η πρόταση είναι σωστή, ή
"Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α1

Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθµό µε τον οποίο
µεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν µεταβάλλεται
η παραγόµενη ποσότητα κατά µία µονάδα.
Μονάδες 3

Α2

Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο
χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία.
Μονάδες 3

Α3

Μια αύξηση στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών
που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ενός αγαθού θα
έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της προσφοράς του.
Μονάδες 3

Α4

Η καµπύλη του οριακού προϊόντος τέµνει πάντοτε την
καµπύλη του µέσου προϊόντος από τα πάνω προς τα
κάτω στη µέγιστη τιµή του.
Μονάδες 3

Α5

Στην περίπτωση του στασιµοπληθωρισµού παρατηρείται σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιµών.
Μονάδες 3
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Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α6

Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του
αγαθού Χ είναι ίσο µε 3. Αυτό σηµαίνει ότι:
α. για να παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το
αγαθό Χ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 µονάδες από
το αγαθό Ψ
β. για να παραχθεί µια επιπλέον µονάδα από το
αγαθό Ψ, θα πρέπει να θυσιαστούν 3 µονάδες από
το αγαθό Χ
γ. µια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ κατά 1%
θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας
του αγαθού Ψ κατά 3%
δ. µια αύξηση της ποσότητας του αγαθού Ψ κατά 1%
θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας
του αγαθού Χ κατά 3%.
Μονάδες 5

Α7

Τα αγαθά Α και Β είναι µεταξύ τους υποκατάστατα. Μία
αύξηση της τιµής του αγαθού Α, η ζήτηση του οποίου είναι
ελαστική, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες
σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσµα η
συνολική δαπάνη των καταναλωτών:
α.
β.
γ.
δ.

για
για
για
για

το
το
το
το

αγαθό
αγαθό
αγαθό
αγαθό

Α να αυξηθεί
Α να παραµείνει σταθερή
Β να αυξηθεί
Β να παραµείνει σταθερή.
Μονάδες 5
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ΟΜΑ∆Α Β
Να αναπτύξετε όλα τα είδη της ανεργίας (µονάδες 20) και
να εξηγήσετε τις τρεις βασικές οικονοµικές συνέπειές της
(µονάδες 3), καθώς και τα βασικά κοινωνικά προβλήµατα
που δηµιουργεί η ανεργία (µονάδες 2).
Μονάδες 25
ΟΜΑ∆Α Γ
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα
υπολογισµού του Α.Ε.Π. µιας υποθετικής οικονοµίας στην
οποία παράγεται µόνο ένα αγαθό:
Έτος Ποσότητα
1
2
3
4

25
22

Τιµή
5
10

Α.Ε.Π.
Τρέχουσες
Τιµές
100

∆είκτης
Τιµών

Α.Ε.Π.
Σταθερές
Τιµές
200

150
200

220

20

Γ1

Αν είναι γνωστό ότι στο τέταρτο έτος ο πληθυσµός της
εν λόγω οικονοµίας ανέρχεται σε 100 άτοµα και το
κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές είναι 2,4
χρηµατικές µονάδες, κάνοντας τους κατάλληλους
υπολογισµούς να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα.
Έτος βάσης είναι το δεύτερο έτος.
Μονάδες 15

Γ2

Να υπολογίσετε τον ρυθµό πληθωρισµού από το 2 ο στο
3 ο έτος.
Μονάδες 5

Γ3

Να υπολογίσετε την ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. σε
σταθερές τιµές από το 2ο στο 3ο έτος.
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ΄ ΤΑΞΗ

ΟΜΑ∆Α ∆
Η αγοραία συνάρτηση προσφοράς ενός αγαθού δίνεται από
τη σχέση Q s =2P, όπου Q s είναι η προσφερόµενη ποσότητα
του αγαθού και P είναι η τιµή του. Με βάση την αγοραία
συνάρτηση ζήτησης του ιδίου αγαθού, η οποία είναι
γραµµική, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:
P
12
15
18
21

QD
36
30
24
18

όπου Q D είναι η ζητούµενη ποσότητα του αγαθού.
∆1 Να βρείτε τη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού.
Μονάδες 4
∆2 Να υπολογίσετε την τιµή και την ποσότητα
ισορροπίας.
Μονάδες 4
∆3 Αν το κράτος επιβάλει ως ανώτατη τιµή πώλησης του
αγαθού την P A =10 χρηµατικές µονάδες, να υπολογίσετε
το µέγεθος του ελλείµµατος που εµφανίζεται στην
αγορά του αγαθού, 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
ΡΑ.
Μονάδες 8
∆4 Μία αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών έχει
ως αποτέλεσµα τη µεταβολή της ζήτησης του αγαθού
κατά
50%.
Θεωρώντας
ότι
η
εισοδηµατική
ελαστικότητα είναι σταθερή και ίση µε 5, να
υπολογίσετε:
α. τη νέα τιµή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας
Μονάδες 4
β. την ποσοστιαία αύξηση του εισοδήµατος.
Μονάδες 5
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Οδηγίες για τους εξεταζόµενους
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα δεν θα τα αντιγράψετε στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα τα οποία και θα καταστραφούν
µετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μετά την 10.30 πρωινή.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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