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ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
 

ΟΜΑΔΑ 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.  Κανονικά ονομάζονται τα αγαθά των οποίων η ζήτηση αυξάνεται, όταν 

αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών .  

β. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το 

μήκος της καμπύλης η ελαστικότητα ζήτησης είναι σε απόλυτη τιμή 

ίση με 1.  

γ. Το πιεστήριο ενός τυπογραφείου είναι υλικό, διαρκές και 

καταναλωτικό αγαθό.  

δ. Μια επιχείρηση , μπορεί να αυξήσει  την τιμή του προϊόντος που 
παράγει, εφόσον η ζήτησή  του είναι ανελαστική . 

ε.  Η μείωση της ανεργίας σε μ ια οικονομία  προκαλεί μετατόπιση της 
καμπύλης των παραγωγικών της δυνατοτήτων προς τα δεξιά.  

Μονάδες 15  
 

 

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.  Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Ζ σε όρους του αγαθού Κ είναι  

α.  η ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας του αγαθού Κ που θυσιάζεται 
προς τις μονάδες του αγαθού Ζ που παράγονται   

 

β. οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται για την παραγωγή μ ίας 
επιπλέον μονάδας του αγαθού Κ  

 

γ . οι μονάδες του αγαθού Ζ που θυσιάζονται προς τις μονάδες του 
αγαθού Κ που παράγονται  

 

δ . οι μονάδες του αγαθού Κ που θυσιάζονται για την παραγωγή μίας 
επιπλέον μονάδας του αγαθού Ζ.  

Μονάδες 5  

  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3.  Μια επιχείρηση , με μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία, 
μεγιστοποιεί το μέσο προϊόν της εργασίας, όταν απασχολε ί πέντε εργάτες 
και το οριακό προϊόν του πέμπτου εργάτη είναι 32. Το συνολικό προϊόν 
της επιχείρησης,  όταν απασχολεί πέντε εργάτες, είναι  

α.  64  

β. 80 

γ . 160 

δ. 320. 

Μονάδες 5  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  
 
Β1 .  Να αναφέρετε  τι ε ίναι το μέσο κόστος (μονάδες 3), ποια  είναι τα τρία είδη 

του βραχυχρόνιου μέσου κόστους, ποιοι  είναι οι αντίστοιχοι τύποι τους 
(μονάδες 9) και τι  δείχνει η καμπύλη του καθενός (μονάδες 3). Να 
αναφέρετε πώς μεταβάλλεται  κάθε είδος του βραχυχρόνιου μέσου 
κόστους, καθώς αυξάνεται η παραγωγή του προϊόντος , και να 
αιτιολογήσετε  κάθε μεταβολή (μονάδες 10). 

Μονάδες 25 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Τα δεδομένα του Πίνακα 1  αναφέρονται στην τιμή (P) ενός  αγαθού, στην 
προσφερόμενη ποσότητα (Qs) του αγαθού από τις επιχειρήσεις του κλάδου, 
στην αμοιβή της εργασίας (W) και στον αριθμό των επιχειρήσεων (N) του 
κλάδου παραγωγής του αγαθού. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικο ί παράγοντες της 
προσφοράς δεν μεταβάλλονται.   
 

Πίνακας 1  
 

Συνδυασμοί  P Qs W N 

A 20 800 800 5.000 

Β 20 640 800 4.000 

Γ 20 720 700 4.000 

Δ 15 700 800 5.000 

Ε 15 560 800 4.000 

 
 

Γ1.  Να προσδιορίσετε  μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα 
της προσφοράς και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας  (μονάδες 3) . Να 
βρείτε την ελαστικότητα  της προσφοράς μεταξύ αυτών των συνδυασμών, 
καθώς μειώνεται η τιμή του αγαθού (μονάδες 4), και να χαρακτηρίσετε την 
προσφορά με βάση την τιμή της ελαστικότητας (μονάδες 2). 

Μονάδες 9  
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Γ2.  Να βρείτε τις γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς.  
Μονάδες 8 

 
Γ3.  α. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της προσφοράς, όταν ο 

αριθμός των επιχειρήσεων μειώνεται από 5.000 σε 4.000 (μονάδες 4).  
 
 β.  Να αιτιολογήσετε την παραπάνω μεταβολή με βάση τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς (μονάδες 2) . Πώς θα 
επηρεαστεί  η θέση της καμπύλης προσφοράς; Δεν απαιτείται 
διάγραμμα   (μονάδες 2).  

Μονάδες 8 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  
ΘΕΜΑ Δ  

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός αγαθού πρώτης 
ανάγκης είναι Q D = 2 0 0 - 5 P  και Q s = 1 2 0 + 5 P , αντίστοιχα , όπου  Q D  η  ζητούμενη  
ποσότητα του αγαθού, Q s  η προσφερόμενη ποσότητα και P η τιμή του αγαθού. 

 

Δ1. Να υπολογίσετε : 

 α.  την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς του αγαθού 

(μονάδες 4),  

 β. την ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή στο σημείο ισορροπίας 
(μονάδες 4). 

Μονάδες 8 

Το κράτος, προκειμένου να προστατέψει τους καταναλωτές, επιβάλλει ανώτατη  

τιμή πώλησης PA= 6  χρηματικές μονάδες.  

Δ2.  Να υπολογίσετε: 

 α.  το έλλειμμα  που δημιουργείται στη αγορά (μονάδες 2), 

 β. τη  μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών από την 
κρατική  παρέμβαση  (μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε τη  μεταβολή αυτήν 
με βάση την τιμή της ελαστικότητας ζήτησης (μονάδες 3).  

Μονάδες 8 

Δ3.  Να υπολογίσετε  την τιμή P2, που  είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι 
καταναλωτές, για να αποκτήσουν την ποσότητα που προσφέρεται από 
τους παραγωγούς στην τιμή PA.  

Μονάδες 4 

Δ4. Λόγω δημιουργίας “μαύρης αγοράς”, οι  παραγωγοί διαθέτουν το  1 /3 της 
προσφερόμενης ποσότητας στην τιμή PA, το  επόμενο 1 /3  στην τιμή 
ισορροπίας και το υπόλοιπο  1 /3  στην τιμή  P2. Πόσες επιπλέον χρηματικές 
μονάδες θα πληρώσουν οι καταναλωτές για την αγορά όλης της 
προσφερόμενης ποσότητας, σε σχέση με αυτήν που θα πλήρωναν, εάν 
δεν είχε δημιουργηθεί “μαύρη  αγορά”;  

Μονάδες 5 

  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ   

 
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 
 
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου σας να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο 

εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην 
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το 
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη 
γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν 
θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με 
μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η 
εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.  
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 18.00. 

 
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


