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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ  2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

Α. Ποια είναι η επιδίωξη  του καταναλωτή  και ποιοι 
παράγοντες  την περιορίζουν σε μια δεδομένη  χρονική 
περίοδο .  

Μονάδες 7 

 
Β. Τι είναι διαρθρωτική ανεργία  και πού οφείλεται .  
 Να αναφέρετε  και ένα παράδειγμα  διαρθρωτικής 

ανεργίας .  
Μονάδες 9 

 

Γ. Ο πληθυσμός μιας χώρας ανέρχεται  σε 10.000.000. Αν 
το μέγεθος  του εργατικού δυναμικού αποτελεί  το 70% 
του πληθυσμού και οι απασχολούμενοι  είναι 6.370.000, 
να υπολογίσετε το ποσοστό ανεργίας .  

Μονάδες 5 

 

∆. Ποιος είναι  ο ορισμός του οριακού προϊόντος και πώς 
αυτό υπολογίζεται .  

Μονάδες 4 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Α. ∆ίνεται η γραμμική συνάρτηση της ζήτησης για ένα 
αγαθό Α : QD = 180 − 4Ρ . 

 Ποια είναι η καμπύλη της ζήτησης αν η τιμή αυξηθεί 
από 5 σε 10 ευρώ; 

Μονάδες 8 
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Β. Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης 
και πώς επιτυγχάνεται . 

Μονάδες 4 
 

Γ. Πώς επηρεάζουν τη ζήτηση οι προσδοκίες και οι 
προβλέψεις των καταναλωτών σχετικά με την 
μελλοντική εξέλιξη  

 α) των τιμών και  
 β) του εισοδήματός τους . 

Μονάδες 5  
 

∆. Να περιγράψετε τη φάση της ανόδου των οικονομικών 
διακυμάνσεων . 

Μονάδες 8 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

Μία επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο 
παρουσιάζει τα παρακάτω υποθετικά δεδομένα :  
  

  Q 0 10 20 30 40 50 
TC 30 80 110 150 210 290 

  
α) Να υπολογιστούν σε κάθε επίπεδο παραγωγής 
 

1. Το Μεταβλητό Κόστος . 
Μονάδες 6 

2. Το Μέσο Μεταβλητό Κόστος. 
Μονάδες 6 

3. Το Οριακό Κόστος . 
Μονάδες 6 

 
β) Να κατασκευαστεί ο πίνακας προσφοράς και να 

σχεδιαστεί η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης . 
Μονάδες 7 

 
Να αναγραφούν οι απαραίτητοι υπολογισμοί στο τετράδιό 
σας . 
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ΘΕΜΑ  4ο 

Α. Να αναλύσετε τον παραγωγικό συντελεστή «Εργασία». 
Μονάδες 7 

 

Β. Να αναφέρετε τους παράγοντες που προκαλούν αύξηση 
της προσφοράς . 

Μονάδες 5 

 

Γ. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας υποθετικής 
οικονομίας . 

 

ΕΤΗ ΑΕΠ 
σε τρέχουσες τιμές

∆Τ (%) ΑΕΠ  
σε σταθερές τιμές 

2004  7000 100 − 
2005  10830 − − 

 
 

α) Αν ο ρυθμός πληθωρισμού του έτους 2005 είναι 14%, να 
συμπληρωθεί ο πίνακας, αφού τον μεταφέρετε στο 
τετράδιό σας, κάνοντας τους απαραίτητους 
υπολογισμούς . 

Μονάδες 3 
 

β) Να υπολογιστεί το ΑΕΠ του 2004 σε σταθερές τιμές του 
2005. 

Μονάδες 4 

 
∆.   α) Τι είναι κόστος ευκαιρίας ; 

Μονάδες 3 
 

β) Τι δείχνει η Καμπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων ; 

Μονάδες 3 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά 

(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Τα θέματα  να μην τα 
αντιγράψετε στο τετράδιο . 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω 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 . 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 

4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή . 

5. Στους υπολογισμούς σας να χρησιμοποιήσετε ένα 
δεκαδικό ψηφίο . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα μετά τη 
διανομή των φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 10.00 π.μ. 

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  

 


