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ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ :  

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 
ΟΜΑ∆Α Α 

 
Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον 
αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη 
Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,  ή Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασµένη . 
 
Α.1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το 

εισόδηµα των καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η 
συνολική δαπάνη των καταναλωτών . 

Μονάδες 4 
 

Α.2. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό 
αγαθό . 

Μονάδες 2 
 

Α.3.  Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει στη 
µακροχρόνια περίοδο, επειδή µεταβάλλονται οι 
αναλογίες που υπάρχουν κάθε φορά ανάµεσα στους 
σταθερούς και τους µεταβλητούς συντελεστές . 

Μονάδες 4 
 
Α.4. Σε µια παραγωγική διαδικασία το άθροισµα των 

οριακών προϊόντων σε κάθε επίπεδο απασχόλησης 
µας δίνει το συνολικό προϊόν . 

Μονάδες 4 
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Α.5. Η µηχανή ενός αυτοκινήτου είναι τελικό προϊόν. 
Μονάδες 4 

 
Α.6. Το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίζεται ένα 

εργοστάσιο ανήκει στο συντελεστή παραγωγής 
"κεφάλαιο". 

Μονάδες 4 
 

Α.7. Να αναφέρετε τρεις παράγοντες που προκαλούν 
αβεβαιότητα στην οικονοµική ζωή . 

Μονάδες 3 
 

ΟΜΑ∆Α Β 
 

α. Να ορίσετε την έννοια της παραγωγικής διαδικασίας .  
Μονάδες 7 

 
β. Να αναφέρετε τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής 

διαδικασίας .  
Μονάδες 9 

 
γ. Να εξηγήσετε τα βασικά στοιχεία της παραγωγικής 

διαδικασίας .  
Μονάδες 9 

 
ΟΜΑ∆Α Γ 

 
Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας :  
ΕΤΗ ΑΕΠ  

σε τρέχουσες τιµές  

∆είκτης Τιµών ΑΕΠ 
 σε σταθερές τιµές  

1997 40 80 50 
1998 65 ; 65 
1999 ; 110 70 
2000 85,8 132 ; 
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Γ.1. Αφού κάνετε τους σχετικούς υπολογισµούς, να 
συµπληρώσετε τα κενά. 

Μονάδες 6 
 

Γ.2. Να εξηγήσετε γιατί είναι αναγκαία η µέτρηση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε χρηµατικές 
µονάδες και τι πρόβληµα δηµιουργείται ; 

Μονάδες 6 
 

Γ.3. Να υπολογίσετε την πραγµατική µεταβολή του ΑΕΠ 
µεταξύ των ετών 1997 και 1998 σε τιµές του έτους 
βάσης . 

Μονάδες 6 
 

Γ.4. Να υπολογίσετε την πραγµατική ποσοστιαία 
µεταβολή µεταξύ των ετών 1997 και 1998 σε τιµές του 
έτους βάσης . 

Μονάδες 7 
 

ΟΜΑ∆Α ∆ 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική παραγωγή 
(Q) µιας επιχείρησης για τον αντίστοιχο αριθµό 
εργαζοµένων (L): 
 

L Q 
4 160 
5 200 
6 220 
7 225 

 
Ο εργατικός µισθός είναι 1000 χρηµατικές µονάδες και το 
κόστος της πρώτης ύλης που απαιτείται για κάθε µονάδα 
παραγωγής είναι 100 χρηµατικές µονάδες . 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

 

 

∆.1. Με τους κατάλληλους υπολογισµούς να 
κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της 
επιχείρησης . 

 (Να βασιστείτε στο ακέραιο µέρος των αριθµητικών 
αποτελεσµάτων). 

Μονάδες 15  
 

∆.2. Το προϊόν αυτό παράγεται από 100 πανοµοιότυπες 
επιχειρήσεις . Ο δε πίνακας της αγοραίας ζήτησης του 
προϊόντος είναι : 

 
P (τιµή) 100 125 150 300 

QD 
(ζητούµενη 
ποσότητα) 

30.000 25.000 22.000 20.000 

 
∆.3.α. Να βρείτε την τιµή ισορροπίας και την ποσότητα 

ισορροπίας της αγοράς . 
Μονάδες 4 

 
∆.3.β. Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη των 

καταναλωτών στο σηµείο ισορροπίας της αγοράς . 
Μονάδες 3 

 
∆.3.γ. Να υπολογίσετε το τµήµα της δαπάνης των 

καταναλωτών που θα εισπράξει η καθεµιά 
επιχείρηση . 

Μονάδες 3 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ  
(για τους εξεταζοµένους) 

 
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. 
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 : Μία (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 


