
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΜΑΔΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί 

σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη. 

α. Στο οικονομικό κύκλωμα οι ροές είναι συνεχείς και έχουν πάντα το ίδιο μέγεθος. 

β. Τα αγαθά Α και Β είναι υποκατάστατα μεταξύ τους. Μία μείωση της τιμής του αγαθού Α, η 

ζήτηση του οποίου είναι ελαστική, με όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες 

σταθερούς (ceterisparibus), θα έχει ως αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για 

το αγαθό Α να αυξηθεί και για το αγαθό Β να μειωθεί. 

γ. Το οριακό κόστος (ΜC) δείχνει την αύξηση του κόστους παραγωγής όταν η ποσότητα 

παραγωγής του αγαθού αυξάνεται κατά μία μονάδα. 

δ. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μιας οικονομίας προκύπτει αν στο Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν προσθέσουμε το Καθαρό Εισόδημα από το εξωτερικό 

ε. Η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης έχει κυκλικό χαρακτήρα. 

Μονάδες 15 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα 

που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Α2. Η μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενός 

αγαθού 

Α. θα έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα αριστερά. 

Β. με δεδομένη τη ζήτησή του, θα προκαλέσει μείωση στην τιμή και στην ποσότητα ισορροπίας 

στην αγορά του αγαθού. 

Γ. με δεδομένη τη ζήτησή του, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής ισορροπίας και της 

συνολικής δαπάνης των καταναλωτών αν η ελαστικότητα ζήτησης είναι, σε απόλυτη τιμή, 

μεγαλύτερη της μονάδας. 

Δ. με δεδομένη τη ζήτησή του, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής ισορροπίας και της 

συνολικής δαπάνης των καταναλωτών αν η ελαστικότητα ζήτησης είναι, σε απόλυτη τιμή, 

μικρότερη της μονάδας. 

 

Α3. Σε μια υποθετική οικονομία το κατά κεφαλή πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι 100 

χρηματικές μονάδες, το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι 5000 χρηματικές μονάδες 

και ο δείκτης τιμών είναι 125. Με βάση αυτά τα στοιχεία ο πληθυσμός είναι 

Α. 10 άτομα. 

Β. 50 άτομα. 

Γ. 40 άτομα. 

Δ. 20 άτομα.                   Μονάδες 10 
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ΟΜΑΔΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως δείκτη οικονομικής ευημερίας και τις 

αδυναμίες του. 

Μονάδες 13 

Β2. Α. Από τις οικονομικές διακυμάνσεις να περιγράψετε τη φάση της ύφεσης. 

Μονάδες 3 

Β. Από τα είδη της ανεργίας να περιγράψετε τη διαρθρωτική. 

Μονάδες 3 

Β3. Να περιγράψετε τη διάκριση των φόρων με κριτήριο την αναλογικότητά τους. 

Μονάδες 6 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

Μια υποθετική οικονομία παράγει δύο αγαθά, το Χ και το Υ. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της 

οικονομίας σε τρέχουσες τιμές είναι 800 χρηματικές μονάδες, ο Δείκτης Τιμών είναι 125 και το κατά 

κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές είναι 8 χρηματικές μονάδες. Ο μη οικονομικά 

ενεργός πληθυσμός της οικονομίας αποτελεί το 25% του πληθυσμού. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να 

παράγει 15 μονάδες του αγαθού Χ ή 10 μονάδες του αγαθού Υ και στην οικονομία παράγονται 60 

μονάδες του αγαθού Χ και 380 μονάδες του αγαθού Υ.  

Γ1. Να υπολογίσετε το εργατικό δυναμικό της οικονομίας. 

Μονάδες 9 

Γ2. Να βρεθεί ο αριθμός των ανέργων. 

Μονάδες 10   

Γ3. Να βρεθεί το ποσοστό ανεργίας της οικονομίας. 

Μονάδες 6 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται στοιχεία για την αγοραία ζήτηση και την αγοραία προσφορά ενός 

αγαθού. Οι εξισώσεις της ζήτησης και της προσφοράς είναι γραμμικές. 

Τιμή (P) Ζητούμενη ποσότητα (QD) Προσφερόμενη ποσότητα (QS) 

100 50 90 

80 90 50 

Δ1. Να βρεθούν η τιμή και η ποσότητα στο σημείο ισορροπίας της αγοράς. 

Μονάδες 8 

Δ2. Να βρεθεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σημείο ισορροπίας. 

Μονάδες 4 

Δ3. Έστω ότι το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιμή ΡΑ και ως αποτέλεσμα δημιουργείται έλλειμμα 20 

μονάδων στην αγορά του αγαθού. Να βρεθεί η ανώτατη τιμή που επιβλήθηκε από το κράτος. 

Μονάδες 3 

Δ4. Με δεδομένο ότι η επιβολή της ανώτατης τιμής δημιουργεί συνθήκες "μαύρης αγοράς" στην 

αγορά του αγαθού, να βρεθεί το πιθανό "καπέλο" που θα προκύψει στην τιμή του αγαθού. 

Μονάδες 6  

Δ5. Να βρεθεί η μεταβολή στη συνολική δαπάνη των καταναλωτών μεταξύ της ανώτατης τιμής (ΡΑ) 

και της τιμής (Ρ΄) που αυτοί είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν για την αγορά της ποσότητας 

που προσφέρεται στην ανώτατη τιμή. 

Μονάδες 4 

 

 

 
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! 

 


