
 

 

 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης                               Ημερομηνία: 14/5/2022  

 

ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ  Α: 

Α1.  Για τις παρακάτω προτάσεις γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

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

η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 

α.  Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην εποχή μας «επιβάλλει» στον καταναλωτή 

νέα προϊόντα, αυξάνοντας τις ανάγκες του.                                           

β. Το οριακό κόστος μεταβάλλεται ως μέγεθος πιο έντονα από το μέσο μεταβλητό 

κόστος.                                                                                           

γ.  Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το μέγεθος της προσφοράς είναι ο 

χρόνος.                                                                                             

 

δ. Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι μεγαλύτερο από το ονομαστικό 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, όταν ο Δείκτης Τιμών είναι μεγαλύτερος από 1 μονάδα 

ή από 100 μονάδες.                                                                             

 

ε. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος.                                                                                                    
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Για τις προτάσεις  Α2. και Α3. γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και 

δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 

Α2. Τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα μεταξύ τους, ενώ το αγαθό Ω 

συμπληρωματικό του αγαθού Ψ. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία του αγαθού Χ, τότε: 

α.  μειώνονται οι τιμές και οι ποσότητες ισορροπίας για τα αγαθά Χ και Ψ 

β.  μειώνεται η τιμή ισορροπίας για τα αγαθά Χ και Ω 

γ.  αυξάνεται η τιμή ισορροπίας του αγαθού Ω και η ποσότητα ισορροπίας του 

     αγαθού Χ    

δ.  μειώνεται η τιμή ισορροπίας για τα αγαθά Ψ και Χ, ενώ αυξάνεται η ποσότητα 

ισορροπίας για τα αγαθά Ψ και Ω.                                                    ΜΟΝΑΔΕΣ  6 

                                                                                                                

Α3. Οι φόροι με κριτήριο την φορολογική βάση του φόρου διακρίνονται σε: 

α.  αναλογικούς φόρους 

β.  προοδευτικούς φόρους 

γ.  φόρους εισοδήματος, περιουσίας και δαπάνης  

δ.  αντίστροφα προοδευτικούς φόρους.                                           ΜΟΝΑΔΕΣ  4 
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            ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ  Β: 

Β1. Παρά τη σπουδαιότητα και χρησιμότητά του το Α.Ε.Π. παρουσιάζει ατέλειες και 

αδυναμίες οι οποίες οφείλονται σε πολλές αιτίες. Αναπτύξτε τις σπουδαιότερες από 

αυτές.  
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Β2. Από τα είδη της ανεργίας αναπτύξτε την διαρθρωτική ανεργία.  
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ:                    

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν την οικονομία μιας υποθετικής χώρας:  

 

Έτη 1ο 2ο 3ο 

Α. Εγχώριο Πρ. (τρέχουσες τιμές) ; ; 800.000 € 

Α. Εγχώριο Πρ. (σταθερές τιμές) ; ; ; 

Δείκτης Τιμών (%) ; ; ; 

Α. Εθνικό Πρ. (τρέχουσες τιμές) 610.000 € 600.000 € ; 

Εισροή εισοδημάτων από το εξωτερικό ; 30.000 € 40.000 € 

Εκροή εισοδημάτων προς το εξωτερικό 10.000 € ; 50.000 € 

Καθαρό εισόδημα από το Εξωτερικό ; ; ; 

Πληθυσμός (αριθμός κατοίκων) ; ; ; 

Ποσότητες (σε μονάδες προϊόντος) 58.000 60.000 64.000 

Τιμές (ανά μονάδα προϊόντος) 10 € ; ; 

Κατά κεφαλή πραγματικό Α. Εγχ. Πρ. 29 ; ; 

 

Γ1.  Αφού μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, συμπληρώστε τα 

κενά του μετά από σχετικούς υπολογισμούς, τους οποίους θα πρέπει να καταγράψετε 

στο «καθαρό» μέρος του τετραδίου σας, αν είναι γνωστό ότι: 

α)  ο πληθυσμός της χώρας στο 1ο και στο 2ο έτος ήταν 20.000 κάτοικοι και στο 3ο 

έτος αυξήθηκε κατά 100%, 

β)  το γενικό επίπεδο τιμών της οικονομίας της χώρας από το 1ο στο 2ο έτος αυξήθηκε 

κατά 20%. 
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Γ2.  Σχολιάστε την οικονομική ευημερία της χώρας καθώς και το βιοτικό επίπεδο των 

κατοίκων της από το 2ο στο 3ο έτος, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  4  

 

Γ3. Υπολογίστε την πραγματική μεταβολή και στη συνέχεια την πραγματική 

ποσοστιαία μεταβολή από το 2ο στο 3ο έτος σε σταθερές τιμές του 2ου έτους. 

(Προβείτε σε στρογγυλοποίηση των αριθμητικών αποτελεσμάτων.) 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

 
ΘΕΜΑ  Δ: 

Στην αγορά ενός αγαθού πρώτης ανάγκης, όταν η τιμή του είναι 100 χρηματικές 

μονάδες, προσφέρονται 190 ποσότητες και η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή 

του αγαθού είναι -3. Αν η τιμή του αγαθού μειωθεί κατά 20%, η συνολική δαπάνη 

των καταναλωτών ανέρχεται στις 6.400 χρηματικές μονάδες, ενώ παρατηρείται 

πλεόνασμα 70 μονάδων προϊόντος.  

 

Δ1.  Με την υπόθεση ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές, 

υπολογίστε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας του αγαθού στην αγορά. 
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Δ2.  Αν, μετά από παρέμβαση του κράτους, δημιουργηθεί «μαύρη αγορά» στην 

διακίνηση του αγαθού, με αποτέλεσμα αυτό να πωλείται με «καπέλο» ύψους 35 

χρηματικών μονάδων, υπολογίστε: 

α) Υπολογίστε την τιμή της κρατικής παρέμβασης και εξηγήστε πώς αυτή ονομάζεται 

και με ποιο σκοπό επιβλήθηκε.  (Μονάδες 5.) 

β) Αφού βρείτε το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί την αγορά του αγαθού, εξηγήστε 

πώς αυτό (το έλλειμμα) μπορεί να καλυφθεί;  (Μονάδες  3.) 

γ) Σε ποια τιμή είναι πλέον διατεθειμένοι κάποιοι από τους καταναλωτές να 

αγοράσουν τις ποσότητες του προϊόντος που οι παραγωγοί προσφέρουν στην τιμή της 

κρατικής παρέμβασης;  (Μονάδες 1.) 
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Δ3.  Στην τελευταία, μιλιμετρέ σελίδα του τετραδίου σας απεικονίστε με στυλό 

αλγεβρικά το «καπέλο» των τιμών και το έλλειμμα που προέκυψε μετά από την 

κρατική παρέμβαση. 
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Δ4.  Υπολογίστε την χρηματική επιβάρυνση που θα έχουν οι καταναλωτές εξαιτίας 

της  «μαύρης αγοράς». 
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