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Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

26/2/2022 

                                        

 

 

                                       ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΣΗ  

ΘΕΜΑ  Α:                               

Α1. Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηο γπάμμα ηηρ κάθε ππόηαζηρ 

και δίπλα ζε κάθε γπάμμα ηη λέξη ωζηό, αν η ππόηαζη είναι ζυζηή, ή ηη λέξη  Λάθος,  αν η 

ππόηαζη είναι λανθαζμένη. 

α. Εαλ απμεζνύλ νη ηηκέο ηωλ παξαγωγηθώλ ζπληειεζηώλ, ηόηε κεηαηνπίδεηαη ε θακπύιε ηνπ 

νξηαθνύ θόζηνπο πξνο ηα πάλω θαη αξηζηεξά. 

 

β.  Η αύμεζε ηεο δήηεζεο ελόο αγαζνύ Υ, κε ζηαζεξή ηελ θακπύιε πξνζθνξάο ηνπ, ζα 

νδεγήζεη ζε αύμεζε ηεο ηεο ηηκήο θαη πνζόηεηαο ηζνξξνπία ηνπ. 

 

γ.  Οη κεηαβνιέο ηνπ κέζνπ πξνϊόληνο είλαη κεγαιύηεξεο από απηέο ηνπ νξηαθνύ πξνϊόληνο. 

 

δ. ηε καθξννηθνλνκία γίλεηαη δεθηό όηη, όηαλ κεηωζεί ν εξγαηηθόο κηζζόο, ε αηνκηθή επηρείξεζε 

κπνξεί λα απμήζεη ην θέξδνο ηεο, εθόζνλ ε ηηκή ηνπ παξαγόκελνπ πξνϊόληνο παξακέλεη ζηαζεξή. 

 

ε. Η αλεξγία ηξηβήο νθείιεηαη ζε ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ λέα 

επαγγέικαηα.   
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Σηιρ παπακάηυ πποηάζειρ Α2 θαη Α3 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό ηηρ ππόηαζηρ 

και, δίπλα ηος, ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

  

Α.2.  Σν νλνκαζηηθό Α.Ε.Π. απμάλεηαη: 

α. είηε επεηδή έρεη απμεζεί ε παξαγωγή 

β. είηε επεηδή έρνπλ απμεζεί νη ηηκέο 

γ. είηε επεηδή έρνπλ απμεζεί θαη ηα δύν 

δ.  όια ηα παξαπάλω. 
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Α.3 Η ηηκή ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά ελόο αγαζνύ Υ είλαη δπλαηό λα παξακείλεη ακεηάβιεηε 

όηαλ: 

α.  ε δήηεζε απμεζεί θαη ε πξνζθνξά κεηωζεί 

β.  ε δήηεζε κεηωζεί θαη ε πξνζθνξά απμεζεί 

γ.  ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά απμεζνύλ ηαπηόρξνλα 

δ.  ε δήηεζε απμεζεί θαη ε πξνζθνξά παξακείλεη ακεηάβιεηε                    
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΤΣΕΡΗ 

Από ηηο θάζεηο πνπ δηέξρεηαη ε νηθνλνκία ζηελ δηάξθεηα ελόο νηθνλνκηθνύ θύθινπ λα 

αλαπηύμεηε ηηο θάζεηο ηεο ύθεζεο ,ηεο αλόδνπ ή άλζεζεο θαη ηεο θξίζεο. 
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ΟΜΑΔΑ  ΣΡΙΣΗ 

ΘΕΜΑ  Γ:   

Ο παξαθάηω πίλαθαο παξαζέηεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο κηαο ππνζεηηθήο 

ρώξαο. 

Έηη 
Ακαθάριζηο Εγτώριο Προϊόν 

(ζε ηρέτοσζες ηιμές) 
Δείκηης  Σιμών  (%) 

1
ν
 200  εθαηνκκύξηα  επξώ 100 

2
ν
            330             «              « 125 

3
ν
            423             «              « 150 

 



 

 

Γ1. Αλ θαηά ην 1
ν
 έηνο ε εηζξνή εηζνδεκάηωλ από ην εμωηεξηθό ήηαλ 10 εθαηνκκύξηα επξώ 

θαη ε εθξνή εηζνδεκάηωλ πξνο ην εμωηεξηθό θαηά ην ίδην έηνο ήηαλ 12 εθαηνκκύξηα επξώ, 

ππνινγίζηε ην Αθαζάξηζην Εζληθό Πξνϊόλ ηεο ελ ιόγω ρώξαο θαηά ην 1
ν
 έηνο. 
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Γ2. Να ππνινγηζηεί ζε θάζε έηνο ρωξηζηά ην Αθαζάξηζην Εγρώξην Πξνϊόλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο 

ηνπ έηνπο βάζεο. 

                                   ΜΟΝΑΔΕ  6 

 

Γ3.  Βξείηε ηελ πξαγκαηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πνζνζηηαία πξαγκαηηθή κεηαβνιή ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Εγρώξηνπ Πξνϊόληνο από ην 1
ν
 ζην 2

ν
 έηνο, θαζώο θαη από ην 2

ν
 ζην 3

ν
  έηνο. 

(Σηοςρ ςπολογιζμούρ ζαρ κπαηήζηε ένα δεκαδικό τηθίο.) 
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Γ4.  Αλ ν πιεζπζκόο ηεο ρώξαο ζην 1
ν
 έηνο ήηαλ 10 εθαηνκκύξηα θάηνηθνη θαη ην 2

ν
 έηνο ν 

πιεζπζκόο ηεο ρώξαο απμήζεθε θαηά 10%, ππνινγίζηε ην θαηά θεθαιή πξαγκαηηθό Α.Ε.Π. 

ηεο ρώξαο ζε θάζε έηνο ρωξηζηά.  

Ση παξαηεξείηε όζνλ αθνξά ην πξαγκαηηθό Αθαζάξηζην Εγρώξην Πξνϊόλ θαη ην θαηά θεθαιή 

πξαγκαηηθό Α.Ε.Π.  θαηά ηε κεηαβνιή ηωλ δύν απηώλ κεγεζώλ από ην 1
ν
 ζην 2

ν
 έηνο, ζε 

ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη ην βηνηηθό επίπεδν ηεο ρώξαο; Αηηηνινγήζηε ηελ 

απάληεζή ζαο.  
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Γ5.  Τπνινγίζηε ην Αθαζάξηζην Εγρώξην Πξνϊόλ ζην 3
ν
 έηνο, ζεωξώληαο ωο έηνο βάζεο ην 

2
ν
 έηνο.  
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ΟΜΑΔΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 

ΘΕΜΑ Δ 

Σα ζηνηρεία θόζηνπο κηαο επηρείξεζεο πνπ παξάγεη ην αγαζό Κ, δίλνληαη από ηνλ  

παξαθάηω πίλαθα. 

Παξαγόκελε 

Πνζόηεηα 

(Q) 

4 5 6 7 8 9 10 

Μεηαβιεηό 

Κόζηνο  

(VC) 

26 30 36 44 54 66 80 

 Με ηελ ππόζεζε  όηη νη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ηνπ αγαζνύ  είλαη γξακκηθέο: 

Δ1. Να θαηαζθεπάζεηε ηνλ αγνξαίν πίλαθα πξνζθνξάο ηνπ αγαζνύ Κ, όηαλ ζηνλ θιάδν 

παξαγωγήο ππάξρνπλ 50 παλνκνηόηππεο επηρεηξήζεηο (κνλάδεο 4) θαη λα εμεγήζεηε ηελ 

ζρεηηθή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ. (κνλάδεο 3). 
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Δ2. Αλ ε αγνξαία ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη Qd = 850-45Ρ  λα βξεζεί ην ζεκείν ηζνξξνπίαο  

(κνλάδεο 3) θαη λα γίλεη αιγεβξηθόο ζρεδηαζκόο ηωλ αγνξαίωλ ζπλαξηήζεωλ δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο. (κνλάδεο 4). 
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Δ3. Αλ ππάξμεη θξαηηθή παξέκβαζε ε νπνία ζα δεκηνπξγήζεη πιεόλαζκα ζηελ αγνξά 350 

κνλάδωλ θαη ζα επηβαξύλεη ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό θαηά 5.250 ρξεκαηηθέο κνλάδεο λα 

βξεζεί: 

α) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο απηήο ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο . (κνλάδεο 3) 

β) Πνηα ε ηηκή ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη πωο απηή νλνκάδεηαη.(κνλάδεο 3) 
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Δ4. Να βξεζεί ην όθεινο ηωλ παξαγωγώλ εμαηηίαο ηεο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο. 
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ΚΑΛΗ ΣΤΥΗ! 

 

 

 

 

 

 


