
 

 

             ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                  

 

 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης                               Ημερομηνία: 21/5/2022  
 

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.  Όταν αυξάνεται η ζήτηση ενός αγαθού και ταυτόχρονα μειώνεται η προσφορά 

του, τότε αυξάνεται πάντα η τιμή ισορροπίας.                                           

 

β. Όταν σε μια οικονομία οι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται, τότε η 

Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα αριστερά.                                                                                           

 

γ. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανώτατη τιμή και την τιμή 

ισορροπίας ενός αγαθού, τόσο μεγαλύτερο είναι το έλλειμμα που δημιουργείται στην 

αγορά του συγκεκριμένου αγαθού. 

 

δ. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς εργασίας να 

απορροφήσει άμεσα ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για τις οποίες 

οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και επαγγελματική εξειδίκευση. 

 

ε. Η τάση για μείωση των τιμών είναι πιο έντονη, καθώς η οικονομία πλησιάζει το 

επίπεδο της πλήρους απασχόλησης.                                                                                                  
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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. Αναλογική φορολογία σημαίνει: 

α. όλοι να πληρώνουν φόρους, ανάλογα με το εισόδημά τους. 

β. όλοι να πληρώνουν φόρους, ανάλογα με την περιουσία τους. 

γ. όλοι να πληρώνουν τους ίδιους φόρους. 

δ. ο φορολογικός συντελεστής να είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από τη φορολογική βάση.                                                  
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Α3. Στην τιμή Ρ1 η ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού Χ είναι 4.000 μονάδες και η  

 ΕD = -3. Αν η τιμή του αγαθού μεταβληθεί κατά 25% (ceteris paribus) και γίνει 120 

ευρώ, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται. Σε αυτή την περίπτωση η Ρ1 

είναι: 

α.  110 ευρώ 

β.  160 ευρώ 

γ.  96 ευρώ 

δ.  150 ευρώ 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

 

Β1.Να αναπτύξετε το αντικείμενο μελέτης της μικροοικονομικής θεωρίας (μον. 5)  

και της μακροοικονομικής θεωρίας (μον. 5)  και να αναλύσετε τον σπουδαιότερο 

λόγο που επιβάλλει τη διάκριση της οικονομικής θεωρίας σε μικροοικονομικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο (μον. 4).  
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Β2. Να αναπτύξετε την έννοια του κρατικού προϋπολογισμού και να αναφέρετε ποιες 

είναι οι τρεις  μορφές που μπορεί να πάρει με κριτήριο τη σχέση δαπανών και 

εσόδων. 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ  Γ:      

               
Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη φορολογία εισοδήματος:  

 

Ετήσιο Εισόδημα (σε ευρώ)  Φορολογικός Συντελεστής  

       0-10.000  0%  

10.001-20.000  10%  

20.001-40.000  20%  

 40.001 και άνω  30%  

  

Γ1. Ο πολίτης Α δήλωσε ετήσιο εισόδημα 60.000 ευρώ. Να υπολογίσετε το φόρο 

που θα πληρώσει με βάση την παραπάνω κλίμακα εισοδήματος.  
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Γ2. Ο πολίτης Β, σύμφωνα με το ετήσιο εισόδημά του, πλήρωσε φόρο 17.000 ευρώ 

με βάση την παραπάνω κλίμακα εισοδήματος. Να υπολογίσετε το εισόδημα που 

δήλωσε.  
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Γ3. Καθένας από τους παραπάνω δύο πολίτες αγοράζει ένα αυτοκίνητο αξίας 

25.000 ευρώ. Πληρώνει επιπλέον φόρο δαπάνης που υπολογίζεται με φορολογικό 

συντελεστή 15%.   

α) Να υπολογίσετε το φόρο δαπάνης  (μον.3). 

β) Να υπολογίσετε το φόρο δαπάνης ως ποσοστό στο εισόδημα των πολιτών Α και 

Β  (μον.7). 

γ) Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα ποιο είναι το συμπέρασμά σας για την 

αναλογικότητα του φόρου δαπάνης ως προς το εισόδημα των πολιτών Α και Β 

(μον.5). 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

 
ΘΕΜΑ  Δ: 

 

Οι αγοραίες συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Κ είναι γραμμικές. 

Όταν το εισόδημα των καταναλωτών είναι Y=10.000 ευρώ, η τιμή και η ποσότητα 

ισορροπίας είναι PE=5 ευρώ και QE=200 ποσότητες. Όταν το εισόδημα των 

καταναλωτών αυξηθεί σε Υ΄=11.000 ευρώ, η νέα  τιμή και η ποσότητα ισορροπίας 

είναι P΄E=6 ευρώ και Q΄E=300 ποσότητες. 

 

Δ1.  Να προσδιοριστεί η συνάρτηση αγοραίας προσφοράς. 
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Δ2. Αν στην τιμή των 5 ευρώ η εισοδηματική ελαστικότητα EY=8, να προσδιοριστεί 

η συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 11.000 ευρώ. 
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Δ3.  Να υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς του αγαθού Κ, καθώς η τιμή 

αυξάνεται από την αρχική στην νέα τιμή ισορροπίας και να χαρακτηριστεί. 
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Δ4. Με βάση την αγοραία συνάρτηση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 

11.000 ευρώ και την αγοραία συνάρτηση προσφοράς : 

 

Α. Να βρεθεί σε ποια τιμή παρουσιάζεται υπερβάλλουσα προσφορά ίση με 160 

ποσότητες. (μον.4). 

Β. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα ζήτησης στην τιμή των 7 ευρώ. (μον.5). 
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