
 

 

 

                              “ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 

Διαγώνισμα  Προσομοίωσης                               Ημερομηνία: 28/5/2022  

 

ΟΜΑΔΑ 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. Το ονομαστικό ΑΕΠ λέγεται εναλλακτικά και ΑΕΠ σε ονομαστικές τιμές. 

3 μονάδες 

β. Σε μια υποθετική οικονομία το 2015 αποτελεί το έτος βάσης της. Αν ο δείκτης 

τιμών για το έτος 2021 είναι ίσος με 60 τότε το πραγματικό ΑΕΠ του 2021 είναι 

μικρότερο από το αντίστοιχο του έτους βάσης, εφόσον ΑΕΠΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 2015 = 

ΑΕΠΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ 2021.    

3 μονάδες 

γ. Η φάση της κρίσης χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανεργία. 

3 μονάδες 

δ. Ο Δημήτρης κέρδισε ένα δωρεάν εισιτήριο για να παρακολουθήσει έναν 

μπασκετικό αγώνα. Όντας χαρούμενος, σκέφτεται πως θα δει την αγαπημένη του 

ομάδα χωρίς να υποστεί κανένα κόστος.  

3 μονάδες 

ε. Όσο η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, τόσο η ζήτηση του καθίσταται ολοένα και πιο 

ανελαστική 

3 μονάδες 

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. Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού Χ είναι ίσο με 2. Αυτό σημαίνει ότι: 



 

 

α. Για την παραγωγή μιας μονάδας του αγαθού Υ απαιτείται η θυσία ½ μονάδας του 

αγαθού Χ. 

β. Για την παραγωγή μιας μονάδας του Χ απαιτείται η  η θυσία ½ μονάδας του 

αγαθού Υ. 

γ. Αν αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού Χ κατά 1% τότε η παραγωγή του αγαθού Υ θα 

αυξηθεί κατά 2% 

δ. Αν αυξηθεί η παραγωγή του αγαθού Χ κατά 2% τότε η παραγωγή του αγαθού Υ θα 

αυξηθεί κατά 1% 

5 μονάδες 

Α3. Η προσφορά θεωρείται ελαστική, όταν 

α. μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας 

περισσότερο από 50% 

β. μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας 

λιγότερο από 60% 

γ. μια αύξηση της τιμής κατά 60% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας 

κατά 60% 

δ. μια αύξηση της τιμής κατά 50% επιφέρει αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας 

κατά 30% 

5 μονάδες 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β1. Από τις φάσεις του οικονομικού κύκλου να περιγράψετε: 

α. την φάση της καθόδου (5 μονάδες) 

β. την φάση της ύφεσης (5 μονάδες) 

Β2. Δώστε τους ορισμούς της μικροοικονομικής θεωρίας και της μακροοικονομικής 

ανάλυσης και εξηγήστε τον λόγο της διάκρισης τους. 

(Μονάδες 15) 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΤΗ ΔΤ ΑΕΠΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΕΠΣΤΑΘΕΡΕΣ 



 

 

ΤΙΜΕΣ (σε ευρώ) ΤΙΜΕΣ (σε ευρώ 

2017 100 ; 2.500 

2018 ; 3.750 2.500 

2019 ; ; 3000 

Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα για μια οικονομία, η οποία χρησιμοποιεί ως νόμισμα 

το ευρώ. 

Αν γνωρίζετε ότι ο ρυθμός πληθωρισμού μεταξύ του 2018 και 2019 είναι 20% να 

απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

Γ1. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, παρουσιάζοντας τους σχετικούς 

υπολογισμούς (Μονάδες 5). 

Γ2. Να βρείτε την ονομαστική μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ του 2018 και 2019 και την 

πραγματική μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ 2018 και 2019. Που οφείλεται η διαφορά 

τους; (Μονάδες 4) 

Γ3. Αν ο πληθυσμός της υποθετικής οικονομίας το 2019 είναι 100 άτομα, να 

υπολογίσετε το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ του 2019 σε σταθερές τιμές του 

2018. (Μονάδες 3) 

Γ4. Αν το εργατικό δυναμικό της οικονομίας το 2019 ανέρχεται στο 80% του 

πληθυσμού και το ποσοστό ανεργίας είναι 10% να υπολογίσετε: α) τον οικονομικά μη 

ενεργό πληθυσμό (2 μονάδες), β) τους απασχολούμενους (2 μονάδες) και γ) τους 

ανέργους (2 μονάδες) . (Μονάδες 6) 

Γ5. Το 2019 οι αλλοδαποί που εργάζονται στην οικονομία αποστέλλουν στη χώρα 

τους (μέσω εμβάσματος) το 5% του ΑΕΠ της χώρας ενώ το ίδιο έτος εισρέουν στην 

χώρα 300 ευρώ (ως εμβάσματα) από πολίτες της χώρας που εργάζονται στο 

εξωτερικό. Με βάση τα δεδομένα αυτά, υπολογίστε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

(ΑΕθΠ) (Μονάδες 4). 

Γ6. Δώστε τον ορισμό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕθΠ) (Μονάδες 3). 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

Για ένα προϊόν η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD= 4750-25P και QS= 

2500+50P 



 

 

Μια από τις επιχειρήσεις της αγοράς που παράγει το αγαθό Χ έχει μεταβλητούς 

συντελεστές την εργασία και τις πρώτες ύλες. Ο πίνακας παραγωγής της είναι ο εξής: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

L 0 1 2 3 4 5 6 7 

Q 0 10 30 45 55 58 60 61 

  

Το μέσο σταθερό κόστος της επιχείρησης όταν παράγει 10 μονάδες προϊόντος είναι 

13 χρηματικές μονάδες. Το μεταβλητό της κόστος, όταν χρησιμοποιεί 3 εργάτες είναι 

990 χρηματικές μονάδες ενώ το συνολικό της κόστος, όταν παράγει 55 μονάδες 

προϊόντος είναι 1350 χρηματικές μονάδες. 

Δ1. Να υπολογίσετε την αμοιβή της εργασίας (w) και την αμοιβή της πρώτης ύλης (c) 

(Μονάδες 5). 

Δ2. Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης (Μονάδες 3). 

Δ3. Αφού υπολογίσετε την τιμή ισορροπίας της αγοράς (Μονάδα 1) να υπολογίσετε 

το ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στην αγορά (Μονάδες 2).  

(Μονάδες 3) 

Δ4. Να υπολογίσετε το κέρδος ή τη ζημία της επιχείρησης  

(Μονάδες 3). 

Δ5. Αν το κράτος επιβάλλει κατώτατη τιμή ίση με 32 χρηματικές μονάδες, να 

υπολογίσετε: 

α. Την μεταβολή της ΣΔ των καταναλωτών (3 μονάδες) και να την αιτιολογήσετε 

(Μονάδες 2). 

(Μονάδες 5) 

β. Το όφελος των παραγωγών λόγω της επιβολής της κατώτατης τιμής  

(Μονάδες 3). 

γ. Την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού  

(Μονάδες 3). 

 


