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ΘΕΜΑ Α΄ 

Α1. Οι άνεργοι μιας οικονομίας δεν αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού 

της. 

Α2. Η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι μεγαλύτερη στο σημείο που η 

καμπύλη ζήτησης τέμνει τον άξονα των ζητουμένων ποσοτήτων απ’ τη συνολική 

δαπάνη στο σημείο που η καμπύλη ζήτησης τέμνει τον άξονα των τιμών. 

Α3. Σε μια αύξηση της τιμής ενός αγαθού με μία ταυτόχρονη αύξηση του 

εισοδήματος των καταναλωτών η τελική ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται για τα 

κατώτερα αγαθά. 

Α4. Στη μακροχρόνια περίοδο παραγωγής όλοι οι συντελεστές είναι μεταβλητοί. 

Α5. Ο νόμος της φθίνουσας ή μη ανάλογης απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί από 

εκείνο το επίπεδο απασχόλησης και μετά όπου το συνολικό προϊόν σταματάει να 

αυξάνεται με αύξοντα ρυθμό και συνεχίζει να αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό.       

(μονάδες 15) 

Α6. Μία οικονομία παράγει τα αγαθά Χ και Ψ. Όταν το κόστος ευκαιρίας του 

αγαθού Χ είναι 2, αυτό σημαίνει ότι, για να παραχθούν 2 μονάδες από το αγαθό 

Ψ, πρέπει να θυσιαστούν: 

α. 2 μονάδες από το αγαθό Χ 

β. 1/2 μονάδες από το αγαθό Χ 

γ. 1 μονάδα από το αγαθό Χ 

δ. τίποτα από τα παραπάνω.           (μονάδες 5) 
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Α7. Για Q = 10, το ATC = 20. Αν η παραγωγή αυξηθεί κατά 10 μονάδες, η καθεμία 

από τις επιπλέον παραγόμενες ποσότητες αυξάνει το κόστος κατά 40 χρηματικές 

μονάδες. Τότε το ΤC για Q = 20 είναι:  

α. 240 χρηματικές μονάδες 

β. 400        « « 

γ. 600        « « 

δ. 420        « «                                                                                     (μονάδες 5) 

 

ΘΕΜΑ Β’  

Β1. Να περιγράψετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως δείκτη οικονομικής 

ευημερίας και τις αδυναμίες του. (15 μονάδες)  

 

Β2. Να περιγράψετε την διάκριση των φόρων με κριτήριο την αναλογικότητα 

τους. (10 μονάδες)  

 

ΘΕΜΑ Γ΄ 

Η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ είναι γραμμικής μορφής. Στην αγορά αρχικά 

επικρατεί τιμή P=4 χρηματικές μονάδες. Σ’ αυτή την τιμή οι καταναλωτές ζητούν  

Qd = 32 μονάδες. Αρχικά η τιμή αυξάνεται κατά 50%, με ελαστικότητα ζήτησης 

ίση με -0,25. Στην συνέχεια μια αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 

20%, αυξάνει την ζητούμενη ποσότητα σε οποιοδήποτε επίπεδο τιμής κατά 50% 

Γ1. Να βρεθεί η αρχική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ.(μονάδες 6) 

Γ2.Να υπολογιστεί η εισοδηματική ελαστικότητα όταν το εισόδημα αυξάνεται. 

(μονάδες 3) και να χαρακτηριστεί το αγαθό. (μονάδες 2) 

Γ3. Να βρεθεί η τελική ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Χ.(μμονάδες4) 

Γ4. Να βρεθεί η τελική συνάρτηση ζήτησης του αγαθού Χ  μετά την αύξηση του 

εισοδήματος των καταναλωτών.(μονάδες 5) 

Γ5. Αφού κατασκευάσετε με αλγεβρικό τρόπο την καμπύλη ζήτησης του αγαθού 

Χ, πριν την αύξηση του εισοδήματος, να εντοπίσετε το σημείο στο οποίο η 

συνολική δαπάνη μεγιστοποιείται και να την υπολογίσετε.  (μονάδες 5) 
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ΟΜΑΔΑ Δ΄ 

Για ένα αγαθό, με γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, στην τιμή 

των 5 χρηματικών μονάδων η ζητούμενη ποσότητα του είναι 60 μονάδες 

προϊόντος και η προσφερόμενη ποσότητα του είναι 80 μονάδες προϊόντος. Όταν 

μεταβάλλεται η τιμή από τις 5 χρηματικές μονάδες προς την τιμή ισορροπίας, η 

ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι – 0,5 και η ελαστικότητα 

προσφοράς ως προς την τιμή είναι 0,25.  

Δ1.Να υπολογιστεί η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. (μονάδες 7) 

Δ2.Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή στην συνολική δαπάνη των καταναλωτών 

μεταξύ του αρχικού σημείου και του σημείου ισορροπίας. Δικαιολογήστε 

οικονομικά το αποτέλεσμα. (μονάδες 5) 

Δ3.Σε ποια τιμή στην αγορά του αγαθού θα εμφανιστεί πλεονάζουσα προσφορά 

10 μονάδων; (μονάδες 5) 

Δ4. Μετά από επιβολή τιμής διατίμησης στο αγαθό από το κράτος, 

παρατηρήθηκαν στην αγορά τιμή πώλησης με καπέλο, το ύψος του οποίου είναι 

2,5 χρηματικές μονάδες. 

α) Ποια είναι η τιμή διατίμησης, που το κράτος επέβαλε στην αγορά; (μονάδες 5) 

β) Να υπολογιστεί η χρηματική επιβάρυνση των καταναλωτών από την 

δημιουργία μαύρης αγοράς. (μονάδες 3) 
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