
 

 

 

                       
 

“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 
 

Ημερομηνία:  17/12/2022                          

 

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 ουσία του οικονομικού προβλήματος βρίσκεται στην έλλειψη ή στενότητα των 

αγαθών.                                                                                                         Μονάδες  3 

 

β. Το οριακό προϊόν ως μέσος όρος επηρεάζεται και από τις προηγούμενες μονάδες 

του μεταβλητού συντελεστή (εργασίας) και του προϊόντος, ενώ το μέσο προϊόν μόνο 

από την τελευταία μεταβολή του μεταβλητού συντελεστή και του προϊόντος. 

Μονάδες  3  

γ. Μια επιχείρηση δεν συμφέρει να προσφέρει για τιμές μικρότερες από το μέσο 

μεταβλητό κόστος.                                                                                        Μονάδες  3 

 

δ. Η ποσότητα ισορροπίας ενός αγαθού μπορεί να διατηρηθεί σταθερή, αν αυξηθεί η 

ζήτηση και ταυτόχρονα μειωθεί η προσφορά.                                              Μονάδες  3                                                                                                   

 

ε. Το Α.Ε.Π. είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης.                             Μονάδες  3                                                                                            

                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ  15 

 

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. Η αρχικά ζητούμενη ποσότητα ενός αγαθού είναι 400 κιλά. Αν το εισόδημα των 

καταναλωτών αυξηθεί κατά 15% με ΕΥ = 0,8 και στη συνέχεια η τιμή του αγαθού 

αυξηθεί κατά 10% με ΕD = – 0,5 η τελικά ζητούμενη ποσότητα του αγαθού είναι: 

α.  480 κιλά       

β.  466,5 κιλά 

γ.  425,6 κιλά  

δ.  465 κιλά.                                                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

 

Α3. Το οριακό προϊόν γίνεται μηδέν, όταν: 

α.  το μέσο προϊόν μεγιστοποιείται 

β.  το οριακό προϊόν κατερχόμενο τέμνει την καμπύλη του μέσου προϊόντος  

γ.  το συνολικό προϊόν μεγιστοποιείται  

δ.  το οριακό προϊόν δεν μηδενίζεται ποτέ.                                          ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1.  Αφού διατυπώσετε το περιεχόμενο  της «εξέλιξης» και του «πολλαπλασιασμού»  

των αναγκών, αναλύστε τους βασικούς λόγους που  συντελούν στον προσδιορισμό  

τους. (Η χρήση παραδειγμάτων είναι απαραίτητη.)     

                                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ  15 

 

Β2. Αναπτύξτε, με τη βοήθεια παραδείγματος, τον σπουδαιότερο λόγο που επιβάλλει 

τη διάκριση της ανάλυσης της οικονομικής θεωρίας σε μικροοικονομικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο. 

                                                                                                    ΜΟΝΑΔΕΣ  10 

   

                                                 

 

ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ Γ: 

Για ένα αγαθό με ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ΕD = –0,4 και 

ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή ΕS = 0,4 στην αρχική τιμή των 8 

χρηματικών μονάδων, η αρχική ζητούμενη ποσότητα είναι 300 μονάδες προϊόντος 

και η αρχική προσφερόμενη ποσότητα είναι 200 μονάδες προϊόντος. 

 

Γ1.  Να βρείτε και να διατυπώσετε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς με την 

προϋπόθεση ότι αυτές είναι γραμμικές.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  8 

 

Γ2.  Να υπολογίσετε την τιμή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

 

Γ3.  Επειδή το κράτος θεωρεί υψηλή την τιμή ισορροπίας, την καταργεί και επιβάλλει 

μία ανώτατη τιμή, η οποία δημιούργησε «καπέλο» των τιμών, το ύψος του οποίου 

ανέρχεται στις 7,5 χρηματικές μονάδες.  

Υπολογίστε την τιμή της κρατικής παρέμβασης.  

ΜΟΝΑΔΕΣ  6 

 

Γ4. Υπολογίστε την συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό στην αρχική 

τιμή και στην τιμή ισορροπίας. (Μονάδες 2).  

Βρείτε την ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών από την 

αρχική τιμή προς την τιμή ισορροπίας. (Μονάδες 4).  

Αιτιολογήστε με οικονομικούς όρους την μεταβολή αυτή. (Μονάδες 3). 

ΜΟΝΑΔΕΣ  9 
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ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ Δ: 

Τα οικονομικά στοιχεία  του παρακάτω πίνακα αφορούν μια υποθετική οικονομία. Το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) δίνεται σε εκατομμύρια χρηματικές μονάδες. 

 

Έτη 
Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν 

(σε τρέχουσες τιμές) 

Δείκτης 

Τιμών (%) 

Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν 

(σε σταθερές τιμές) 

2019 ; 100 50 

2020 66 ; ; 

2021 ; 150 66 

 

Δ1.  Αφού μεταφέρετε τον παραπάνω πίνακα στο τετράδιό σας, συμπληρώστε τα 

κενά του προβαίνοντας στους ανάλογους υπολογισμούς. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  10 

 

Δ2. Υπολογίστε την πραγματική μεταβολή και στη συνέχεια την πραγματική 

ποσοστιαία μεταβολή από το έτος 2020 στο έτος 2021, σε σταθερές τιμές του έτους 

2020. (Στους υπολογισμούς σας να κρατήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο.) 

ΜΟΝΑΔΕΣ  10 

  

Δ3. Αναπτύξτε τις διαφορές μεταξύ ονομαστικού – πραγματικού Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  5  

  

 


