
“ΑΡΧΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ” 

Ημερομηνία:  4/2/2023 

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.  Πολλαπλασιασμός των αναγκών σημαίνει δημιουργία νέων αγαθών, ενώ ο όρος 

εξέλιξη αναφέρεται στη διαφοροποίηση των αγαθών που χρησιμοποιούνται για την 

ικανοποίηση μιας οποιασδήποτε  ανάγκης.                                                   Μονάδες 3 

β.  Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα 

άτομα ισχύει αναγκαστικά για το σύνολο της οικονομίας.                            Μονάδες 3 

γ.  Επειδή οι οικονομικοί κύκλοι παρουσιάζουν μια συστηματική κυκλικότητα, είναι 

ίδιοι ως προς την ένταση και τη διάρκειά τους.                                             Μονάδες 3 

δ. Πληθωρισμός δεν σημαίνει ένα υψηλό επίπεδο τιμών, αλλά ένα συνεχώς 

ανερχόμενο επίπεδο τιμών.                                                                            Μονάδες 3 

ε.  Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, ο κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να 

είναι πλεονασματικός, προκειμένου να δημιουργηθούν πλεονάσματα και να 

αποφευχθεί, όσο γίνεται, η ύφεση.                                                                 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. «Στενότητες», δηλαδή ελλείψεις σε ορισμένες κατηγορίες εξειδικευμένης 

εργασίας και στη συνέχεια σε εργατικό δυναμικό γενικά, συμβαίνει: 

α.  στη φάση της ανόδου ή άνθησης    

β.  στη φάση της κρίσης 

γ.  στη φάση της καθόδου 

δ.  στη φάση της ύφεσης.                                                                         ΜΟΝΑΔΕΣ  5 

Α3. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πηγή εσωτερικών δανείων  του Δημοσίου: 

α.  Κεντρική Τράπεζα 

β.  αποταμιεύσεις του κοινού (ομολογιακό δάνειο) 

γ.  εμπορικό τραπεζικό σύστημα  

δ.  χώρα του εξωτερικού. ΜΟΝΑΔΕΣ  5 
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ΟΜΑΔΑ  ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ  Β: 

Β1. α)  Εξηγήστε  αναλυτικά  τι  χαρακτηρίζει,  τι περιλαμβάνει  και  τι περιγράφει το    

Οικονομικό Κύκλωμα.                                                                                   Μονάδες 9 

β)   Αφού  σχεδιάσετε  το  Οικονομικό  Κύκλωμα,  καταγράψτε  τα  δύο  σχόλια  που  

διέπουν τη λειτουργία του.                                                                             Μονάδες 6 

ΜΟΝΑΔΕΣ 15              

                                                                                                     

Β2.  Αναπτύξτε τις τρεις βασικές επιδράσεις που έχουν οι δημόσιες δαπάνες και οι 

διάφορες μορφές φορολογίας στη λειτουργία της οικονομίας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  10                                                  

 

ΟΜΑΔΑ  ΤΡΙΤΗ 
ΘΕΜΑ Γ: 

Μία οικονομία παράγει με δεδομένη τεχνολογία μόνο τα αγαθά Χ και Ψ, οι  μέγιστοι 

συνδυασμοί των οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Συνδυασμοί 

ποσοτήτων 

Ποσότητες 

του  Χ 

Ποσότητες 

του  Ψ 

Κόστος ευκαιρίας 

του  Χ 

Κόστος ευκαιρίας 

του  Ψ 

Α ; 200   

   ; ; 

Β ; 190   

   ; ; 

Γ ; 170   

   ; ; 

Δ 30 ;   

   5 1/5 

Ε 40 ;   

   8 1/8 

Ζ 50 ;   

 

Γ1.  Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, καλύψτε τα κενά του με 

κατάλληλους υπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

Ι.  Μεταξύ των συνδυασμών Α και Β για την παραγωγή μίας μονάδας του αγαθού Χ 

απαιτείται θυσία μίας μονάδας του αγαθού Ψ. 

ΙΙ.  Μεταξύ των συνδυασμών Β και Γ με θυσία 4 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 

2 μονάδες του αγαθού Χ. 

ΙΙΙ. Μεταξύ των συνδυασμών Γ και Δ με θυσία 8 μονάδων του αγαθού Ψ παράγονται 

2 μονάδες του αγαθού Χ.                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ  10 

                                                                                                                  

Γ2.  Έστω ότι όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην παραγωγή του 

αγαθού Ψ. Αν η οικονομία θυσιάσει 50 μονάδες από το αγαθού Ψ, υπολογίστε πόσες 

μονάδες του αγαθού Χ μπορούν να παραχθούν με πλήρη απασχόληση των 

παραγωγικών συντελεστών.                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ  3 
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Γ3.  Βρείτε, αν ο συνδυασμός (Χ = 35,  Ψ = 100) βρίσκεται αριστερά ή δεξιά της 

Κ.Π.Δ.; Πώς ονομάζεται ο συνδυασμός και ποια είναι η οικονομική του σημασία; 

ΜΟΝΑΔΕΣ  4 

Γ4.  Αν η οικονομία παράγει έναν εφικτό συνδυασμό, με ποιον τρόπο μπορεί να 

αυξήσει τις ποσότητες του ενός ή του άλλου αγαθού, ώστε αυτός να γίνει μέγιστος; 

ΜΟΝΑΔΕΣ  2 

Γ5.  Για να παραχθούν οι τελευταίες 20 ποσότητες από το αγαθό Ψ, πόσες μονάδες 

του αγαθού Χ θα πρέπει να θυσιαστούν;                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ  2

Γ6.  Αν η οικονομία επιθυμεί να αυξήσει την παραγωγή του αγαθού Χ από 35 

μονάδες σε  45 μονάδες, ποιο θα είναι το πραγματικό κόστος που θα έχει; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 4 

ΟΜΑΔΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΘΕΜΑ Δ: 

 Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν την οικονομία μιας υποθετικής χώρας: 

Έτη 1ο 2ο 3ο 

Α. Εγχώριο Πρ. (τρέχουσες τιμές) ; ; 800.000 € 

Α. Εγχώριο Πρ. (σταθερές τιμές) ; ; ; 

Δείκτης Τιμών (%) ; ; ; 

Α. Εθνικό Πρ. (τρέχουσες τιμές) 610.000 € 600.000 € ; 

Εισροή εισοδημάτων από το εξωτερικό ; 30.000 € 40.000 € 

Εκροή εισοδημάτων προς το εξωτερικό 10.000 € ; 50.000 € 

Καθαρό εισόδημα από το Εξωτερικό ; ; ; 

Πληθυσμός (αριθμός κατοίκων) ; ; ; 

Ποσότητες (σε μονάδες προϊόντος) 58.000 60.000 64.000 

Τιμές (ανά μονάδα προϊόντος) 10 € ; ; 

Κατά κεφαλή πραγματικό Α. Εγχ. Πρ. 29 ; ; 

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

κενά του μετά από σχετικούς υπολογισμούς, τους οποίους θα πρέπει να καταγράψετε 

στο «καθαρό» μέρος του τετραδίου σας, αν είναι γνωστό ότι: 

α)  ο πληθυσμός της χώρας στο 1ο και στο 2ο έτος ήταν 20.000 κάτοικοι και στο 3ο 

έτος αυξήθηκε κατά 100%, 

β)  το γενικό επίπεδο τιμών της οικονομίας της χώρας από το 1ο στο 2ο έτος αυξήθηκε 

κατά 20%.                                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ  15 

Δ2.  Σχολιάστε την οικονομική ευημερία της χώρας καθώς και το βιοτικό επίπεδο των 

κατοίκων της από το 2ο στο 3ο έτος, αιτιολογώντας την απάντησή σας. 

ΜΟΝΑΔΕΣ  4 

Δ3. Υπολογίστε την πραγματική μεταβολή και στη συνέχεια την πραγματική 

ποσοστιαία μεταβολή από το 2ο στο 3ο έτος σε σταθερές τιμές του 2ου έτους. 

(Προβείτε σε στρογγυλοποίηση των αριθμητικών αποτελεσμάτων.) 
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