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                                       ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 

     30/3/2020 

 

 

Ομάδα Α:  

Ερωτήσεις ωστού- Λάθους 

Α.1. Σο κύριο χαρακτηριστικό του νοικοκυριού είναι ότι αποτελείται από 

άτομα που αποφασίζουν από κοινού για τα οικονομικά θέματα. 

Α.2. Αν για την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας ενός αγαθού Χ, 

θυσιάζονται τρείς μονάδες από ένα άλλο αγαθό Τ, τότε το Κόστος Ευκαιρίας 

του αγαθού Τ σε όρους του αγαθού Χ είναι ίσο με 1/3 

Α.3. υμφέρει το κράτος να αυξήσει τους φόρους ενός αγαθού όταν η 

αύξηση της τιμή ενός αγαθού κατά 20% έχει αποτέλεσμα να μειώσει την 

ζητούμενη ποσότητά του κατά 10%  

Α.4. Όταν τα έσοδα του κράτους είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες του ο 

προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός 

A.5. Η φάση της ανόδου χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανεργία, έλλειψη 

επενδύσεων και ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών 

 

Μονάδες 15 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

Α.6 ε μία χώρα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι 1000 εκ. ευρώ. Αν το 

εισόδημα από το εξωτερικό είναι 200 εκ. ευρώ και το εισόδημα προς το 

εξωτερικό ανέρχεται σε 300 εκ ευρώ, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι:  
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α. 800 εκ ευρώ 

β.  900 εκ. ευρώ 

γ. 500 εκ. ευρώ 

δ. 700 εκ ευρώ 

 

Α.7  Η κατανάλωση χριστουγεννιάτικων δέντρων στην χώρα μας, ως αιτία 

πολλαπλασιασμού των αναγκών, είναι αποτέλεσμα: 

α.  Μίμησης εθίμου άλλης χώρας 

β. Σεχνολογικής προόδου 

γ. υνήθειας του εθίμου 

δ. Διαφήμισης των χριστουγεννιάτικων δέντρων από τα Μ.Μ.Ε 

                  Μονάδες 10 

 

Ομάδα Β: 

 

Β.1. α. Ποιος λόγος επιβάλλει την διάκριση της ανάλυσης της οικονομικής 

θεωρίας σε μάκροοικονομια και σε μίκροοικονομια. την εξήγησή σας να 

δώσετε και ένα παράδειγμα. 

  

Μονάδες 11 

 

Β.1. β. Να αναλύσετε τις αδυναμίες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.  

 

          Μονάδες 14 
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Ομάδα Γ: 

Έστω μία υποθετική οικονομία το έτος 2018, που παράγει τρία αγαθά τα Κ, Λ 

και Μ, τα οποία διέρχονται από τέσσερα στάδια παραγωγής σύμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα. 

 

 Αγαθό Κ Αγαθό Λ Αγαθό Μ 

τάδια 

παραγωγής 

Αξία 

Πώλησης 

(ευρώ) 

Προστιθ/νη 

Αξία 

Αξία 

Πώλησης 

Προστιθ/νη 

Αξία 

Αξία 

Πώλησης 

Προστιθέμε

νη Αξία 

1ο 5000   1000  10000 

2ο 8000  3000   8000 

3ο  4000 6000  23000  

4ο  8000 10000   7000 

ύνολο       

 

Γ1.  Αφού μεταφέρεται τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα 

κενά, παραθέτοντας και τους σχετικούς υπολογισμούς 

Μονάδες 5 

Γ2. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές της 

παραπάνω οικονομίας 

Μονάδες 4 

 

Γ3. Αν το ποσοστό αύξησης των τιμών μεταξύ του 2017 και 2018 είναι 20%, 

να βρείτε το πραγματικό Α.Ε.Π του 2018, σε σταθερές τιμές του 2017 

 

Μονάδες 3 
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Γ4. Αν το επόμενο έτος (2019) το Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιμές αυξηθεί κατά 25% 

και ο ρυθμός πληθωρισμού είναι 25%, να βρεθεί η ονομαστική καθώς και η 

πραγματική μεταβολή του Α.Ε.Π μεταξύ των ετών 2018 και 2019. Σι 

συμπέρασμα προκύπτει από την παραπάνω μεταβολή; 

Μονάδες 5 

 

Γ5. 

α. Αν το 2019 το ποσοστό ανεργίας της παραπάνω οικονομίας είναι 20% με 

τους ανέργους να είναι 3600 άτομα και  ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

να είναι το 10% του εργατικού δυναμικού, να βρεθεί το πραγματικό Κατά 

Κεφαλήν Α.Ε.Π του 2019. 

Μονάδες 4  

 

β. Σι μετράει το Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π; Από τι εξαρτάται η αξιοπιστία του; Ποιο 

σημαντικό στοιχείο λαμβάνει υπόψη του και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται;  

      

Μονάδες 4 

 

Ομάδα Δ: 

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος είναι γραμμικές. 

Όταν το εισόδημα των καταναλωτών είναι 200000 ευρώ, η τιμή και η 

ποσότητα ισορροπίας είναι P1=10 κιλά και Q1=360 χρηματικές μονάδες 

αντίστοιχα. Αν το εισόδημα γίνει 250000 ευρώ για το νέο σημείο ισορροπίας 

η τιμή και η ποσότητα είναι P2=25 κιλά και Q2=450 χρηματικές μονάδες 

αντίστοιχα. 

 

Δ1. Να βρεθεί η εξίσωση προσφοράς 

Μονάδες 4 
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Δ.2  Αν στην τιμή των 10 ευρώ η εισοδηματική ελαστικότητα είναι ΕΤ=2, να 

βρεθεί η εξίσωση ζήτησης που αντιστοιχεί στο εισόδημα των 250000 ευρώ 

 

Μονάδες 5 

 

Δ.3  Έστω ότι το κράτος θεωρεί υπερβολική την νέα τιμή ισορροπίας P2=25, 

θέτει νέα τιμή την αρχική τιμή ισορροπίας . 

α. Πως  λέγεται αυτή η τιμή και γιατί; (Μονάδερ 2) 

β.  Να υπολογιστεί το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που θα δημιουργηθεί από 

την αρχική στην τελική τιμή ισορροπίας. (Μονάδες 3). Πόσο τοις εκατό πρέπει 

να μεταβληθεί η προσφορά ώστε να εξαλειφθεί το παραπάνω έλλειμμα ή 

πλεόνασμα που υπολογίσατε; (Μονάδες 2).  

                                                                                                 Μονάδες 7 

 

Δ.4  

α. Να υπολογιστεί η Ελαστικότητα ζήτησης από την αρχική στην τελική τιμή 

ισορροπίας (Μονάδες 2) 

β.  Αν η ζήτηση λόγω αύξησης του εισοδήματος έχει μεταβληθεί κατά 50% να 

βρεθεί η αρχική καμπύλη ζήτησης (Μονάδες 3) 

γ. Να βρεθεί το πιθανό καπέλο που δημιουργείται από την παραπάνω 

κρατική παρέμβαση (Μονάδες 2,5) και να δειχθεί διαγραμματικά το καπέλο. 

(Μονάδες 1,5) 

Μονάδες 9 

 

 

 

 



 

 

6 

                                                                                                        

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

 

Ομάδα Α 

 

Α.1 Σ,       Α.2  Σ,        Α.3 Σ,       Α.4 Λ,        Α.5 Λ,         Α.6 β,      Α.7 α 

 

Ομάδα Β 

 

Β.1.α ελ 133 σχολικού βιβλίου, παράγραφος 1 « Διάκριση Μικροοικονομίας 

και Μάκροοικονομιας» από 2η παράγραφο « υπάρχουν πολλοί λόγοι που 

επιβάλλουν τη διάκριση ……………….των κερδών των επιχειρήσεων»  

Β.1.β ελ 140-141 σχολικού βιβλίου, παράγραφος 10. «Σο Α.Ε.Π ως δείκτης 

οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του». 

 

Ομάδα Γ 

 

Γ.1  

Αγαθό Κ: 

1ο στάδιο: Αξία πώλησης = Προστιθέμενη Αξία=5000 

2ο στάδιο: Αξία πώλησης 2-Αξία πώλησης 1=8000-5000=3000 

3ο στάδιο: Αξία πώλησης 2+Προστιθέμενη αξία 3=8000+4000=12000 

4ο στάδιο: Αξία πώλησης 3+ Προστιθέμενη αξία 4=12000+8000=20000 

Αξία τελικού προϊόντος: 5000+3000+4000+8000=20000 
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Αγαθό Λ: 

1ο στάδιο: Αξία πώλησης = Προστιθέμενη Αξία=1000 

2ο στάδιο: Αξία πώλησης 2-Αξία πώλησης 1=3000-1000=2000 

3ο στάδιο: Αξία πώλησης 3-Αξία πώλησης 2=6000-3000=3000 

4ο στάδιο: Αξία πώλησης 4-Αξία πώλησης 3=10000-6000=4000 

Αξία τελικού προϊόντος: 1000+2000+3000+4000=10000 

 

Αγαθό Μ: 

1ο στάδιο: Αξία πώλησης = Προστιθέμενη Αξία=10000 

2ο στάδιο: Αξία πώλησης 1+Προστιθλέμενη Αξία 2=10000+8000=18000 

3ο στάδιο: Αξία πώλησης 3 – Αξία πώλησης 2=23000+18000=5000 

4ο στάδιο: Αξία πώλησης 3+Προστιθέμενη Αξία 4=23000+7000=30000 

 Αξία τελικού προϊόντος: 10000+8000+5000+7000=30000 

 

  Ο πίνακας συμπληρωμένος είναι ο εξής: 

 Αγαθό Κ Αγαθό Λ Αγαθό Μ 

τάδια 

παραγωγής 

Αξία 

Πώλησης 

(ευρώ) 

Προστιθ/νη 

Αξία 

Αξία 

Πώλησης 

Προστιθ/νη 

Αξία 

Αξία 

Πώλησης 

Προστιθέμενη 

Αξία 

1ο 5000 5000 1000 1000 10000 10000 

2ο 8000 3000 3000 2000 18000 8000 

3ο 12000 4000 6000 3000 23000 5000 

4ο 20000 8000 10000 4000 30000 7000 

ύνολο  20000  10000  30000 
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Γ.2  Α.Ε.Πτρέχουσες2018=20000+10000+30000=60000 

Γ.3 Δ.Σ2018=120, άρα Α.Ε.Πσταθερές 2018=
60000

120
100 = 50000 

Γ.4 Α.Ε.Πτρέχουσες2019=60000+
25

100
60000=75000 

 

Ρυθμός Πληθωρισμού=25%, άρα 25=
𝛥𝛵2019−120

120
100, ή ΔΣ2019=150,  

άρα Α.Ε.Πσταθερές 2019=
75000

150
100 = 50000 άρα, 

Πραγματική Μεταβολή Α.Ε.Π2018-2019=50000-50000=0, 

 Ονομαστική Μεταβολή Α.Ε.Π2018-2019=75000-60000=15000. 

Σο Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 15000ενώ το Α.Ε.Π σε σταθερές 

παρέμεινε σταθερό. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε μεταξύ 

2018 και 2019, ενώ η αύξηση του Α.Ε.Π σε τρέχουσες τιμές οφείλεται 

αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών των αγαθών. 

 

Γ.5 Ποσοστό ανεργίας=20%, ή 20=
3600

𝛦𝜌𝛾𝛼𝜏𝜄𝜅 ό 𝛥𝜐𝜈𝛼𝜇𝜄𝜅 ό
100,  

ή Εργατικό Δυναμικό =18000 

Μη οικονομικά ενεργός Πληθυσμός=10%18000=1800, άρα 

Πληθυσμός=18000+1800=19800, άρα Κ.Κ.Α.Ε.Πσταθερές 2019=
50000

19800
= 2,52 

 

 

Ομάδα Δ 

 

Δ.1 Η καμπύλη προσφοράς είναι ευθεία με αλγεβρική μορφή: QS=γ+δP , 

όπου αντικαθιστώντας τα  δύο σημεία ισορροπίας Α (PΑ=10,QΑ=360) και  

Β (PΒ=25, QΒ=450),  λύνοντας το σύστημα προκύπτει: QS=300+6P 
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Δ.2 Ισχύει: ΕΤ= 2, ή   
𝑄𝛤−360

50000

200000

360
=2, ή QΓ=540 

Η καμπύλη ζήτησης είναι ευθεία με αλγεβρική μορφή: QD=α+βP , όπου 

αντικαθιστώντας τα  δύο σημεία Β (P2=25, Q2=450) και Γ(PΓ=10, QΓ=540) και 

λύνοντας το σύστημα προκύπτει: QD2=600-6P 

 

Δ.3 

Α. Αφού η τιμή P2=25 ισορροπίας είναι μεγαλφτερθ από την αρχική τιμή 

P1=10, άρα θ τιμι που κζτει τώρα το κράτοσ είναι ανώτατθ τιμι ι τιμι 

διατίμθςθσ. 

Β. Για PΑ=10, QD2=600-6*10=540 και  Qs=300+6*10=360,  

άπα Ελλειμμα=540-360=180 μονάδερ. 

Για να εξαλειφτεί το παπαπάνω έλλειμμα, θα ππέπει η S να μεταβληθεί κατά: 

ΔQs%=
540−360

360
100=50%  

 

Δ.4 

α. Για P1=10, QD2=600-6*10=540 , για P2=25, QD2=600-6*25=450 

 

άρα ED=
450−540

25−10

10

540
= -0.11 

 

β. Αφού αυξήθηκε η ζήτηση, λόγω αύξησης του εισοδήματος κατά 50%, έχω: 

QD2=1.5*QD1, ι QD1=
𝑄𝐷2

1.5
=

600−6𝑃

1.5
,  ή QD1=400-4P 

γ. Για PA=10, QS=300-6*10=360. Θζτω τθν QS=360, ςτθν ςυνάρτθςθ ηιτθςθσ 

QD2=600-6P για να βρω τθν τιμι P3 που είναι διατεκειμζνοι οι καταναλωτζσ 

να πλθρώςουν και ζχω: 360=600-6*P3, ι P3=40 
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Άρα καπζλο=40-10=30χρ. μονάδεσ 

Για το διάγραμμα πρζπει να βρω τα ςθμεία τομισ με τουσ άξονεσ. 

Άρα: QD2=600-6P 

Για P=0, QD2=600, για QD2=0, P=100 

         QS=300+6P 

Για P=0, Qs=300, για Qs=0, P=-50, και πποκύπτει το παπακάτω διάγπαμμα 

   P 

 

               

                   100 S 

 

                 P3=40 

καπέλο    P*=25 

                PA=10 D 

                                       300   360     450                 600 

  

                    -50 

                

 

 

Από το οικονομικό τμήμα των φροντιστηρίων  

Πουκαμισάς Ηρακλείου συνεργάστηκαν: 

Μαίρη Μιχελάκη, Ειρήνη Πλατάκη,  

 


