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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2000 

 
 

 
ΟΜΑ∆Α Α 
 
Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1.1 µέχρι και Α.1.3, να γράψετε τον αριθµό της καθε-
µιάς και δίπλα του, την ένδειξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος αν η πρότα-
ση είναι λανθασµένη. 
 
Α.1.1 Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλω-
τών για το αγαθό αυτό µειώνεται, καθώς αυξάνεται η τιµή του. 

Μονάδες 6 
 
Α.1.2 Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το µέγεθος ελαστικότητας της 
προσφοράς είναι ο χρόνος. 

Μονάδες 4 
 
Α.1.3 Η ανώτατη τιµή που επιβάλλει το Κράτος, µε σκοπό την προστασία του κατανα-
λωτή είναι πάντοτε µεγαλύτερη από την τιµή ισορροπίας. 

Μονάδες 6 
 
Στις προτάσεις Α.2.1 και Α.2.2 να γράψετε τον αριθµό της πρότασης στο τετράδιο σας 
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α.2.1 Καταναλωτά είναι τα αγαθά τα οποία χρησιµοποιούνται: 
α. αποκλειστικά από τους καταναλωτές. 
β. µόνο στην παραγωγική διαδικασία 
γ. µια µόνο φορά για τον σκοπό που έχουν παραχθεί 
δ. πολλές φορές για τον σκοπό που έχουν παραχθεί. 

Μονάδες 4 
 
Α.2.2 Στο µέλλον η τιµή ενός αγαθού Χ αναµένεται να αυξηθεί. "Σήµερα" στην αγορά 
του αγαθού αυτού παρατηρείται: 
α. Μείωση της ζήτησης του 
β. Μείωση της ζητούµενης ποσότητας του 
γ. Αύξηση της ζήτησης του 
δ. Αύξηση της ζητούµενης ποσότητας του 

Μονάδες 5 
Απάντηση: 
Α.1.1.  Σωστό,   Α.1.2. Σωστό  Α.1.3. Λάθος 
Α.2.1. γ  Α.2.2. γ 
 
ΟΜΑ∆Α Β 
 
Β1. Να αναπτύξετε τις ιδιότητες της εξέλιξης και του πολλαπλασιασµού των οικονοµι-
κών αναγκών.  

Μονάδες 13 
 
Β2. Να αναπτύξετε τους βασικούς λόγους που συντελούν στον πολλαπλασιασµό και 
στην εξέλιξη των αναγκών. 

Μονάδες 12 
 
Απάντηση: 
Β.1.  Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 27,  §α. εξέλιξη §β. πολλαπλασιασµός 



Β.2.  Βλ. σχολικό βιβλίο, σελ. 28,  §1. τεχνολογία §2. µίµηση  §3. συνήθεια
    §4. διαφήµιση   
 
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ 
 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισµένοι συνδυασµοί ποσοτήτων παραγωγής των 
αγαθών Χ, και Ψ που βρίσκονται πάνω στην Καµπύλη των Παραγωγικών ∆υνατοτήτων 
µιας υποθετικής οικονοµίας. 

 Χ Ψ 
Α 0 700 
Β 50 600 
Γ 100 400 
∆ 150 0 

Ζητείται: 
α. Να υπολογιστεί το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Χ σε όρους του αγαθού Ψ για ό-
λους τους διαδοχικούς συνδυασµούς. 

Μονάδες 12 
 

β. Να εξεταστεί (υπολογιστικά) µε τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, ποιος από τους 
παρακάτω συνδυασµούς βρίσκεται επί, ποιος δεξιά και ποιος αριστερά της Καµπύλης 
των Παραγωγικών ∆υνατοτήτων. 
i)  X=120 και Ψ=230 

Μονάδες 5 
ii)  X=60 και Ψ= 560 

Μονάδες 5 
iii) X=100 και Ψ=500 

Μονάδες 3 
 
Απάντηση: 
α. Ο υπολογισµός του ΚEx φαίνεται στον πίνακα: 
Συνδυασµοί Χ Ψ Κόστος ευκαιρίας  

 του Χ (σε όρους Ψ) 
Α 0 700 100:50 = 2 
Β 50 600 200:50 = 4 
Γ 100 400 400:50 = 8 
∆ 150 0  

=
∆Ψ
∆X

 
β. i) Από το ΚEx  στους συνδυασµούς Γ→∆ θα υπολογίσουµε  τη µέγιστη ποσότητα 

του Ψ όταν  παράγονται 120 µονάδες του Χ. 

 8 400
120 100

240=
−
−

⇒ =
Ψ

Ψ  µονάδες 

 Άρα ο συνδυασµός (Χ = 120, Ψ = 230) είναι εφικτός συνδυασµός και βρίσκεται 
προς τ’ αριστερά της Κ.Π.∆. 

ii)  Από το ΚEx στους συνδυασµούς Β→Γ θα υπολογίσουµε τη µέγιστη ποσότητα του 
Ψ όταν παράγονται 60 µονάδες του Χ  

4 600
60 50

560=
−
−

⇒ =
Ψ

Ψ µονάδες 

Άρα ο συνδυασµός (Χ = 60, Ψ = 560) είναι άριστος και βρίσκεται επί της ΚΠ∆. 
iii) Στο σηµείο Γ του πίνακα, βλέπουµε ότι για Χ = 100, παράγονται Ψ = 400 µονάδες. 

Άρα ο (Χ = 100, Ψ = 500) βρίσκεται δεξιά της ΚΠ∆ και είναι ανέφικτος συνδυα-
σµός. 

 
ΟΜΑ∆Α ∆ 
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Οι συναρτήσεις αγοραίας ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ είναι αντίστοιχα 
QD1=600-10P και Qs=360+2P 
 
∆.1 Να υπολογιστούν η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού. 

Μονάδες 8 
 

∆.2 Αν το εισόδηµα των καταναλωτών αυξηθεί κατά 10% η συνάρτηση αγοραίας ζή-
τησης διαµορφώνεται σε QD2= 700-10P.Με το δεδοµένο αυτό : 
α. Να απεικονιστούν στο ίδιο διάγραµµα οι συναρτήσεις ζήτησης (QD1 και QD2) και η 
συνάρτηση προσφοράς (Qs). 

Μονάδες 8 
β. Να υπολογιστεί το έλλειµα ή το πλεόνασµα το οποίο θα δηµιουργηθεί στην αγορά 
του αγαθού εξαιτίας της µεταβολής της ζήτησης για τιµή (P) ίση µε την αρχική τιµή 
ισορροπίας. 

Μονάδες 4 
γ. Να υπολογιστεί η εισοδηµατική ελαστικότητα στην αρχική τιµή ισορροπίας του αγα-
θού Χ. 

Μονάδες 5 
 
Απάντηση: 
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S∆.1.: Από τη σχέση  η τιµή ισορροπίας θα είναι: Q QD1 =

600 10 360 2− = + ⇒P P P =20  χρηµατικές µονάδες 
Η ποσότητα ισορροπίας θα είναι: 

(στην QD1): Q = − ⋅ ⇒600 10 20 Q =400  µονάδες 
 
∆.2.α.:  

 
 
∆.2.β. Στην αρχική τιµή ισορροπίας Ρ = 20 η προσφερόµενη ποσότητα είναι ίση µε: 
QS =400  µονάδες. 
Η ζητούµενη ποσότητα στην  είναι ίση µε: QD2

( )QD2 700 10 20 500= − = µονάδες 
Η Q Q , άρα υπάρχει έλλειµα προσφοράς ίσο µε: D2 > S

500 - 400 = 100 µονάδες προϊόντος 
 

∆.2.γ.  Η εισοδηµατική ελαστικότητα για P = 20  χρηµ. µονάδες είναι: 

E
Q Q

Y
Y
Qy =

−
⋅2 1 1

1∆
 

 Ey =
−

⋅ ⇒
500 400

10
100
400

Ey =2 5,   

Αλλιώς: 



 E Q
Y

E Ey y y= ⇒ = Ey

−
⋅

⇒ = ⇒ =
∆
∆
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ΟΜΑ∆Α  Α  
 
Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθε-
µιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι 
σωστή,  ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 
Α.1. Σε ένα κανονικό αγαθό, όταν αυξάνεται το εισόδηµα των 

καταναλωτών, τότε αυξάνεται και η συνολική δαπάνη των 
καταναλωτών. 

Μονάδες 4 
 

Α.2. Το µαγνητόφωνο ενός παιδιού είναι καταναλωτό αγαθό. 
Μονάδες 2 

 
Α .3.   Ο  νόµος  της  φθίνουσας  απόδοσης  ισχύει  στη  µα-

κροχρόνια  περίοδο ,  επειδή  µεταβάλλονται  οι  α-
ναλογίες  που  υπάρχουν  κάθε  φορά  ανάµεσα  στους  
σταθερούς  και  τους  µεταβλητούς  συντελεστές .  

Μονάδες  4 
 
Α .4.  Σε  µ ια  παραγωγική  διαδικασία  το  άθροισµα  των  

οριακών  προϊόντων  σε  κάθε  επίπεδο  απασχόλησης  
µας  δίνει  το  συνολικό  προϊόν .  

Μονάδες  4 
 

 
 
Α .5.  Η  µηχανή  ενός  αυτοκινήτου  είναι  τελικό  προϊόν .  

Μονάδες  4 
 

 4
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Α .6.  Το  οικόπεδο  πάνω  στο  οποίο  κτίζεται  ένα  εργο-
στάσιο  ανήκει  στο  συντελεστή  παραγωγής  "κεφά-
λαιο". 

Μονάδες  4 
 

Α .7.  Να  αναφέρετε  τρεις  παράγοντες  που  προκαλούν  
αβεβαιότητα  στην  οικονοµ ική  ζωή .  

Μονάδες  3 
 

ΟΜΑ∆Α  Β  
 

α .  Να  ορίσετε  την  έννοια  της  παραγωγικής  διαδικασίας .   
Μονάδες  7 

 
β .  Να  αναφέρετε  τα  βασικά  στοιχεία  της  παραγωγικής  

διαδικασίας .   
Μονάδες  9 

 
γ .  Να  εξηγήσετε  τα  βασικά  στοιχεία  της  παραγωγικής  

διαδικασίας .   
Μονάδες  9 

 
ΟΜΑ∆Α  Γ  

 
Να  αντιγράψετε  τον  παρακάτω  πίνακα  στο  τετράδιό  σας :   
ΕΤΗ  ΑΕΠ   

σε  τρέχουσες  τιµές  

∆είκτης  Τιµών  ΑΕΠ  
 σε  σταθερές  τιµές  

1997 40 80 50 
1998 65 ;  65 
1999 ; 110 70 
2000 85,8 132 ; 

 
Γ .1.  Αφού  κάνετε  τους  σχετικούς  υπολογισµούς ,  να  συ-

µπληρώσετε  τα  κενά .  
Μονάδες  6 

 
Γ .2.  Να  εξηγήσετε  γιατί  είναι  αναγκαία  η  µέτρηση  του  

Ακαθάριστου  Εγχώριου  Προϊόντος  σε  χρηµατικές  
µονάδες  και  τι  πρόβληµα  δηµ ιουργείται ;  

Μονάδες  6 
 

Γ .3.  Να  υπολογίσετε  την  πραγµατική  µεταβολή  του  
ΑΕΠ  µεταξύ  των  ετών  1997 και  1998 σε  τιµές  του  
έτους  βάσης .  

Μονάδες  6 
 



 6

Γ .4.  Να  υπολογίσετε  την  πραγµατική  ποσοστιαία  µετα-
βολή  µεταξύ  των  ετών  1997 και  1998 σε  τιµές  του  
έτους  βάσης .  

Μονάδες  7 
 

ΟΜΑ∆Α  ∆  
 

Ο  παρακάτω  πίνακας  παρουσιάζει  τη  συνολική  παραγωγή  
(Q) µ ιας  επιχείρησης  για  τον  αντίστοιχο  αριθµό  εργαζοµέ-
νων  (L): 
 

L Q 
4 160 
5 200 
6 220 
7 225 

 
Ο  εργατικός  µ ισθός  είναι  1000 χρηµατικές  µονάδες  και  το  
κόστος  της  πρώτης  ύλης  που  απαιτείται  για  κάθε  µονάδα  πα-
ραγωγής  είναι  100 χρηµατικές  µονάδες .  
∆ .1.  Με  τους  κατάλληλους  υπολογισµούς  να  κατασκευ-

άσετε  τον  πίνακα  προσφοράς  της  επιχείρησης .  
 (Να  βασιστείτε  στο  ακέραιο  µέρος  των  αριθµητι-

κών  αποτελεσµάτων).  
Μονάδες  15  

 
∆ .2.  Το  προϊόν  αυτό  παράγεται  από  100 πανοµοιότυπες  

επιχειρήσεις .  Ο  δε  πίνακας  της  αγοραίας  ζήτησης  
του  προϊόντος  είναι :  

 
P (τιµή) 100 125 150 300 

QD (ζητούµενη  
ποσότητα) 

30.000 25.000 22.000 20.000 

 
∆ .3.α .  Να  βρείτε  την  τιµή  ισορροπίας  και  την  ποσότητα  

ισορροπίας  της  αγοράς .  
Μονάδες  4 

 
∆ .3.β .  Να  υπολογίσετε  τη  συνολική  δαπάνη  των  κατανα-

λωτών  στο  σηµείο  ισορροπίας  της  αγοράς .  
Μονάδες  3 

 
∆ .3.γ .  Να  υπολογίσετε  το  τµήµα  της  δαπάνης  των  κατα-

ναλωτών  που  θα  εισπράξει  η  καθεµ ιά  επιχείρηση .  
Μονάδες  3 
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2002 
 

ΟΜΑ∆Α  Α  
 
Στις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας 
τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη "Σω-
στό", αν η πρόταση είναι σωστή,  ή "Λάθος", αν η πρόταση είναι 
λανθασµένη. 
 
Α1 Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιµοποιούνται 

για την άµεση ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. 
Μονάδες 3 

 
Α2 Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση µειώνεται, όταν το εισόδη-

µα των καταναλωτών αυξάνεται, ονοµάζονται κατώτερα 
αγαθά. 

Μονάδες 3 
 

Α3   Μια  ταυτόχρονη  αύξηση  της  προσφοράς  και  της  
ζήτησης  ενός  αγαθού  έχει  ως  αποτέλεσµα  τη  µείω-
ση  της  ποσότητας  ισορροπίας  του  αγαθού .  

Μονάδες  3 
 
Α4 Η  ελαστικότητα  προσφοράς  ενός  αγαθού  είναι  µε-

γαλύτερη  στη  µακροχρόνια  περίοδο  από  ό ,τι  στη  
βραχυχρόνια  περίοδο .  

Μονάδες  3 
 

Α5 Το  κατά  κεφαλήν  Α .Ε .Π .  δίνει  το  προϊόν  που  θα  
αντιστοιχούσε  σε  κάθε  κάτοικο  µιας  οικονοµίας ,  
αν  η  διανοµή  του  ήταν  ίση .  

Μονάδες  3 
 

Για τις προτάσεις Α6 και Α7  να γράψετε στο τετράδιό σας τον α-
ριθµό της πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 
 
Α6 Στη  βραχυχρόνια  περίοδο ,  όταν  το  οριακό  προϊόν  

γίνεται  µηδέν ,  τότε :  
α .  το  µέσο  προϊόν  αποκτά  τη  µέγιστη  τιµή  του   
β .  το  συνολικό  προϊόν  αποκτά  τη  µέγιστη  τιµή  

του  
γ .  το  µέσο  προϊόν  αρχίζει  να  αυξάνεται  
δ .  το  µέσο  προϊόν  είναι  ίσο  µε  το  µηδέν .  

Μονάδες  5 
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Α7  Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση µε –2. 

Αυτό σηµαίνει ότι: 
α .  µια  αύξηση  της  τιµής  του  αγαθού  κατά  1% θα  

έχει  ως  αποτέλεσµα  την  αύξηση  της  ζητούµε-
νης  ποσότητας  κατά  2% 

β .  µια  αύξηση  της  ζητούµενης  ποσότητας  του  
αγαθού  κατά  1% θα  έχει  ως  αποτέλεσµα  τη  
µείωση  της  τιµής  κατά  2% 

γ .  µια  αύξηση  της  τιµής  του  αγαθού  κατά  1% θα  
έχει  ως  αποτέλεσµα  τη  µείωση  της  ζητούµενης  
ποσότητας  κατά  2% 

δ .  µια  αύξηση  της  τιµής  του  αγαθού  κατά  2% θα  
έχει  ως  αποτέλεσµα  τη  µείωση  της  ποσότητας  
κατά  1%. 

Μονάδες  5 

 
ΟΜΑ∆Α  Β  

 
Να  δώσετε  τους  ορισµούς  των  υποκατάστατων  και  των  
συµπληρωµατικών  αγαθών  (Μονάδες  5) και  να  εξηγήσετε  
µε  τη  βοήθεια  διαγραµµάτων  πώς  η  αύξηση  της  τιµής  ενός  
αγαθού  επηρεάζει  τη  ζήτηση  ενός  υποκατάστατου  αγα-
θού  (Μονάδες  10), καθώς  και  πώς  ενός  συµπληρωµατικού  
αγαθού  (Μονάδες  10). 

Μονάδες  25 
ΟΜΑ∆Α  Γ  

 
Τα  δεδοµένα  του  παρακάτω  πίνακα  αναφέρονται  στην  
παραγωγή  και  στο  κόστος  µιας  επιχείρησης :   
 

Μονάδες  
Εργασίας  

L 

Συνολικό  
Προϊόν  

Q 

Μέσο  
Προϊόν  
ΑP 

Οριακό  
Προϊόν  
ΜΡ  

Μέσο  Μεταβλητό
Κόστος  

AVC 

Οριακό  
Κόστος  

MC 
0 0  – –  –   – 
1   4   315 
2   5     252  210 
3 18  6 8  210  157,5 
4 28  7   180  126 
5 35  7  180   
6 39  6,5 4  193,8  315 
7 42  6   6  210  420 

 
Γ1  Αφού  αντιγράψετε  τον  παραπάνω  πίνακα  στο  τε-

τράδιό  σας ,  να  κάνετε  τους  σχετικούς  υπολογι-
σµούς  και  να  συµπληρώσετε  τα  κενά  του .  
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Μονάδες  8 
 

Γ2  Με  βάση  τα  στοιχεία  του  παραπάνω  πίνακα ,  µετά  
από  ποια  µονάδα  εργασίας  ισχύει  ο  νόµος  της  φθί-
νουσας  απόδοσης ;  

Μονάδες  3 
 

Γ3 Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. 
Μονάδες  7 

 
 

Γ4 Να  υπολογίσετε  το  µεταβλητό  κόστος ,  όταν  η  επι-
χείρηση  παράγει  37 µονάδες  προϊόντος .  

Μονάδες  7 
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ΟΜΑ∆Α  ∆  
 

Οι  συναρτήσεις  αγοραίας  ζήτησης  (QD) και  προσφοράς  
(QS1)  ενός  αγαθού  "Χ" δίνονται  από  τις  σχέσεις :  

QD = 100 – 5 P και  QS1 = –20 + 5 P 
αντίστοιχα ,  όπου  Ρ  είναι  η  τιµή  του  αγαθού .  
∆1 Να  υπολογισθούν  η  τιµή  και  η  ποσότητα  ισορρο-

πίας  του  αγαθού .  
Μονάδες  4 

 
∆2 Μια  µεταβολή  των  αµοιβών  των  συντελεστών  πα-

ραγωγής  του  αγαθού  "Χ" είχε  ως  αποτέλεσµα  να  
διαµορφωθεί  η  συνάρτηση  της  αγοραίας  προσφο-
ράς  ως  εξής :  

QS2 = –40 + 5 P. 
α .  Να  υπολογίσετε  τη  νέα  τιµή  και  τη  νέα  ποσό-

τητα  ισορροπίας  του  αγαθού .  
Μονάδες  4 

β .  Να  απαντήσετε  αν  οι  αµοιβές  των  συντελε-
στών  παραγωγής  του  αγαθού  "Χ" αυξήθηκαν  
ή  µειώθηκαν .   

 Μονάδα  1 
  Να  δικαιολογήσετε  την  απάντησή  σας .  

Μονάδες  4 
 

γ .  Να  παραστήσετε  γραφικά  στο  ίδιο  διάγραµ-
µα  τις  συναρτήσεις  αγοραίας  ζήτησης  (QD) 
και  προσφοράς  (QS1,  QS2),  καθώς  και  τα  ση-
µεία  ισορροπίας .  

Μονάδες  5 
 

 δ .  Να βρείτε ποια επίπτωση είχε στη συνολική δαπάνη 
των καταναλωτών η µεταβολή της τιµής ισορροπίας 
του αγαθού, εξ αιτίας της µεταβολής της προσφοράς 
του. 

Μονάδες  3 
  Να  δικαιολογήσετε  την  απάντησή  σας .  

Μονάδες  4 
 

2003 
 
 

ΟΜΑ∆Α  Α  
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Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον 
αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη "Σωστό", αν η 
πρόταση είναι σωστή,  ή "Λάθος", αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 
 
Α1 Το οριακό κόστος δείχνει τον ρυθµό µε τον οποίο µεταβάλλεται 

το συνολικό κόστος, όταν µεταβάλλεται η παραγόµενη ποσότη-
τα κατά µία µονάδα. 

Μονάδες 3 
 

Α2 Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από 
εκτεταµένη ανεργία. 

Μονάδες 3 
 

Α3   Μια  αύξηση  στις  τιµές  των  παραγωγικών  συντε-
λεστών  που  χρησιµοποιούνται  στην  παραγωγή  ε-
νός  αγαθού  θα  έχει  ως  αποτέλεσµα  την  αύξηση  της  
προσφοράς  του .  

Μονάδες  3 
 
Α4 Η  καµπύλη  του  οριακού  προϊόντος  τέµνει  πάντοτε  

την  καµπύλη  του  µέσου  προϊόντος  από  τα  πάνω  
προς  τα  κάτω  στη  µέγιστη  τιµή  του .  

Μονάδες  3 
 

Α5 Στην  περίπτωση  του  στασιµοπληθωρισµού  παρα-
τηρείται  σταθερότητα  του  γενικού  επιπέδου  των  
τιµών .  

Μονάδες  3 
 

Για τις προτάσεις Α6 και Α7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
Α6 Το  κόστος  ευκαιρίας  του  αγαθού  Ψ  σε  όρους  του  

αγαθού  Χ  είναι  ίσο  µε  3.  Αυτό  σηµαίνει  ότι :  
 

α .  για  να  παραχθεί  µια  επιπλέον  µονάδα  από  το  
αγαθό  Χ ,  θα  πρέπει  να  θυσιαστούν  3 µονάδες  
από  το  αγαθό  Ψ  

β .  για  να  παραχθεί  µια  επιπλέον  µονάδα  από  το  
αγαθό  Ψ ,  θα  πρέπει  να  θυσιαστούν  3 µονάδες  
από  το  αγαθό  Χ  

γ .  µια  αύξηση  της  ποσότητας  του  αγαθού  Χ  κα-
τά  1% θα  έχει  ως  αποτέλεσµα  τη  µείωση  της  
ποσότητας  του  αγαθού  Ψ  κατά  3% 

δ .  µια  αύξηση  της  ποσότητας  του  αγαθού  Ψ  κα-
τά  1% θα  έχει  ως  αποτέλεσµα  τη  µείωση  της  
ποσότητας  του  αγαθού  Χ  κατά  3%. 

Μονάδες  5 
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Α7  Τα αγαθά Α και Β είναι µεταξύ τους υποκατάστατα. Μία 

αύξηση της τιµής του αγαθού Α, η ζήτηση του οποίου είναι 
ελαστική, µε όλους τους άλλους προσδιοριστικούς παράγο-
ντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει ως αποτέλεσµα η  
συνολική  δαπάνη  των  καταναλωτών :  

 
α .  για  το  αγαθό  Α  να  αυξηθεί  
β .  για  το  αγαθό  Α  να  παραµείνει  σταθερή  
γ .  για  το  αγαθό  Β  να  αυξηθεί  
δ .  για  το  αγαθό  Β  να  παραµείνει  σταθερή .  

Μονάδες  5 

 
 
 

ΟΜΑ∆Α  Β  
 

Να  αναπτύξετε  όλα  τα  είδη  της  ανεργίας  (µονάδες  20) 
και  να  εξηγήσετε  τις  τρεις  βασικές  οικονοµικές  συνέπειές  
της  (µονάδες  3),  καθώς  και  τα  βασικά  κοινωνικά  προ-
βλήµατα  που  δηµιουργεί  η  ανεργία  (µονάδες  2).  

Μονάδες  25 
 

ΟΜΑ∆Α  Γ  
 

Να  µεταφέρετε  στο  τετράδιό  σας  τον  παρακάτω  πίνακα  
υπολογισµού  του  Α .Ε .Π .  µιας  υποθετικής  οικονοµίας  
στην  οποία  παράγεται  µόνο  ένα  αγαθό :   
 

Έτος  Ποσότητα  Τιµή  Α .Ε .Π .  
Τρέχουσες  

Τιµές  

∆είκτης  
Τιµών  

Α .Ε .Π .  
Σταθερές  
Τιµές  

1  5 100  200 
2 25 10    
3 22   150 220 
4  20  200  

 
Γ1  Αν  είναι  γνωστό  ότι  στο  τέταρτο  έτος  ο  πληθυ-

σµός  της  εν  λόγω  οικονοµίας  ανέρχεται  σε  100 ά-
τοµα  και  το  κατά  κεφαλήν  Α .Ε .Π .  σε  σταθερές  τι-
µές  είναι  2,4 χρηµατικές  µονάδες ,  κάνοντας  τους  
κατάλληλους  υπολογισµούς  να  συµπληρώσετε  τα  
κενά  του  πίνακα .  Έτος  βάσης  είναι  το  δεύτερο  έ-
τος .  

Μονάδες  15 
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Γ2  Να  υπολογίσετε  τον  ρυθµό  πληθωρισµού  από  το  
2ο  στο  3ο  έτος .  

Μονάδες  5 
 

Γ3 Να υπολογίσετε την ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. σε 
σταθερές τιµές από το 2ο στο 3ο  έτος. 

Μονάδες  5 
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ΟΜΑ∆Α  ∆  
Η  αγοραία  συνάρτηση  προσφοράς  ενός  αγαθού  δίνεται  
από  τη  σχέση  Qs=2P ,  όπου  Qs  είναι  η  προσφερόµενη  πο-
σότητα  του  αγαθού  και  P  είναι  η  τιµή  του .  Με  βάση  την  
αγοραία  συνάρτηση  ζήτησης  του  ιδίου  αγαθού ,  η  οποία  
είναι  γραµµική ,  προκύπτει  ο  παρακάτω  πίνακας :  
 

P QD

12 
15 
18 
21 

36 
30 
24 
18 

 
όπου  QD  είναι  η  ζητούµενη  ποσότητα  του  αγαθού .  
∆1 Να  βρείτε  τη  συνάρτηση  ζήτησης  του  αγαθού .   

Μονάδες  4 
∆2 Να  υπολογίσετε  την  τιµή  και  την  ποσότητα  ισορ-

ροπίας .   
Μονάδες  4 

∆3 Αν  το  κράτος  επιβάλει  ως  ανώτατη  τιµή  πώλησης  
του  αγαθού  την  PA=10  χρηµατικές  µονάδες ,  να  
υπολογίσετε  το  µέγεθος  του  ελλείµµατος  που  εµ-
φανίζεται  στην  αγορά  του  αγαθού ,  καθώς  και  την  
τιµή  την  οποία  οι  καταναλωτές  είναι  διατεθειµέ-
νοι  να  καταβάλουν  για  να  απορροφήσουν  όλη  την  
ποσότητα  του  αγαθού ,  η  οποία  προσφέρεται  από  
τους  παραγωγούς  στην  τιµή  ΡΑ .  

Μονάδες  8 
∆4 Μία  αύξηση  του  εισοδήµατος  των  καταναλωτών  

έχει  ως  αποτέλεσµα  τη  µεταβολή  της  ζήτησης  του  
αγαθού  κατά  50%. Θεωρώντας  ότι  η  εισοδηµατική  
ελαστικότητα  είναι  σταθερή  και  ίση  µε  5, να  υπο-
λογίσετε :  
α .  τη  νέα  τιµή  και  τη  νέα  ποσότητα  ισορροπίας   

Μονάδες  4 
β .  την  ποσοστιαία  αύξηση  του  εισοδήµατος .   

Μονάδες  5 

 

2004 
 
 

ΟΜΑ∆Α  Α  
 
Για  τις  προτάσεις  από  Α1 µέχρι  και  Α5 να  γράψετε  στο  
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τετράδιό  σας  τον  αριθµό  της  καθεµιάς  και  δίπλα  σε  κάθε  
αριθµό  τη  λέξη  ΄ ΄  Σωστό΄΄ ,  αν  η  πρόταση  είναι  σωστή  ή  
΄΄Λάθος  ΄ ΄ ,  αν  η  πρόταση  είναι  λανθασµένη .  
 
Α1 Η  βελτίωση  της  τεχνολογίας  παραγωγής  ενός  αγαθού  
µετατοπίζει  την  καµπύλη  του  συνολικού  προϊόντος  προς  
τα  πάνω  και  την  καµπύλη  προσφοράς  προς  τα  δεξιά .  
         
  Μονάδες   3 
 
Α2 Η  αύξηση  της  ζήτησης  ενός  αγαθού  Χ  µε  σταθερή  την  
καµπύλη  προσφοράς  του  θα  αυξήσει  τη  συνολική  δαπάνη  
των  καταναλωτών  για  το  αγαθό  Χ .  
         
  Μονάδες   3 
 
Α3 Το  οριακό  κόστος  είναι  ο  λόγος  της  µεταβολής  του  
µέσου  συνολικού  κόστους  προς  τη  µεταβολή  του  προϊό-
ντος .  
         
  Μονάδες   3 
 
Α4 Στη  βραχυχρόνια  περίοδο  παραγωγής  µε  µοναδικό  
µεταβλητό  συντελεστή  την  εργασία ,  όταν  το  οριακό  
προϊόν  είναι  µεγαλύτερο  από  το  µέσο ,  το  µέσο  προϊόν  
αυξάνεται  µε  την  αύξηση  της  εργασίας .  
         
  Μονάδες   3 
 
Α5 Το  ΑΕΠ  είναι  ποσοτικός  και  ποιοτικός  δείκτης  ευη-
µερίας .  
         
  Μονάδες   3 
 
Για  τις  προτάσεις  Α6  και  Α7  να  γράψετε  στο  τετράδιό  
σας  τον  αριθµό  της  πρότασης  και  δίπλα  του  το  γράµµα  
που  αντιστοιχεί  στη  σωστή  απάντηση .  
 
Α6 Στη  φάση  της  ύφεσης  παρατηρείται  :  
α .  έλλειψη  των  επενδύσεων .  
β .  µείωση  της  ανεργίας .  
γ .  αύξηση  των  επενδύσεων .  
δ .  αύξηση  της  παραγωγής .  
         
  Μονάδες   5 
 
Α7 Η  ανεργία  η  οποία  οφείλεται  στην  αδυναµία  της  αγο-
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ράς  εργασίας  να  απορροφήσει  άµεσα  ανέργους ,  παρότι  
υπάρχουν  κενές  θέσεις  εργασίας  για  τις  οποίες  οι  άνερ-
γοι  έχουν  τα  απαραίτητα  προσόντα  και  επαγγελµατική  
εξειδίκευση  χαρακτηρίζεται  ως  :  
α .  εποχιακή  ανεργία   
β .  ανεργία  τριβής  
γ .  διαρθρωτική  ανεργία  
δ .  ανεργία  ανεπαρκούς  ζήτησης .  
         
  Μονάδες  5 
 

ΟΜΑ∆Α  Β  
 
Υπάρχουν  διαφορετικές  απόψεις  για  τα  αίτια  που  προ-
καλούν  τον  πληθωρισµό .  Να  περιγράψετε  τα  βασικά  ση-
µεία  των  δύο  πιο  σηµαντικών  απόψεων  που  αναφέρονται  
στον  πληθωρισµό  ζήτησης  (Μονάδες  10) και  στον  πληθω-
ρισµό  κόστους  (Μονάδες  15). 
(δεν  απαιτείται  αναφορά  στο  στασιµοπληθωρισµό) .  
         
  Μονάδες   25  
 
 
      ΟΜΑ∆Α  Γ  
 
Να  µεταφέρετε  στο  τετράδιό  σας  τον  παρακάτω  πίνακα  
παραγωγικών  δυνατοτήτων  µιας  υποθετικής  οικονοµίας ,  
η  οποία  µε  δεδοµένη  τεχνολογία  παράγει  µόνο  τα  αγαθά  
Χ  και  Ψ  χρησιµοποιώντας  αποδοτικά  όλους  τους  παρα-
γωγικούς  συντελεστές  της .  
 
Συνδυα -
σµοί   

ποσοτήτων  
 
 
 

Παραγόµε -
νες  ποσότη -
τες  αγαθού  

Χ  

Παραγόµε -
νες  ποσότη -
τες  αγαθού  

Ψ  

Κόστος  
ευκαιρί -

ας  
 αγαθού  

Ψ  
(σε  µονά-
δες  Χ)  

Κόστος  
ευκαιρί -

ας  
 αγαθού  

Χ  
(σε  µονά-
δες  Ψ)  

Α  0 ;    

   0,5 2 
Β  10 90   

   0,25 ; 
Γ  ;  50   

   ;  ;  
∆  30 0   
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Γ1 Κάνοντας  τους  κατάλληλους  υπολογισµούς  στο  τε-
τράδιό  σας  να  συµπληρώσετε  τα  πέντε  κενά  του  πίνακα  
στα  οποία  υπάρχουν  ερωτηµατικά .  
         
  Μονάδες  10  
 
Γ2 Όταν  αυξάνεται  η  παραγωγή  του  Ψ ,  το  κόστος  ευκαι-
ρίας  του  αγαθού  Ψ  είναι  αυξανόµενο  ή  φθίνον ;  (Μονάδες  
4).  Να  δικαιολογήσετε  την  απάντησή  σας  µε  βάση  του  
παραγωγικούς  συντελεστές  της  οικονοµίας .  (Μονάδες  4).  
         
  Μονάδες  8 
 
Γ3 Όταν  παράγονται  74 µονάδες  του  αγαθού  Ψ ,  ποια  εί-
ναι  η  µέγιστη  ποσότητα  από  το  αγαθό  Χ  που  µπορεί  να  
παράγει  η  συγκεκριµένη  υποθετική  οικονοµία ;  
         
  Μονάδες   7 
 
      ΟΜΑ∆Α  ∆  
 
Στον  παρακάτω  πίνακα  δίνονται  οι  τιµές  (Ρ),  οι  ζητού-
µενες  ποσότητες  (Q) αγαθού  Κ  και  τα  αντίστοιχα  εισο-
δήµατα  (Y) (ceteris paribus).  
 

 Τιµή  P Ζητούµενες   
ποσότητες  Q 

Εισόδηµα  Y 

A    
B    
    

 
 


