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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3)  

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας,  δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε  κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι  σωστή, ή  Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

 

α.  Αντικείμενο της Πολιτικής Οικονομίας ή της Οικονομικής Επιστήμης είναι η μελέτη των 

οικονομικών προβλημάτων, της παραγωγής, της διανομής και  ανάπτυξης που 

δημιουργούνται μέσα σε μία κοινωνία καθώς και η επίλυσή τους.    

β .  Το χρηματικό κόστος ενός αγαθού ε ίναι το εναλλακτικό κόστος του εκφρασμένο σε 

χρήμα.  

γ.  Στη μακροχρόνια περίοδο η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι μεγαλύτερη 

από ότι  στη βραχυχρόνια περίοδο διότι  οι καταναλωτές μπορούν πιο εύκολα να 

προσαρμόζονται στις μεταβολές των τιμών.  

δ.   Αγαθό Χ με ED =-1.2 έχει  υποκατάστατο αγαθό Υ με ED =-0.5.  Αν μειωθεί  η προσφορά του 

αγαθού Χ, τότε θα αυξηθεί  η συνολική δαπάνη και των δύο αγαθών.  

ε.  Αν το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ της χώρας Α είναι  σχετικά μεγαλύτερο από το κατά 

κεφαλήν πραγματικό Α ΕΠ της χώρας Β,  η ζωή στη χώρα Α είναι καλύτερη.  

Μονάδες 15  

 

Στις παρακάτω προτάσεις Α2  και Α3  να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης 

και, δίπλα του, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Α2. Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί ως μοναδικό μεταβλητό συντελεστή την εργασία, 

απασχολεί 5 εργάτες και  επιτυγχάνει μέσο προϊόν 18 και  μέσο μεταβλητό κόστος 200. Αν 

προσλάβει έναν ακόμη εργάτη, το οριακό κόστος είναι 360. Ποια θα είναι η παραγωγή με 

το νέο εργάτη;  

α.  95   

β .  110  

γ.  100 

δ.  120 

Μονάδες 5 

 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α3.  Λόγω της πανδημίας COVID –  19, ποια θα είναι η επίδραση κάθε μεταβολής από τις 

παρακάτω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων της Ελλάδας;  Εξηγήστε λεκτικά και 

διαγραμματικά κάθε περίπτωση.   

 

α.  αύξηση της ανεργίας.   

β .  αύξηση της εξωτερικής 

μετανάστευσης.  

γ.  χειροτέρευση της τεχνολογίας της 

παραγωγής.   

δ.  αύξηση της υπογεννητικότητας.  

Μονάδες 5  

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Το ΑΕΠ, παρά τη  σπουδαιότητα και  χρησιμότητά του, παρουσιάζει  ατέλειες και  αδυναμίες,  

οι οποίες  οφείλονται σε πολλές αιτίες. Ποιες είναι οι  σπουδαιότερες από αυτές; Εξηγήστε.  

Μονάδες 25  

 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Μια υποθετική οικονομία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ.,  σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα και είναι  γνωστό ότι  όλοι  οι συντελεστές παραγωγής που έχει στη διάθεσή της 

λειτουργούν πλήρως και  αποδοτικά (ορθολογικά).  

 

ΕΤΗ  Ρχ  Ρψ  Qχ  Qψ  

2003 30 20 100 300 

2004 20 10 200 200 

 

Γ1.  Να υπολογίσετε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές κάθε έτους.    

Μονάδες 5  

 

Γ2.  Να εξηγήσετε τι  μετρά το ονομαστικό ΑΕΠ και τι  μετρά το πραγματικό ΑΕΠ.  

Μονάδες 5  

 

Γ3. Να υπολογίσετε το Δείκτη Τιμών κάθε έτους θεωρώντας ως έτος βάσης το 2004.  

Μονάδες 5  

 

Γ4. Να εξετάσετε και να αιτιολογήσετε αν ο συνδυασμός Λ (Χ=110, Ψ=250) και ο Κ (Χ=100, 

Ψ=310) μπορούν να παραχθούν με τις δεδομένες παραγωγικές δυνατότητες.    

Μονάδες 10  

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1.  Η καμπύλη ζήτησης για ένα αγαθό Χ είναι ευθεία γραμμή και τέμνει  τον άξονα των 

τιμών στο σημείο Α και τον άξονα των ποσοτήτων στο σημείο Β. Αν στο μέσο της ΑΒ είναι  

η τιμή 20 χρηματικές μονάδες και η ζητούμενη ποσότητα είναι 40 μονάδες προϊόντος και  

η τιμή μεταβληθεί  σε 30 χρηματικές μονάδες ,  να βρεθεί  η εξίσωση της καμπύλης ζήτησης 

του αγαθού.  

Μονάδες 4  

Δ2.  Ποια είναι η μέγιστη δυνατή τιμή του ζητούμενου αγαθού Χ (Μονάδες 2), ποια η 

μέγιστη ποσότητα που θα μπορούσε να ζητηθεί από αυτό το αγαθό (Μονάδες 2) και  για  

ποια τιμή και  για ποια ζητούμενη ποσότητα, οι καταναλωτές έχουν μέγιστη συνολική 

δαπάνη για αυτό το αγαθό (Μονάδες 2);   

Μονάδες 6  

 

Δ3. Έστω ότι το αγαθό Χ παράγεται από 10 πανομοιότυπες επιχειρήσεις.  Ο ατομικός 

πίνακας προσφοράς είναι  ο παρακάτω:  

P Qs 

10 100 

20 150 

25 300 

30 500 

 Να υπολογίσετε την τιμή ισορροπίας και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς.  

Μονάδες 4  

 

Δ4. Αν το κράτος επιβάλλει  την τιμή των 20 χρηματικών μονάδων, θα προκύψει έλλειμμα 

ή πλεόνασμα στη ν αγορά και πόσο θα είναι αυτό; Πώς ονομάζεται αυτή η τιμή και ποιο 

πρόβλημα θα δημιουργήσει;  Να το υπολογίσετε.     

Μονάδες 4  

 

Δ5. Αν το κράτος επιβάλλει  την τιμή των 30 χρηματικών μονάδων, θα προκύψει έλλειμμα 

ή πλεόνασμα στην αγορά κ αι πόσο θα είναι αυτό  (Μονάδες 3);  Τι θα κερδίσει το κράτος 

εάν πουλήσει  την κρατική επιβάρυνση ως εξής  (Μονάδες 4):  

 Ένα  μέρος μέχρι την τιμή ισορροπίας στην τιμή ισορροπίας  

 Το υπόλοιπο στην τιμή των 15 χρηματικών μονάδων;  

Μονάδες 7  

Οι υπολογισμοί  να γίνουν μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.   

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


