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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) Η αύξηση των αμοιβών των συντελεστών παραγωγή ς μετατοπίζει την καμπύλη  

προσφοράς δεξιά.  

β) Αν ένας καταναλωτής αναμένει πως το εισόδημά του στο μέλλον θα αυξηθεί  και το  

αγαθό είναι κατώτερο, σήμερα θα μειώσει  τη ζήτησή του για το εν λόγω αγαθό.  

γ) Στη μακροχρόνια περίοδο ισχύει  FC = 0 .  

δ) Ορισμένα νοικοκυριά αποτελούν και επιχείρηση.  

ε) Μία υποθετική οικονομία βρίσκεται  σε ισορροπία. Αν αυξηθεί η προσφορά με σταθερή 

τη ζήτηση, στην αρχική τιμή ισορροπίας δημιουργείται πλεονάζουσα προσφορά.  

 

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. Όταν σε μία υποθετική οικονομία έχουμε ποσοστό ανεργίας 0%, συμπεραίνουμε ότι:  

α. Η επιχειρηματικότητα δεν είναι  σ υντελεστής παραγωγής  

β. Παράγουμε σε έναν συνδυασμό ο οποίος βρίσκεται αριστερά της ΚΠΔ (εφικτός)  

γ. Όλοι οι συντελεστές παραγωγής απασχολούνται πλήρως και  αποδοτικά  

δ. Όλα τα παραπάνω

Μονάδες 5 

 

Α3.  Σε επίπεδο παραγωγής 10 μονάδων προϊ όντος εμφανίζεται  συνολικό κόστος ανά  

μονάδα προϊόντος ίσο με 20 χρηματικές μονάδες.  Στη συνέχεια, η παραγωγή αυξάνεται  

κατά 10 μονάδες προϊόντος και κάθε μια από αυτές τις 10 μονάδες προϊόντος αυξάνει  το  

κόστος της επιχείρησης κατά 40 χρηματικές μονάδες. Το συνολικό κόστος για Q = 20 είναι:  

α.  140 

β.  30 

γ .  420 

δ .  600



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Να εξηγήσετε με τη βοήθεια των κατάλληλων διαγραμμάτων:  

B1.  Tη  μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα   

Μονάδες 8  

Β2.  Τη μεταβολή στην προσφορά   

Μονάδες 8  

Β3.  Την ταυτόχρονη μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα και στην προσφορά  

Μονάδες 9  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Σε μία υποθετική οικονομία δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:  

ΕΤΟΣ  ΑΕΠ τρέχουσες τιμές (εκ.€)  ΔΤ  

2014 2.000 80 

2015 2.450 100 

2016 3.000 110 

2017  3.200 115 

 

Γ1. Να υπολογίσετε το πραγματικό ΑΕΠ κάθε έτους, με έτος βάσης αυτό που προκύπτει  

από τα δεδομένα του πίνακα.  

Μονάδες 5  

Γ2. Ποια είναι  η πραγματική μεταβολή και η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ 

μεταξύ 2016-2017;  

Μονάδες 5  

Γ3. Να απαντηθεί το ερώτημα (Γ2) ,  αν έτος βάσης ορισθεί το 2016.  

Μονάδες 5  

Γ4. Να βρεθεί η ποσοστιαία μεταβολή στους δείκτες τιμών  (ρυθμός πληθωρισμού)  μεταξύ 

2016-2017.  

Μονάδες 5  

Γ5. Να προσδιορίσετε το πραγματικό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. του έτους 2017 σε τιμές 2016, 

αν ο πληθυσμός είναι 1.5 εκατομμύρια άτομα.  

Μονάδες 5  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγα θού είναι  γραμμικές.  Όταν η τιμή (P1) 

του  αγαθού είναι 200 χρηματικές μονάδες,  η ζητούμενη ποσότητά του (QD1) είναι  150 

μονάδες.  Καθώς η τιμή του αγαθού μειώνεται από P1 σε P2, η ελαστικότητα ζήτησης ως 

προς την  τιμή του είναι ED = -2. Στην τιμή P2, η ζητο ύμενη ποσότητα του αγαθού (QD2) 

είναι  κατά  20% μεγαλύτερη από αυτήν που αντιστοιχεί  στην τιμή P1.  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

Δ1.  Να βρεθούν η τιμή P2 και η συνάρτηση ζήτησης του αγαθού.  

Μονάδες 5  

 

Δ2.  Μία αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών κατά 25% είχε ως αποτέλεσμα να  

αυξηθεί  η ζητούμενη ποσότητα του αγαθού σε κάθ ε τιμή του κατά 150 μονάδες. Να βρεθεί  

η νέα συνάρτηση ζήτησης του αγαθού κα ι να υπολογιστεί η εισοδηματική ελαστικότητα  

(EY) στην τιμή P1 = 200 χρηματικές μονάδες.  

Μονάδες 5  

 

Δ3.  Έστω ότι πριν την αύξηση του εισοδήμα τος η τιμή ισορροπίας του αγαθού ήταν 200  

χρηματικές μονάδες και η ποσότητα ισορροπίας του 150 μονάδες. Μετά την αύξηση του  

εισοδήματος η τιμή ισορροπίας του αγαθού είναι ίση με 300 χρηματικές μονάδες. Να  

βρεθεί  η συνάρτηση προσφοράς του αγαθού και να χαρα κτηριστεί η προσφορά. Να  

υπολογιστεί η ελαστικότητα προσφοράς (Es).  

Μονάδες 5  

 

Δ4.  Να γίνει η γραφική απεικόνιση των δύο σημείων ισορροπίας.  

Μονάδες 5  

Δ5.  

α. Γιατί  είναι χρήσιμη η γνώση της ελαστικότητας ζήτησης για το κράτος και τις 

επιχειρήσεις;   

 Μονάδες 3  

β. Ποιος είναι  ο σπουδαιότερος παράγοντας που επηρεάζει  την ελαστικότητα της 

προσφοράς;  Εξηγήστε.   

Μονάδες 2  

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


