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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

 

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

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

ΛΑΘΟΣ , αν η πρόταση είναι  λανθασμένη.  

 

α.  Η βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς  της επιχείρ ησης προκύπτει από το κατερχόμενο 

τμήμα της  καμπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται  πάνω από την καμπύλη του μέσο 

μεταβλητού κόστους.  

β.  Όταν το κράτος επιβάλλει τιμή ασφαλείας σε κάποιο γεωργικό προϊόν, είναι π ιθανό να 

πουληθεί με «καπέλο».   

γ.  Στη μακροχρόνια περίοδο δεν ισχύει FC=0.  

δ.  Η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης  είναι εκείνη που προέρχεται από την πτώση της 

οικονομικής δραστηριότητας στις  φάσεις της καθόδου και της ύφεσης του οικονομικού 

κύκλου .   

ε.  Οι  φόροι εισοδήματος  είναι  άμεσοι ενώ οι φόροι δαπάνης είναι έμμεσοι.   

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 

συντελεστής 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 προϊόντος εμφανίζεται συνολικό κόστος ανά μονάδα 

προϊόντος ίσο με  20 χρηματικές μονάδες.  Στη συνέχεια, η  παραγωγή αυξάνεται  κατά 10  

μονάδες προϊόντος και κάθε μία από αυτές τις 10 μονάδες αυξάνει το κόστος της επιχείρησης 

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

α.  140.   

β.  30.  

γ.  420.   

δ.  600.   

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

 

Το Α.Ε.Π είναι  ένα μέγεθος που μας  πληροφορεί  για την οικονομική ευημερία μιας χώρας.  

Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. μετρά το βιοτικό επίπεδο της  χώρας. Όμως, παρά τη  

σπουδαιότητα και  χρησιμότητά του, το Α.Ε.Π. παρουσιάζει ατέλειες και  αδυναμίες,  οι  οποίες 

οφείλονται σε πολλές αιτίες.  Να αναλύσετε τις σπουδαιότερες αδυναμίες του  Α.Ε.Π. ως 

δείκτη οικονομικής ευημερίας.  

Μονάδες 25  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

 

Για μία υποθετική οικονομία δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:  

 

ΕΤΟΣ  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΚΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΑΕΠ  

ΔΤ 

(%) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ 

ΑΕΠ  

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΑΕΠ  

ΡΥΘΜΟΣ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 

(%) 

2010 3.000 800     

2011 4.000 750    12% 

2012 4.000 730    25% 

2013 4.500 800 150    

 

 

Γ1.  Να συμπληρωθεί ο πίνακας με έτος  βάσης το 2010.   

Μονάδες 5 

Γ2.  Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του ονομαστικού και του πραγματικού ΑΕΠ 

μεταξύ των ετών 2010 και  2011 με έτος βάσης το 2010.  

Μονάδες 5  

Γ3. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του ονομαστικού και  πραγματικού ΑΕΠ μεταξύ 

των ετών 2011 και 2012 με  έτος βάσης το 2011.    

Μονάδες 5  

 

Γ4.  Τι  ποσοστό της μεταβολής  του ΑΕΠ οφείλεται  στις παραγόμενες ποσότητες  και τι  στις  

τιμές μεταξύ των ετών 2010 και  2011; Ως έτος βάσης να θεωρηθεί  το 2010.   

  Μονάδες 5   

Να βασιστείτε  στη χρήση έως ενός δεκαδικού ψηφίου  στα αριθμητικά αποτελέσματα .    

 

Γ5.  Να περιγράψετε  το σφάλμα σύνθεσης με  τη  χρήση ενός παραδείγματος.    

  Μονάδες 5  

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΘΕΜΑ Δ  

 

Δίνονται  τα παρακάτω στοιχεία:  

 

Ι)  ΑΓΟΡΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΤΙΜΗ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  (W)  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (Ν)  

1 52 10 5 

2 52 10 4 

3 56 10 5 

4 50 11 5 

 

ΙΙ)  ΑΓΟΡΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ   

ΤΙΜΗ  
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ED  ( 1 0  - >  1 2 )  = - 1/4 

10 80 

12 ? 

 

 

Δ1.  Να προσδιορίσετε  τις γραμμικές συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης.  

Μονάδες 10  

 

Δ2.   Να προσδιορίσετε το σημείο ισορροπίας της αγοράς.  

Μονάδες 2 

 

Δ3.   

i.  Πόσα χρήματα εισπράττουν οι  επιχειρήσεις όταν η αγορά ισορροπεί;   

Μονάδες 2 

 

i i.  Να εξηγήσετε αν συμφέρει τους παραγωγούς αν αυξήσουν την προσφορά τους.   

Μονάδες 3  

 

Δ4.  Να γίνει διαγραμματική παρουσίαση της ισορροπίας της αγοράς.   

Μονάδες 4 

 

 

 

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ5.   

i.  Εάν όλες οι  επιχειρήσεις είναι  πανομοιότυπες, να δείξετε  πόσες μονάδες  παράγει  

η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση όταν η αγορά ισορροπεί.  

Μονάδες 2 

 

i i.  Εάν ο μοναδικός συντελεστής παραγωγής είναι η εργασία, να δείξετε πόσους  

εργάτες απασχολεί  η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση, όταν παράγεται  η  ποσότητα 

ισορροπίας και με δεδομένο ότι  AVC = 2;    

Μονάδες 2 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!   

 


