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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4 ) 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

ΘΕΜΑ Α  

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις Α.1.1  έως Α.1.5 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.1.1  Βασική επιδίωξη του νοικοκυριού είναι  η όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση 

των αναγκών του με βάση το δεδομένο εισόδημα που έχει  στη διάθεσή του.  

Α.1.2  Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, μία αύξηση της τιμής οδηγεί σε μείωση της 

ζήτησής του (ceter is  paribus).    

Α.1.3  Στη συνάρτηση παραγωγής διακρίνουμε την παραγωγική αποτελεσματικότητα που 

είναι  η καλύτερη δυνατή.   

Α.1.4  Ο χρόνος ανήκει στους προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς.  

Α.1.5  Στην αγορά ενός αγαθού που παρατηρείται πλεόνασμα, θα συνεχ ίσει να αυξάνεται  

όσο μειώνεται η τιμή.  

Μονάδες 15  

Στις παρακάτω προτάσεις, Α.2.1  και Α.2.1, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της 

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

Α.2.1 Σε μία οικονομία, οι απασχολούμενοι είναι 80  κι οι  άνεργοι  είν αι 20.  Το ποσοστό 

της ανεργίας είναι:   

α.  19%.  

β.  25%. 

γ. 20%.  

δ.  23.6%.  

Μονάδες 5  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Α.2.2  Ο  πολίτης Α έχει ετήσιο εισόδημα 50 .000 ευρώ και φορολ ογείται με την παρακάτω 

κλίμακα. Θα πληρώσει ετήσιο φόρο ίσο με:  

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

0 –  20.000 0% 

20.001 –  30.000 20% 

30.001 και  άνω  25% 

 

α.  7.000 ευρώ .   

β .  9.000 ευρώ .  

γ.  7.500 ευρώ .   

δ.  8.500 ευρώ .   

Μονάδες 5  

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ  

ΘΕΜΑ Β  

Β.1.  Σε τι διαφέρει η μικροοικονομική από την μακροοικονομική ανάλυση; Ποιος είναι ο 

σπουδαιότερος λόγος που επιβάλλει τη διάκριση της θεωρίας;  

Μονάδες 12  

Β.2 .  Ποιες αδυναμίες παρουσιάζει το ΑΕΠ ως δείκτης της οικονομικής ευημερίας;  

Μονάδες 13  

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ  

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1.  Δίνονται  τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για μία οικονομία:  

 

Έτος  Α.Ε.Π. σε τρέχουσες 

τιμές (ονομαστικό)  

Α.Ε.Π. σε σταθερές 

τιμές (σταθερό)  

Δείκτης Τιμών (%)  

2015 200  100 

2016 210  120 

2017 260 200  

2018  220 140 

 

α.  Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε. Στο τετράδιό 

σας να φαίνονται όλες οι πράξεις που ακολουθήσατε αναλυτικά. (Μονάδες 4)  



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

β.  Να υπολογίσετε την πραγματική και  την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. 

μεταξύ των ετών 20 17 –  2018 και μεταξύ των ετών 2015 –  2016 σε σταθερές τιμές του 2015. 

(Μονάδες 4)  

 

γ.  Να υπολογίσετε το Α.Ε.Π. του 2017 σε σταθερές τιμές του 2016. (Μονάδες 5 )   

 

δ.  Αν ο πληθυσμός της οικονομίας το έτος 2016 ήταν 100  άτομα, να υπολογίσετε το κατά 

κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2016. (Μονάδες 4)  

Μονάδες 17 

 

Γ2.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ενός προϊόντος που διέρχεται από τρία στάδια 

παραγωγής.  

 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ  

Πρώτο στάδιο  50  

Δεύτερο στάδιο   30 

Τρίτο στάδιο   40 

Σύνολο    

 

α.  Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας,  να συμπληρώσετε τα κενά του, 

κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.  

Μονάδες 8  

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ  

ΟΜΑΔΑ Δ  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική παραγωγή μίας επιχείρησης και τον 

αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων:  

L 4 5 6 7 

Q 160 200 220 225 

 

Ο εργατικός μισθός είναι  1.000 χρηματικές μονάδες και  το κόστος της πρώτης ύλης που 

απαιτείται για κάθε μονάδα παραγωγής είναι  100 χρηματικές μονάδες.  

Δ1.  Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. (Να βασιστείτε στο ακέραιο 

μέρος των αριθμητικών αποτελεσμάτων)  

Μονάδες 12  

 

 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ2.  Το προϊόν αυτό παράγεται από 100 όμοιες επιχειρήσεις.  Ο πίνακας αγοραίας ζήτησης 

του προϊόντος είναι:   

Ρ  100 125 150 300 

QD  30.000 25.000 22.000 20.000 

 

Να βρείτε την τιμή και  την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς.  

Μονάδες 3  

Δ4.  

i .  Στην τιμή των 125 ευρώ, υπάρχει έλλειμμα ή πλεόνασμα στην αγορά  και γιατί ;  

Υπολογίστε το. Μονάδες 3  

i i .  Στην τιμή των 300 ευρώ, υπάρχει  έλλειμμα ή πλεόνασμα στην αγορά  και γιατί ;  

Υπολογίστε το. Μονάδες 3  

Δ5.  Να υπολογίσετε την συνολική δαπάνη των καταναλωτών στο σημείο ισορροπίας.   

Μονάδες 2  

Δ6.  Να υπολογίσετε το τμήμα της δαπάνης των καταναλωτών που θα εισπράξει η καθεμία 

επιχείρηση.   

Μονάδες 2  

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!!  


