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ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο σας δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση την λέξη «Σωστό» αν η πρόταση είναι σωστή, ή «Λάθος» αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

 
α. Όσο αυξάνεται το κατά µονάδα κόστος, η επιχείρηση αυξάνει την παραγωγή της ακόµη και µε 

την ίδια τιµή πώλησης, γιατί αυξάνει το κέρδος της.   

β. Οι ανάγκες ως σύνολο είναι απεριόριστες ή ακόρεστες, αλλά καθεµιά ανάγκη ξεχωριστά 

υπόκειται σε προσωρινό κορεσµό.  

γ. Η ζήτηση ενός αγαθού µεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση µε τη µεταβολή της τιµής 

του υποκατάστατου αγαθού (ceteris paribus) 

δ. Η αύξηση της ζήτησης ενός αγαθού Χ µε σταθερή την καµπύλη προσφοράς του θα αυξήσει τη 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ.  

ε. Το ΑΕΠ περιλαμβάνει την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων αγαθών. 

     Μονάδες 15  

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

του το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση. 

Α2. Σε ένα αγαθό Χ παρατηρείται ED = – 0,5, ενώ σε ένα συµπληρωµατικό του αγαθό, το Ψ, 

παρατηρείται ED = – 1,5. Μία αύξηση της τιµής του αγαθού Χ, µε όλους τους άλλους 

προσδιοριστικούς παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), θα έχει την ακόλουθη επίδραση στη 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών των δύο αγαθών:: 

α. αύξηση της συνολικής δαπάνης για το Χ και µείωση της συνολικής δαπάνης για το Ψ.  

β. αύξηση της συνολικής δαπάνης για το Χ και αύξηση της συνολικής δαπάνης για το Ψ.  

γ. µείωση της συνολικής δαπάνης για το Χ και µείωση της συνολικής δαπάνης για το Ψ.  

δ. µείωση της συνολικής δαπάνης για το Χ και αύξηση της συνολικής δαπάνης για το Ψ.  

                                 Μονάδες 5 

Α3. Οι αγορές των αγαθών Χ και Ψ, που είναι µεταξύ τους συµπληρωµατικά, βρίσκονται σε ισορροπία. 

Μια βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού Χ θα έχει ως αποτέλεσµα::  

α. τη µείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της προσφοράς του Ψ.  

β. τη µείωση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ.  

γ. την αύξηση της προσφοράς του Χ και την αύξηση της ζήτησης του Ψ.  

δ. την αύξηση της προσφοράς του Χ και τη µείωση της ζήτησης του Ψ.   
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ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β 

Β.1 Ποιες δαπάνες αποτελούν το µεταβλητό και ποιες το σταθερό κόστος µιας επιχείρησης; Να 

αναφέρετε παραδείγματα.              (Μονάδες 3)  

Β.2 Να αναλυθεί το εργατικό σωματείο ως κοινωνικός θεσμός         (Μονάδες 10)  

Β.3 Γιατί το οριακό κόστος είναι σηµαντικό µέγεθος για µια επιχείρηση;        (Μονάδες 2)  

Β.4. Να εξηγήσετε γιατί είναι απαραίτητη η αποτίμηση του ΑΕΠ σε χρηματικές μονάδες και τι πρόβλημα 

        δημιουργείται από αυτή την ενέργεια;                                                                                      (Μονάδες 10)  

      Μονάδες 25 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Ένα οινοποιείο για την παραγωγή κρασιού χρησιμοποιεί εργάτες και σταφύλια ως προς Α΄ υλες.  Για την 

παραγωγή κάθε φιάλης κρασιού απαιτούνται 8 κιλά σταφυλιού τα οποία κοστίζουν 0,50€ το κιλό.  Όταν 

η επιχείρηση παράγει 1000 φιάλες, χρησιμοποιεί 2 εργάτες ενώ όταν παράγει 3000 φιάλες 

χρησιμοποιεί 5 εργάτες και το οριακό κόστος σε αυτό το επίπεδο παραγωγής είναι 4,75.  

Ζητείται: 

1. Να βρεθούν οι εργάτες που απαιτούνται για την παραγωγή 7000 φιαλών κρασιού αν γνωρίζουμε ότι 

το MC σε αυτό το επίπεδο παραγωγής είναι 4,625 

2. Πόσο θα γίνει το μεταβλητό κόστος και πόσοι εργάτες θα απασχοληθούν από την επιχείρηση αν 

αυτή αποφασίσει να παράγει 5400 φιάλες; 

     Μονάδες 25 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ Δ 

Έστω οι χώρες Α και Β με πληθυσμό 10 εκ. και 8 εκ. αντίστοιχα που παράγουν τα αγαθά Χ και Ψ όπως 
δείχνει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

Να συγκρίνεται τις δύο 

χώρες ως προς την 

οικονομική τους ευημερία το 1999 με Ε.Β. το 1998. 

1. Να βρεθεί ο Δ.Τ. του 1999 με έτος βάσης το 1998 και για τις δυο χώρες. 

Χ Ω Ρ Α  Α 

Έτος PX QX PY QY 

1998 24 16 44 24 

1999 30 20 50 40 

Χ Ω Ρ Α  Β 

Έτος PX QX PY QY 

1998 22 16 20 28 

1999 36 18 28 42 
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2. Εάν η αύξηση της παραγωγής που σημειώθηκε στην χώρα Α το 1999 οφείλεται στην εξάλειψη της 

ανεργίας ενώ η Β και τα 2 έτη βρισκόταν σε πλήρη απασχόληση, δείξτε σε τυχαία διαγράμματα τις 

Κ.Π.Δ. των 2 χωρών και σχολιάστε.                         Μονάδες 25 

 

                                                                                   Eπιμέλεια θεμάτων: Βοργιανίτης Χρήστος 


