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ΘΕΜΑ Α 

Α1. Για τις παρακάτω προτάσεις του θέματος να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της 

καθεμιάς και δίπλα σε κάθε θέμα τη λέξη Σωστό , αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος ,  αν η 

πρόταση είναι λανθασμένη. 

1. Όταν η ΚΠΔ είναι κοίλη προς την αρχή των αξόνων , οι παραγωγικοί συντελεστές 

της οικονομίας είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή των αγαθών. 

2. Οι δαπάνες για τα ασφάλιστρα αποτελούν μεταβλητό κόστος για την επιχείρηση. 

3. Αν η ζήτηση είναι ισοσκελής υπερβολή , αυξάνοντας οι παραγωγοί την προσφορά , 

θα αυξήσουν τα έσοδά τους. 

4. Χαρακτηριστικό της ανεργίας τριβής είναι ότι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο , είναι 

προσωρινή και μικρής διάρκειας. 

5. Η λήψη των αποφάσεων των οικονομούντων ατόμων δε βασίζεται στη βεβαιότητα 

του αποτελέσματος , αλλά στις προσδοκίες που τα άτομα διαμορφώνουν για τα 

αποτελέσματα των πράξεων τους. 

6. Το μεταβλητό κόστος στην αρχή αυξάνεται με φθίνοντα ρυθμό και έπειτα με αύξοντα 

ρυθμό. 

7. Αν η τιμή μειωθεί κατά 20% και η ζήτηση είναι ελαστική , η Συνολική Δαπάνη θα 

μειωθεί. 

8. Η εισοδηματική ελαστικότητα όλων των αγαθών είναι θετική. 

9. Το οριακό προϊόν της εργασίας  (marginal product of labor) δίνεται από το λόγο 

μεταβολή του συνολικού κόστους (Total Cost) προς μεταβολή του συνολικού 

προϊόντος (Τotal Product). 

10. Η περίπτωση που η ελαστικότητα της προσφοράς είναι ίση με το μηδέν (ΕS = 0)  

αναφέρεται κυρίως σε ευπαθή αγροτικά προϊόντα , τα οποία δεν μπορούν να 

διατηρηθούν και πρέπει οπωσδήποτε να προσφερθούν σε οποιαδήποτε τιμή σε μια 

ορισμένη περίοδο. 

 

(Μονάδες 15) 

 

Α2. Για τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το 

γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

1. Σε μία οικονομία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) έτους σε σταθερές τιμές 

είναι 200 και ο δείκτης τιμών έτους είναι 110. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές είναι: 

a. 110 

b. 220 

c. 222 

d. 310 
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2. Στην μικροοικονομική ανάλυση σημείο αναφοράς είναι : 

a. Η συνολική κατανάλωση της οικονομίας  

b. Το συνολικό εισόδημα της οικονομίας 

c. Ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού 

d. Ο συνολικός όγκος της παραγωγής μιας οικονομίας 

(Μονάδες 5) 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Εξηγείστε για ποιο λόγο η παραγωγή του σταριού όλης της γης δεν μπορεί να γίνει σε μία 

γλάστρα ? 

 

B2. Τι εννοούμε με τους όρους ευσταθής και ασταθής ισορροπία στην αγορά ; Στην 

απάντηση να συμπεριλάβετε διαγράμματα. 

 

(Μονάδες 20) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Υποθέστε ότι είσαστε ψαράς και κάθε ημέρα βγάζετε ποσότητα Q = 6  ψάρι. Το ψάρι 

αυτό πρέπει να πουληθεί σε ένα από τα τρία κοντινά χωριά . η συνάρτηση ζήτησης κάθε 

χωριού είναι : 

ΧΩΡΙΟ Α: P = 10 – 
1

3 
 QD 

ΧΩΡΙΟ Β : Ρ  = 20 – 2 QD 

ΧΩΡΙΟ Γ : Ρ = 48 Q -1 

Όλη η ποσότητα πρέπει να πουλιέται κάθε ημέρα γιατί το ψάρι δεν μπορεί να διατηρηθεί. 

1) Σε ποιο χωριό συμφέρει να πουλάτε το ψάρι όταν Q = 6 

2) Αν η ποσότητα αυξηθεί σε Q = 9 και πρέπει να πουληθεί μόνο σε ένα χωριό, ποιο 

χωριό θα προτιμήσετε; 

3) Ποια η σχέση μεταξύ της συνολικής προσόδου και ελαστικότητας ζήτησης; 

4) Δείξτε την περίπτωση αυτή σε διάγραμμα.    

 (Μονάδες 15) 

Γ2. Αν υποθέσουμε ότι το διάγραμμα δίνει τα σημεία ισορροπίας της αγοράς ενός προϊόντος . 

Από την θέση των σημείων αυτών μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι είναι τα σημεία της 

καμπύλης ζήτησης;  
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(Μονάδες 5) 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δίνονται τα πιο κάτω υποθετικά στοιχεία για μια οικονομία, εκφρασμένα σε εκατομμύρια €: 

ΕΤΟΣ ΑΕΠΤΡΕΧ. ΑΕΠ ΣΕ ΣΤΑΘ. ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2005 140 136 

2006 150 145 

2007 170 160 

2008 180 170 

 

 

 

 

 

 Στους υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί μόνο το ακέραιο μέρος των μεγεθών. 

 α) Να βρεθεί ο ΔΤ κάθε έτους σε σταθερές τιμές του προηγούμενου έτους.  

β) Να βρεθεί ο ρυθμός πληθωρισμού του ΔΤ σε σταθερές τιμές του προηγούμενου έτους  

q

p
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γ) Να βρεθεί ΔΤ με έτος βάσης το 2005  

δ) Να βρεθεί ο ρυθμός πληθωρισμού του ΔΤ σε τιμές 2005. ε) Να βρεθεί το ΑΕΠ σε 

πραγματικές τιμές του 2005.  

ε) Να βρεθεί το ΑΕΠ σε πραγματικές τιμές του 2005 

στ) Να βρεθεί ο πραγματικός ρυθμός ποσοστιαίας μεταβολής του ΑΕΠ τόσο σε σταθερές 

τιμές του προηγούμενου έτους όσο και σε σταθερές τιμές του 2005. 

 

(Μονάδες 40) 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α1 

1.Λ                  6.Σ 

2.Λ                  7.Λ 

3.Λ                  8.Λ 

4.Λ                  9.Λ 

5.Σ                10.Σ 

ΘΕΜΑ Α2 

1.Β 

3.Γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

 

Β1. Εδώ ισχύει ο νόμος της μη ανάλογης ή φθίνουσας απόδοσης. Σύμφωνα με αυτόν   στη 

βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής, δηλαδή στην περίοδο που υπάρχει ένας τουλάχιστον 

σταθερός παραγωγικός συντελεστής, υπάρχει ένα σημείο μέχρι το οποίο η διαδοχική 

προσθήκη ίσων μονάδων του μεταβλητού συντελεστή δίνει συνεχώς μεγαλύτερες αυξήσεις 

στο συνολικό προϊόν. Πέρα από το σημείο αυτό κάθε διαδοχική ίση αύξηση του μεταβλητού 

συντελεστή θα δίνει όλο και μικρότερες αυξήσεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό 

προϊόν του μεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. Αναλογικά εδώ 

δεν ισχύει ότι προσθέτοντας σπόρους θα έχεις μεγαλύτερη απόδοση αφού ισχύει το γεγονός 

ότι το έδαφος και η εργασία συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο όταν βρίσκονται σε μά 

ορισμένη αναλογία. 
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Β2. 

 

 

Από το διάγραμμα  εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: 

✓ Όσο απομακρύνεται η τιμή από την τιμή ισορροπίας τόσο πιο μεγάλο γίνεται το 

πλεόνασμα ή το έλλειμμα και επομένως τόσο πιο μεγάλη πίεση ασκείται από τις 

δυνάμεις της αγοράς για επαναφορά στο σημείο ισορροπίας. Όταν αυτό συμβαίνει 

λέμε ότι η αγορά είναι ευσταθής. Αντίθετα όταν δεν υπάρχει τάση επανόδου της 

αγοράς  στο σημείο ισορροπίας μετά από μία διαταραχή της τότε λέμε ότι η αγορά 

είναι ασταθής. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

1. Αν η προσφερόμενη ποσότητα είναι Qs = 6 η τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά 

θα είναι: 

ΧΩΡΙΟ Α: Ρ = 10-1/3(6) = 8 

ΧΩΡΙΟ Β: Ρ = 20-2(6) = 8 

ΧΩΡΙΟ Γ: Ρ = 48(6-1) = 8. 

Η συνολική πρόσοδος είναι παντού η ίδια  R = P * Q = 48 και είναι αδιάφορο σε ποιο χωριό 

θα πουληθεί το ψάρι. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ΠΡΟΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚ 

ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 

2. Αν η προσφερόμενη ποσότητα είναι Qs = 9 η τιμή που θα διαμορφωθεί στην αγορά 

θα είναι: 

ΧΩΡΙΟ Α: Ρ = 10-1/3(9) = 7 

ΧΩΡΙΟ Β: Ρ = 20-2(9) = 2 

ΧΩΡΙΟ Γ: Ρ = 48(9-1) = 5,33 

Άρα  RA = 63 , RB = 18 και στο χωριό Γ RΓ = 47,97 
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Συνεπώς συμφέρει η αγορά του χωριού Α. 

3. Στο χωριό Α όταν Q = 6 , P = 8 και όταν Q = 9 P =7. 

Χρησιμοποιώντας τον τύπο της τοξοειδούς ελαστικότητας (ΔQ / ΔΡ ) * ( P1 + P2   / Q1 +Q2) 

E ΤΟΞ Α = -3  Άρα  η συνολική πρόσοδος αυξάνεται 

E ΤΟΞ Β = -1/3 Άρα  η συνολική πρόσοδος μειώνεται 

E ΤΟΞ Γ= -1 Άρα  η συνολική πρόσοδος παραμένει σταθερή 
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Γ2.  Παρότι τα σημεία φαίνονται ότι ανήκουν στην ίδια καμπύλη ζήτησης αυτό δεν είναι 

αναγκαίο. Είναι δυνατόν να προέρχονται από ταυτόχρονες μετακινήσεις των καμπυλών 

ζήτησης και προσφοράς. Η απάντηση αυτή μας δείχνει ότι το ίδιο οικονομικό αποτέλεσμα 

μπορεί να προέλθει από διαφορετικές αιτίες.  

 

 

 

 

 

  

ΘΕΜΑ Δ 

ΕΤΟΣ ΑΕΠΤΡΕΧ. ΑΕΠ ΣΕ ΣΤΑΘ. 

ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

Υ ΕΤΟΥΣ 

ΔΤ σε σταθ, 

τιμές του 

προηγ. 

ΔΤ2005 ΑΕΠ σε 

σταθερές 

τιμές του 

2005 

= 
𝜜𝜠𝜫(𝜯𝜬𝜠𝜲.)

𝜟𝜯𝟐𝟎𝟎𝟓
  

* 100 

2005 140 136 102 100 140 

2006 150 145 103 103 145 

2007 170 160 106 109 156 

2008 180 170 105 114 157 

 

 

Α) Για την εύρεση της 4ης στήλης χρησιμοποιούμε τον τύπο ΑΕΠσταθ. = 
𝜜𝜠𝜫(𝜯𝜬𝜠𝜲.)

𝜟𝜯
  * 100 

Άρα έχουμε: 

2005  : 136 = 
140

𝛥𝛵 2005
 *100 → ΔΤ2005  = 102 

2006 : ΔΤ2006  =103 

2007 : ΔΤ2007  = 106 

2008 : ΔΤ2008  = 105 

 

 

Β) Ο πληθωρισμός στο ΔΤ με έτος βάσης το προηγούμενο έτος απηχεί τις μεταβολές του ΔΤ 

κάθε έτους σε σχέση με το 100 . Ο ρυθμός πληθωρισμού είναι η ποσοστιαία μεταβολή του 

ΔΤ κάθε έτους από το 100 που είναι ο ΔΤ του έτους βάσης που θεωρείται ότι είναι το 

προηγούμενο έτος: 
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Ρυθμός πληθωρισμού στο ΔΤ με έτος βάσης το προηγούμενο έτος 

 2005:   
102−100

100
 * 100 = 2% 

2006 : 3% 

2007 : 6% 

2008 : 5% 

 

Γ) Ο πληθωρισμός στο ΔΤ με έτος βάσης το 2005 είναι η ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος. Προσθέτουμε στο 100 που είναι ο ΔΤ το έτος βάσης, δηλαδή το 2005, 

τους ρυθμούς πληθωρισμού.  

 

ΔΤ με έτος βάσης το 2005 

2005 : 100 

2006 : 100 + 100 *(3%) = 103 

2007 : 103 + 103*(6%) = 109 

2008 : 109 + 109* (5%) = 114 

 

Δ) Ρυθμός πληθωρισμού ΔΤ2005 

 2005: δεν μπορούμε να τον βρούμε διότι δεν έχουμε στοιχεία για το 2004 

2006: 
103−100

100
 *100 = 3% 

2007 : 
109−103

103
 *100 = 6% 

2008 : 
114−109

109
*100 = 5% 

 

Ε) βλέπε τελευταία στήλη του πίνακα 

 

ΣΤ) Η ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του προηγούμενου έτους είναι η 

ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠσταθ.προηγ.έτους κάθε έτους από το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 

του προηγούμενου έτος, διότι στο προηγούμενο έτος εφόσον είναι έτος βάσης ισχύει ΑΕΠ 

σταθ.= ΑΕΠ τρεχ.  

Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του προηγούμενου έτους. 

2005-2006: 
145−140

140
 *100 = 3% 

2006-2007: 
160−150

150
 *100 = 7% 

2007-2008: 
170−170

170
 *100 = 0% 
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 Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2005 

2005-2006: 

145−140

140
 *100 ≈ 3% 

2006-2007: 

156−145

145
 *100 ≈  7% 

2007-2008: 

157−156

156
 *100 ≈ 0% 

* εφόσον κάναμε στρογγυλοποιήσεις υπάρχουν αποκλίσεις 

Παρατηρούμε ότι η ποσοστιαία μεταβολή του Πραγματικού ΑΕΠ είναι σταθερή άσχετα με 

την βάση υπολογισμού . 


