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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 τη 
λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Ο λόγος της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία 
μεταβολή της τιμής, ονομάζεται ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή. 

β. Η καμπύλη του οριακού προϊόντος τέμνει πάντοτε την καμπύλη του μέσου προϊόντος 
από πάνω προς τα κάτω στη μέγιστη τιμή του. 

γ. Το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού προϊόντος, που βρίσκεται πάνω από 
την καμπύλη του μέσου μεταβλητού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καμπύλη 
προσφοράς της επιχείρησης.  

δ. Με σταθερή την προσφορά, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η 
ποσότητα ισορροπίας. 

ε. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. μετρά το βιοτικό επίπεδο της χώρας. 

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. Το συνολικό προϊόν γίνεται μέγιστο, όταν 

α. το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό προϊόν 

β. το μέσο προϊόν είναι μέγιστο 

γ. το οριακό προϊόν είναι μέγιστο 

δ. το οριακό προϊόν είναι μηδέν. 

Α3. Η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται σίγουρα όταν: 

α. Η ζήτηση είναι σταθερή και η προσφορά αυξάνεται. 

β. Η ζήτηση μειώνεται και η προσφορά είναι σταθερή. 

γ. Η ζήτηση και η προσφορά αυξάνονται. 

δ. Η ζήτηση αυξάνεται και η προσφορά είναι σταθερή. 

Μονάδες 10 



ΘΕΜΑ Β 

Β1. Ποιο είναι το αντικείμενο μελέτης της μικροοικονομίας και ποιο της μακροοικονομίας; 
Ποιοι άλλοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντί των όρων αυτών και γιατί;  

Β2. Να παρουσιάσετε το σφάλμα σύνθεσης δίνοντας κατάλληλο παράδειγμα. 

Μονάδες 25 

 

ΟΜΑ∆Α Γ 

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας: 

Έτος ΑΕΠ(ττ) ΔΤ(%) ΑΕΠ(στ) 
2002 900 100 ; 
2003 ; 110 1000 
2004 1694 ; 1400 

 

Γ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του, 
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς. 

Μονάδες 6 

Γ2. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών από το 2003 στο 2004. 

Μονάδες 3 

Γ3. Να υπολογίσετε τη μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ από το 2003 στο 2004 (μονάδες 3). 
Να εξηγήσετε ποιο μέρους αυτού οφείλεται στη μεταβολή της παραγωγής και ποιο στη 
μεταβολή των τιμών (μονάδες 4). 

Μονάδες 7 

Γ4. Να υπολογίσετε τη πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. από το 2003 στο 2004 
σε σταθερές τιμές του 2003. 

Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός κατώτερου αγαθού είναι γραμμικές και 
περιγράφονται από τις σχέσεις:  
𝑄𝑄𝐷𝐷 = 1000 − 5𝑃𝑃 και 𝑄𝑄𝑆𝑆 = −500 + 10𝑃𝑃. 

 

Δ1. Να υπολογίσετε τη τιμή και ποσότητα ισορροπίας. 

Μονάδες 5 



Δ2. Λόγω μείωσης του εισοδήματος κατά 20% η ζήτηση του αγαθού μεταβάλλεται κατά 150 
μονάδες σε κάθε επίπεδο τιμών. Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας.  

Μονάδες 8 

Δ3. Να υπολογίσετε:  

α) την ελαστικότητα της ζήτησης στην αρχική τιμή ισορροπίας και 

β) την εισοδηματική ελαστικότητα στην αρχική τιμή ισορροπίας. 

Μονάδες 6 

Δ4. Να υπολογίσετε και να αιτιολογήσετε τη μεταβολή της συνολικής δαπάνης από το αρχικό 
στο τελικό σημείο ισορροπίας. 

Μονάδες 6 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


