
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΜΑΙΟΥ 2021 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) 

 

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. Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των 
αναγκών των ανθρώπων. 

β. Η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην πραγματικότητα έλλειψη παραγωγικών 
συντελεστών. 

γ. Η μικροοικονομία εξετάζει τα οικονομικά προβλήματα ως ένα σύνολο 
αλληλοεξαρτώμενων μεγεθών, χωρίς να δίνει έμφαση στη συμπεριφορά κάθε μονάδας 
χωριστά. 

δ. Το Α.Ε.Π. μπορεί να μεταβληθεί μόνο με τη μεταβολή ποσοτήτων. 
ε. Τα χαρτονομίσματα εκδίδονται από τις εμπορικές τράπεζες. 

Μονάδες 15 

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ 
που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Οι βασικές λειτουργίες του χρήματος που το καθιστούν απαραίτητο για την οικονομική 
οργάνωση της κοινωνίας είναι όλες εκτός: 

α. Μέσο συναλλαγής 

β. Μέσο διατήρησης αξιών 

γ. Μέσο μεταβολή της αξίας 

δ. Μονάδα μέτρησης αξίας 

 

2. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι: 

α. Η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια 
χώρα. 



β. Το σύνολο των εισοδημάτων των παραγωγικών συντελεστών που ανήκουν στους 
μόνιμους κατοίκους της χώρας. 

γ. Η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγονται σε μια χώρα σ' ένα έτος από όσους βρίσκονται εντός της επικράτειας. 

δ. Τίποτα απ' όλα αυτά. 

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 9 

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

Μονάδες 6 

Γ3. Να υπολογίσετε το Α.Ε.Π. του 2004 σε σταθερές τιμές του 2003. 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ και απασχολεί όλους τους παραγωγικούς  συντελεστές 
πλήρως και αποδοτικά με δεδομένη τεχνολογία, όπως στον παρακάτω πίνακα. Είναι, επίσης, 
γνωστό ότι, στο συνδυασμό Α, όταν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται στην 
παραγωγή του αγαθού Ψ, τότε η οικονομία παράγει 250 μονάδες του αγαθού Ψ. 



Συνδυασμοί Χ Ψ ΚΕΧ 
Α ; ;  
   ; 

Β 50 150  
   ; 

Γ 75 75  
   5 

Δ ; 0  
 

Ζητείται: 

Δ1. να μεταφέρετε τον πίνακα στον τετράδιό σας και να αντικαταστήσετε τα ερωτηματικά με τις 
σωστές αριθμητικές τιμές, κάνοντας τους αντίστοιχους υπολογισμούς. 

Μονάδες 5 

Δ2. να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ και να το χαρακτηρίσετε ως αυξανόμενο, 
σταθερό ή μειούμενο. (μονάδες 4) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4) 

Μονάδες 8 

Δ3. με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, να χαρακτηρίσετε τον συνδυασμό Χ = 80, Ψ = 45 ως 
εφικτό ή ανέφικτο. (μονάδες 3) Να εξηγήσετε την οικονομική σημασία του συνδυασμού.  
(μονάδες 3) 

Μονάδες 6 

Δ4. να βρείτε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να θυσιαστούν αν η παραγωγή του αγαθού Χ 
αυξηθεί από 20 μονάδες σε 70 μονάδες. 

Μονάδες 6 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


