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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  

ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
 

ΘΕΜΑΤΑ 

  

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ A 

A1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράµµα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, 

αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

 

 α. Όταν η καµπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το µήκος της καµπύλης 

ζήτησης η συνολική δαπάνη των καταναλωτών παραµένει σταθερή.  

β. Το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του µέσου µεταβλητού κόστους, που βρίσκεται πάνω 
από την καµπύλη του οριακού κόστους, αποτελεί τη βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της επι-

χείρησης.  

γ. Αύξηση των τιµών των συντελεστών παραγωγής οδηγεί σε µετατόπιση της καµπύλης προ-

σφοράς ενός αγαθού προς τα δεξιά.  
δ. Με σταθερή τη ζήτηση ενός αγαθού, µια αύξηση της προσφοράς οδηγεί πάντα σε αύξηση της 

τιµής ισορροπίας.  

ε. Όταν η καµπύλη ζήτησης είναι τελείως ανελαστική, η τιµή ισορροπίας εξαρτάται αποκλει-
στικά από τη θέση της καµπύλης προσφοράς.  

Μονάδες 15 

 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της κάθε πρότα-

σης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 
Α2. Για ένα αγαθό Χ, όταν το εισόδηµα µεταβάλλεται από 50.000 σε 55.000 χρηµατικές µονά-

δες, η ποσότητα που ζητείται µεταβάλλεται από 10 σε 8 µονάδες προϊόντος. Η τιµή και οι άλλοι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραµένουν σταθεροί. Σ’ αυτήν την περίπτωση:  

α. η εισοδηµατική ελαστικότητα ισούται µε -2 και το αγαθό είναι κανονικό.  
β. η εισοδηµατική ελαστικότητα ισούται µε +2 και το αγαθό είναι κανονικό.  

γ. η εισοδηµατική ελαστικότητα ισούται µε -2 και το αγαθό είναι κατώτερο.  

δ. η εισοδηµατική ελαστικότητα ισούται µε +2 και το αγαθό είναι κατώτερο.  

Μονάδες 5 

Α3. Για ένα αγαθό Ψ η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι QD = 140-4Ρ και η αγοραία συνάρ-

τηση προσφοράς είναι QS = 20+4Ρ. Το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιµή PΑ = 10 χρηµατικές µο-
νάδες:  

α. το πιθανό καπέλο που θα δηµιουργηθεί στην αγορά είναι 5 χρηµατικές µονάδες.  

β. η µέγιστη τιµή στη «µαύρη αγορά» µπορεί να φτάσει έως και 20 χρηµατικές µονάδες.  

γ. στην αγορά θα δηµιουργηθεί έλλειµµα 50 µονάδων προϊόντος.  
δ. στην αγορά θα δηµιουργηθεί πλεόνασµα 30 µονάδων προϊόντος.  

Μονάδες 5 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Ποιες οικονοµικές αποφάσεις παίρνει το νοικοκυριό σχετικά µε τη χρησιµοποίηση του ει-

σοδήµατός του (µονάδες 6) και από ποιους παράγοντες επηρεάζονται αυτές οι αποφάσεις (µο-

νάδες 8);  

Μονάδες 14  
Β2. Οι επιχειρήσεις είναι παραγωγικές µονάδες µε διάφορες νοµικές µορφές, µε διαφορετικό 

µέγεθος και αντικείµενο, στις οποίες ένα ή περισσότερα άτοµα παίρνουν αποφάσεις σχετικά µε 
την παραγωγή. Τι προσδιορίζεται µε αυτές τις αποφάσεις (µονάδες 5); Ποιος είναι ο αντικειµε-

νικός σκοπός της επιχείρησης (µονάδες 2);  

Μονάδες 7  
Β3. Με ποιους τρόπους παρεµβαίνει το κράτος στην οικονοµική ζωή των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών;  

Μονάδες 4 

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

∆ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για την οικονοµία µιας χώρας:  

 
Γ1. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τα κενά, όπου υπάρχει 

ερωτηµατικό, παρουσιάζοντας τους κατάλληλους υπολογισµούς.  

Μονάδες 6 

Γ2. Με έτος βάσης το 2010:  
i) Να υπολογίσετε την πραγµατική µεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 

από το έτος 2010 στο έτος 2011 (µονάδες 2).  

ii) Να υπολογίσετε την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ από το έτος 2010 στο έτος 
2011 (µονάδες 2).  

Μονάδες 4  
Γ3. Αν έτος βάσης γίνει το 2011, να υπολογίσετε εκ νέου:  

i) τον δείκτη τιµών και το ΑΕΠ σε πραγµατικές τιµές για κάθε έτος (µονάδες 6).  

ii) την πραγµατική µεταβολή και την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του ΑΕΠ από το έτος 

2010 στο έτος 2011 (µονάδες 4).  

 

Μονάδες 10  
Γ4. Με έτος βάσης το 2010:  

i) να υπολογίσετε τον πληθυσµό της χώρας, αν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του έτους 2010 είναι 

16.000 χρηµατικές µονάδες (µονάδες 2).  
ii) να υπολογίσετε το πραγµατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ του έτους 2011, αν ο πληθυσµός σε σχέ-

ση µε το 2010 αυξηθεί κατά 10% (µονάδες 3). (Στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφί-

ο).  

Μονάδες 5 
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ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ ∆ 
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας παραγωγής µιας επιχείρησης που λειτουργεί στη βραχυχρόνια πε-

ρίοδο παραγωγής: 

 
 

∆1. Να µεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας. Αν στον 5
ο
 εργάτη το Μέσο Προϊόν (ΑΡ) 

παίρνει τη µέγιστη τιµή του, να συµπληρώσετε τα κενά του πίνακα, όπου υπάρχει ερωτηµατικό, 

παρουσιάζοντας τους κατάλληλους υπολογισµούς.  

Μονάδες 10  
∆2. i) Να διατυπώσετε τον νόµο της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης (µονάδες 3).  
ii) Σε ποια ποσότητα του µεταβλητού συντελεστή «εργασία» φαίνεται η λειτουργία του νόµου 

της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης (µονάδα 1); Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

(µονάδα 1).  

Μονάδες 5  
∆3. Το µεταβλητό κόστος (VC) της επιχείρησης αποτελείται από τις δαπάνες για εργασία και 

από τις δαπάνες για πρώτες ύλες. Η αµοιβή της εργασίας είναι w = 3.000 χρηµατικές µονάδες 

και είναι σταθερή για κάθε εργάτη. Το κόστος των πρώτων υλών (c) είναι σταθερό και ίσο για 
κάθε µονάδα παραγόµενου προϊόντος.  

Να βρείτε το σταθερό κόστος (FC) της επιχείρησης αν στο επίπεδο παραγωγής του 5ου εργάτη 

το οριακό κόστος (MC) είναι 525 χρηµατικές µονάδες και το µέσο συνολικό κόστος (ATC) εί-
ναι 700 χρηµατικές µονάδες.  

Μονάδες 10 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

 

A1.  

α. Σωστό  
β. Λάθος  

γ. Λάθος  

δ. Λάθος  
ε. Σωστό  

 

A2. γ  

A3. β 
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ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 13 . 
 Συνειδητά ή ασυνείδητα το νοικοκυριό παίρνει τρεις οικονοµικές αποφάσεις σχετικά µε τη 

χρησιµοποίηση του εισοδήµατός του: (α) πόσο µέρος του εισοδήµατος θα καταναλώσει, δηλα-

δή θα δαπανήσει για αγορά διάφορων αγαθών και πόσο θα αποταµιεύσει, δηλαδή θα φυλάξει 
για να δαπανήσει στο µέλλον, (β) το µέρος που θα καταναλωθεί, σε ποια προϊόντα και σε ποιες 

αναλογίες θα δαπανηθεί, και (γ) το µέρος του εισοδήµατος που θα αποταµιευθεί, πότε θα χρη-

σιµοποιηθεί και για ποιο σκοπό.  
 

Οι αποφάσεις αυτές του νοικοκυριού επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, όπως: (α) Το µέ-

γεθος του εισοδήµατος, (β) το µέγεθος του νοικοκυριού και την ηλικία των µελών του. Όσο µε-

γαλύτερο είναι το νοικοκυριό, τόσο µεγαλύτερο είναι και το µέγεθος της κατανάλωσης. Επίσης, 
διαφορετικά προϊόντα αγοράζει µια οικογένεια µε µικρά παιδιά απ’ ό,τι µια οικογένεια µε ηλι-

κιωµένα άτοµα. (γ) Η γεωγραφική θέση όπου είναι εγκατεστηµένο. (δ) Το κοινωνικό περιβάλ-

λον µέσα στο οποίο ζουν τα µέλη του.  
 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 14 . 
Με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται: (α) τι προϊόν θα παράγει η επιχείρηση, (β) σε τι ποσό-

τητα θα το παράγει, (γ) ποια µέθοδο παραγωγής θα χρησιµοποιήσει, δηλαδή ποια τεχνολογία, 
(δ) σε ποιο µέρος θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, (ε) σε ποια τιµή θα πουλάει το προϊόν, και 

διάφορα άλλα µικρότερης σηµασίας προβλήµατα. 

 

Αντικειµενικός σκοπός της επιχείρησης και οδηγός στη λήψη των διάφορων αποφάσεων είναι η 

µεγιστοποίηση του κέρδους, δηλαδή η επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους.  

Κι αυτό, γιατί, όσο µεγαλύτερο είναι το κέρδος µιας επιχείρησης, τόσο πιο βέβαιη θα είναι η ε-
πιβίωσή της και η ανάπτυξή της µακροχρόνια. 

 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 15 . 

Το Κράτος είναι η ισχυρότερη συλλογική οντότητα και η συµπεριφορά του επηρεάζει σε ση 
µαντικό βαθµό την οικονοµική ζωή της χώρας και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. Παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή των επιχειρήσεων µε την επιβολή φορολογίας 

και µε την παροχή διάφορων διευκολύνσεων. Επίσης, παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή των 
νοικοκυριών µε την επιβολή φόρων και µε την παροχή επιδοµάτων, διάφορων αγαθών κτλ. Πα-

ράλληλα, το κράτος ασκεί διάφορες παραγωγικές λειτουργίες για “δωρεάν” παροχή αγαθών 

στους πολίτες, όπως προστασία, παιδεία, περίθαλψη κτλ. 
 

 

 

ΟΜΑ∆Α ΤΡΙΤΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Το έτος βάσης είναι το 2010, αφού στο έτος αυτό είναι ∆είκτης Τιµών = 100 

Για το έτος 2010 

σε τρ.τιµές

σε πραγ.τιµές

800
100 100 800

είκτης ιµών 100

ΑΕΠ
ΑΕΠ = ⋅ = ⋅ =

∆ Τ
 εκατοµµύρια χρηµατικές µονάδες 

Για το έτος 2011 

σε τρ.τιµές

σε πραγ.τιµές 100
είκτης ιµών

ΑΕΠ
ΑΕΠ = ⋅

∆ Τ
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σε πραγ.τιµές

σε τρ.τιµές

είκτης ιµών

100

ΑΕΠ ⋅∆ Τ
⇔ΑΕΠ = =  

920 125
1.150

100

⋅
= =  εκατοµµύρια χρηµατικές µονάδες 

 

Για το έτος 2012 

σε τρ.τιµές

σε πραγ.τιµές 100
είκτης ιµών

ΑΕΠ
ΑΕΠ = ⋅ ⇔

∆ Τ
 

σε τρ.τιµές

σε πραγ.τιµές

είκτης ιµών 100
ΑΕΠ

⇔∆ Τ = ⋅
ΑΕΠ

 

1078
είκτης ιµών 100 110

980
⇔∆ Τ = ⋅ =  

Άρα ο πίνακας συµπληρωµένος είναι : 

Έτη  
 

Α.Ε.Π. σε τρέχουσες 

τιµές (σε εκ. ευρώ) 

∆είκτης τιµών 

% 

Α.Ε.Π. σε σταθερές 

τιµές(σε εκ. ευρώ) 

2010 800 100 800 

2011 1150 125 900 

2012 1078 110 500 

 

Γ2. i) 2010 2011ραγµατική µεταβολή 920 800 120−Π ΑΕΠ = − =  εκατοµµύρια χρηµατικές 

µονάδες 

ii) 2010 2011

920 800
ραγµατική % µεταβολή 100 15%

800
−

−
Π ΑΕΠ = ⋅ =  

 

Γ3. Νέο έτος βάσης 2011 

i) 2010
2010

2011

100
100 100 80

125

∆Τ
′∆Τ = ⋅ = ⋅ =

∆Τ
 

2010τρεχ

2010σε σταθ 2011

2010

800
100 100 1000

80

ΑΕΠ
ΑΕΠ = ⋅ = ⋅ =

′∆Τ
 εκατοµµύρια χρηµατικές µονάδες 

2011 100′∆Τ =  αφού το έτος βάσης είναι το 2011 

2011σε σταθ 2011

1150
100 1150

100
ΑΕΠ = ⋅ =  εκατοµµύρια χρηµατικές µονάδες 

2012
2012

2011

110
100 100 88

125

∆Τ
′∆Τ = ⋅ = ⋅ =

∆Τ
  

2012σε σταθ 2011

1078
100 1225

88
ΑΕΠ = ⋅ =  εκατοµµύρια χρηµατικές µονάδες. 

 

ii) 2010 2011ραγµατική µεταβολή 1150 1000 150−Π ΑΕΠ = − =  εκατοµµύρια χρηµατικές µο-

νάδες. 

2010 2011

1150 1000
ραγµατική % µεταβολή 100 15%

1000
−

−
Π ΑΕΠ = ⋅ = . 
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Γ4. i) Κατά Κεφαλήν 2010
2010

ραγµατικό

ληθυσµός 2010

Π ΑΕΠ
ΑΕΠ = ⇔

Π
 

800.000.000
ληθυσµός 2010 50.000 άτοµα

16.000
⇔Π = =  

ii) ) Κατά Κεφαλήν 2011
2011

ραγµατικό

ληθυσµός 2011

Π ΑΕΠ
ΑΕΠ = =

Π
 

920.000.000
16.727,27 χρηµατικές µονάδες ανά άτοµο

55.000
= ≃  

Γιατί Πληθυσµός 2011 = Πληθυσµός 2010 + 10% Πληθυσµός 2010 = 55.000 άτοµα. 

 

 

ΟΜΑ∆Α ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΘΕΜΑ ∆ 
∆1.Ο πίνακας συµπληρωµένος είναι: 

 

 
 

Γιατί για L= 5 είναι max 5 5AP MP AP MP= ⇔ = ⇔  

5 5 5
5

5

Q Q Q Q 96
Q 120

L L 5 5 4

∆ −
= ⇔ = ⇔ =
∆ −

 

5 5AP MP 24= =  

για L= 6: 
Q

MP 12
L

∆
= =
∆

 

 
∆2. i) Σχολικό βιβλίο σελίδα 57. 

Ο νόµος της φθίνουσας ή µη ανάλογης απόδοσης δηλώνει ότι στη βραχυχρόνια περίοδο παρα-

γωγής, δηλαδή στην περίοδο που υπάρχει ένας τουλάχιστον σταθερός παραγωγικός συντελε-
στής, 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 αυ-

τό κάθε διαδοχική ίση αύξηση του µεταβλητού συντελεστή θα δίνει όλο και µικρότερες αυξή-

σεις στο συνολικό προϊόν, δηλαδή, το οριακό προϊόν του µεταβλητού συντελεστή αρχικά αυξά-
νεται και µετά µειώνεται. 

 

ii) Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης αρχίζει να λειτουργεί µε την προσθήκη του 4
ου

 εργάτη (ή 
µετά τον 3

ο
 εργάτη), γιατί εκεί το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται. 
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∆3. Είναι ( )VC wL cQ 3.000L cQ 1= + = +  

Για L= 5 είναι ( )
VC

MC 2
Q

∆
=
∆

 και ( )
TC VC FC

ATC 3
Q Q

+
= =  

Εποµένως 

( )
( ) ( ) ( )2 3.000 5 120c 3.000 4 96c

1 525 c 400 χρηµατικές µονάδες
120 96

⋅ + − ⋅ +
⇒ = ⇔ =

−
και 

( )
( )2 c 4003.000 5 120c FC

3 700 FC 21.000 χρηµατικές µονάδες
120

=⋅ + +
⇒ = ⇔ = . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 


