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ΟΜΑΔΑ Α 
Α.1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Ο πληθωρισμός ευνοεί τα άτομα με σταθερά εισοδήματα. 

2. Στο Α.Ε.Π. η έννοια «εγχώριο» δηλώνει ότι η παραγωγή γίνεται μέσα στην επικράτεια 

μιας χώρας, από παραγωγούς που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας αυτής. 

3. Ως εργατικό δυναμικό εννοούμε τα άτομα που μπορούν να εργαστούν. 

4. Σε μια οικονομία με ευθεία Κ.Π.Δ. το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό μεταξύ όλων 

των συνδυασμών πάνω σε αυτήν.  

5. Προοδευτικός είναι ένας φόρος, του οποίου ο φορολογικός συντελεστής παραμένει 

σταθερός όσο αυξάνεται η φορολογική βάση.    (Μον.15) 

 
Α.2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αδυναμία που εμφανίζει το Α.Ε.Π. ως δείκτης 
οικονομικής ευημερίας:  

  α. δεν προσμετρά την ποιότητα των αγαθών. 
  β. δεν προσμετρά την ποσότητα των αγαθών που προορίζονται για ιδιοκατανάλωση. 

γ. επηρεάζεται από την μεταβολή των τιμών ακόμα κι αν δεν μεταβληθεί η 
παραγόμενη ποσότητα. 

  δ. δεν προσμετρά τα αγαθά της παραοικονομίας. 
 

2. Αν καταθέσει κάποιος ένα ποσό 1200 € με ετήσιο επιτόκιο 5%, τότε σε 5 χρόνια θα 

λάβει τόκους: (δίνεται  
5

1,05 1,28 ) 

  α. περίπου 1536 € 
  β. περίπου 336 € 
  γ. 300 € 
  δ. κανένα από τα παραπάνω.      (Μον.10)  
 

ΟΜΑΔΑ Β 
 

Β.1. Να περιγράψετε τα είδη της ανεργίας.      (Μον.20) 

Β.2. Να περιγράψετε τις συνέπειες της ανεργίας.      (Μον.5) 
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ΟΜΑΔΑ Γ   

Μια οικονομία παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

Συνδυασμοί 
παραγωγής 

Αγαθό Χ Αγαθό Ψ 

Α 0 200 

Β ; 172 

Γ 20 120 

Δ 29 ; 

Ε ; 56 

Ζ 44 ; 

Η ; 0 

 

Αν γνωρίζετε ότι το X.  είναι παντού σταθερό: 

Γ.1. Να υπολογίσετε το X.  και το .    και να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα.  (Μον.7) 

Γ.2. Να βρεθεί η συνάρτηση της Κ.Π.Δ και να αιτιολογηθεί η μορφή της.   (Μον.6) 
Γ.3. Να εξετάσετε αν είναι εφικτοί οι συνδυασμοί 
Θ (Χ=10, Ψ=170) , Ι (Χ=45, Ψ=18) και Κ(Χ=25, Ψ=100) και να δοθεί η οικονομική ερμηνεία τους.
            (Μον.9) 
Γ.4. Πόσες μονάδες από το Ψ θυσιάστηκαν για να παραχθούν οι πρώτες 30 μονάδες του Χ; 
            (Μον.3) 
 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Δ.1. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 

Έτος 
Α.Ε.Π. σε 

τρέχουσες (δις €) 
Δ.Τ. 

2007 60 100 

2008 80 125 

2009 120 160 

α) Να βρεθεί το Α.Ε.Π. κάθε έτους σε σταθερές τιμές του 2007.    (Μον.3) 
β) Να βρεθεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. από έτος σε έτος (έτος βάσης 2007).
            (Μον.3) 
γ) Ποιο μέρος της μεταβολής του Α.Ε.Π. μεταξύ των ετών 2007 και 2008, οφείλεται σε μεταβολή της 
τιμής και ποιο οφείλεται σε μεταβολή της ποσότητας;     (Μον.6) 
(Στους υπολογισμούς σας να στρογγυλοποιήσετε στο ένα δεκαδικό ψηφίο) 
 
Δ.2. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Εισόδημα 
Φορολογικός 
συντελεστής 

0-20.000 0% 

20.001-30.000 20% 

30.001-40.000 30% 

40.001 και άνω 40% 

α) Αν ο Α έχει εισόδημα 60.000 € κι ο Β έχει εισόδημα 80.000 €, να βρείτε το φόρο που θα 
πληρώσουν.           (Μον.6) 
β) Αν ο καθένας κάνει μια αγορά 1.000 € πληρώνοντας επιπλέον φόρο δαπάνης με συντελεστή 
20%, να βρεθεί ο φόρος δαπάνης και να σχολιαστεί η αναλογικότητά του ως προς το εισόδημα. 
            (Μον.7)

  
 


