
 

 

 

ΑΡΧΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΔΠΑΛ 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α  

Σηιρ πποηάζειρ από Α1 μέσπι και Α5, να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιο 
ζαρ ηον απιθμό ηηρ κάθε μιαρ και δίπλα ζε κάθε απιθμό ηη 

λέξη ‘Συζηό’ αν  η ππόηαζη είναι ζυζηή η ‘Λάθορ’ αν η 
ππόηαζη είναι λανθαζμένη  
 

Α1 Τν νλνκαζηηθό ΑΔΠ κεηξά ηε ρξεκαηηθή αμία ηεο παξαγσγήο ζε 
θάπνην ηπραία επηιεγκέλν έηνο βάζεο. 

   Μονάδες 3  
Α2 Τν ρξεκαηηθό θόζηνο είλαη ην θόζηνο επθαηξίαο ή ελαιιαθηηθό 

θόζηνο εθθξαζκέλν ζε ρξήκα.    
Μονάδες 3  

Α3Τν αλζξώπηλν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζπληειεζηή 
θεθάιαην.    

Μονάδες 3  

 
Α4 Τν ΑΔΠ είλαη ε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο παξαγσγήο όισλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο νηθνλνκίαο.  
Μονάδες 3 

 
Α5. Ο θαηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο κόλν ζεηηθέο επηδξάζεηο κπνξεί λα 

έρεη ζηα άηνκα θαη ζηελ νηθνλνκία.      
Μονάδες 3 

 
Για ηιρ πποηάζειρ Α6 και Α7 να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον 

απιθμό ηηρ ππόηαζηρ και δίπλα ηος ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί 
ζηη ζυζηή απάνηηζη. 

 
Α6 : Σο πραγμαηικό ΑΔΠ είναι μεγαλύηερο από ηο ονομαζηικό όηαν: 

α)Ο δείθηεο ηηκώλ είλαη κεγαιύηεξνο από 100 θαη νη ηηκέο ζην ηξέρνλ 

έηνο έρνπλ κεησζεί ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ζην έηνο βάζεο  

β)Ο δείθηεο ηηκώλ είλαη κεγαιύηεξνο από 100 θαη νη ηηκέο ζην ηξέρνλ 

έηνο έρνπλ απμεζεί  ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο  ζην έηνο βάζεο 

γ)Ο δείθηεο ηηκώλ είλαη κηθξόηεξνο από 100 θαη νη ηηκέο ζην ηξέρνλ 

έηνο έρνπλ απμεζεί  ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο  ζην έηνο βάζεο 

δ)Ο δείθηεο ηηκώλ είλαη κηθξόηεξνο από 100 θαη νη ηηκέο ζην ηξέρνλ 

έηνο έρνπλ κεησζεί   ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο  ζην έηνο βάζεο   

  Μονάδες 5 

 

Α7 Η ανηαλλαγή τφρίζεηαι ζηην αγορά και ηην πώληζη: 

α) κε ηνλ θαηακεξηζκό ησλ έξγσλ  

β) κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ θξάηνπο 



 

 

γ) κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο 

δ) κε ην νηθνλνκηθό θύθισκα     

Μονάδες 5 

 
  

                                      
ΟΜΑΓΑ Β  

 
Β1 Να πεξηγξάςεηε ηηο αδπλακίεο ηνπ ΑΔΠ σο δείθηε νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο.         
Μονάδες 13 

Β2 Να πεξηγξάςεηε ηα αδπλακίεο ηνπ ΑΔΠ σο δείθηε νηθνλνκηθήο 
επεκεξίαο          

 Μονάδες 12  

 
 
ΟΜΑΓΑ  Γ 

 

Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηνπο κέγηζηνπο ζπλδπαζκνύο Α,Β,Γ,Γ 

πνπ κπνξεί λα παξάγεη κηα ππνζεηηθή νηθνλνκία πνπ παξάγεη ηα 
αγαζά Χ θαη Ψ: 

 

σνδσαζμοί Αγαθό Χ Αγαθό Ψ ΚΔτ->υ ΚΔυ->τ 

Α 0 800   

   1 ; 

Β ; 600   

   ; 0,5 

Γ 400 ;   

   4 ; 

Γ ; 0   

 

Γ1Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θάλνληαο όινπο 
ηνπο ζρεηηθνύο ππνινγηζκνύο. 

Μονάδες 9 
Γ2Να πξνζδηνξίζεηε ππνινγηζηηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ θόζηνπο 

επθαηξίαο αλ ν ζπλδπαζκόο  (Χ=100 θαη Ψ=650) κπνξεί λα 
παξαρζεί. 

Μονάδες 7 
Γ3Πόζεο κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Ψ ζπζηάδνληαη γηα λα παξαρζνύλ νη 

πξώηεο 100 κνλάδεο ηνπ αγαζνύ Χ; 

Μονάδες 5 
Γ4Δίλαη ην θόζηνο επθαηξίαο απμαλόκελν, θζίλσλ ή ζηαζεξό θαη 

γηαηί; Τη ζεκαίλεη απηό γηα ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο; 
Μονάδες 4 

 
 



 

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ 
Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κηαο ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο: 
  

Έηη ΑΔΠζεηρετ Γείκηης ηιμών ΑΔΠζε ζηαθ 

2001 3000 ; ; 

2002 7200 ; 6000 

2003 ; 180 9000 

 
Γ1 Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θάλνληαο ηνπο 

θαηάιιεινπο ππνινγηζκνύο δεδνκέλνπ όηη έηνο βάζεο είλαη ην 2001.  
Μονάδες 12 

 

Γ2 Να ππνινγίζεηε ην ΑΔΠ ηνπ 2003 ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2002. 
Μονάδες 8 

 
Γ3 Να ππνινγίζεηε ηελ πξαγκαηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ 

από ην 2002 ζην 2003 ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2002. 
Μονάδες 5 

 
 

 
        

  


