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___________________________________________________________________ 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται.  

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα ανεξίτηλης 

μελάνης. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για σχήματα, 

πίνακες, διαγράμματα κ.λπ. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1  

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. i – α ή i – β κ.λπ.).  

Υπάρχει μόνο μια ορθή απάντηση. 

 

i. Η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού μειώνεται όταν: 
α) Μειώνεται το εισόδημα των καταναλωτών  
β) Αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών 
γ) Αυξάνεται η τιμή του υποκατάστατου του 
δ) Αυξάνεται η τιμή του 

 
ii. Αν προβλέπεται μελλοντική αύξηση της τιμής ενός αγαθού, αυτό θα έχει ως 

σημερινή συνέπεια: 
α) Την αύξηση της ζήτησής του 
β) Τη μείωση της ζητούμενης ποσότητάς του 
γ) Τη μείωση της ζήτησής του 
δ) Την αύξηση της ζητούμενης ποσότητάς του 

 

iii. Η επιβολή ανώτατης τιμής στην αγορά ενός προϊόντος προκαλεί: 
α) Αύξηση ανταγωνισμού 
β) Έλλειμμα προσφοράς 
γ) Πλεόνασμα προσφοράς  
δ) Είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο παραγωγής του προϊόντος 
 

iv. Παγετός καταστρέφει μέρος της παραγωγής πορτοκαλιών: 
α) Η τιμή ισορροπίας θα μειωθεί και η ποσότητα ισορροπίας θα αυξηθεί 
β) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα αυξηθούν 
γ) Η τιμή ισορροπίας θα αυξηθεί και η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθεί 
δ) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας θα μειωθούν 

 
v. Μείωση στην τιμή των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 

πατατών, θα έχει ως συνέπεια: 

α) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας των πατατών να αυξηθούν 

β) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας των πατατών να μειωθούν 

γ) Η τιμή ισορροπίας των πατατών να αυξηθεί και η ποσότητα ισορροπίας να 

μειωθεί 

δ) Η τιμή ισορροπίας των πατατών να μειωθεί και η ποσότητα ισορροπίας να 

αυξηθεί 

 

                                                                                                                 (Μονάδες 10) 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης είναι οι προσδοκίες των 

καταναλωτών για μεταβολή του εισοδήματός τους στο μέλλον.  

Να εξηγήσετε πώς οι προσδοκίες των καταναλωτών για μεταβολή του εισοδήματός τους 

στο μέλλον επηρεάζουν τη ζήτηση.  

(Μονάδες 6) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ζήτησης και προσφοράς μανταρινιών μιας υποθετικής 
οικονομίας. 

 

Τιμή € Ζητούμενη 
ποσότητα kg 

Προσφερόμενη 
ποσότητα kg 

6 60 140 

5 80 120 

4 100 100 

3 120 80 

2 140 60 

  
Ζητείται: 

α) Να απεικονίσετε γραφικά σ' ένα διάγραμμα τις καμπύλες ζήτησης και 
προσφοράς του πιο πάνω προϊόντος. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
τετραγωνισμένο χαρτί στο πίσω μέρος του τετραδίου σας) 
                                                                                                         (Μονάδες 7) 

β) Να αναφέρετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.    
                                                                                                                           (Μονάδες 4)    

 
γ) Τι θα παρατηρηθεί στην αγορά αν η τιμή πώλησης του προϊόντος είναι €3;  

Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά.      
                                                                                                       (Μονάδες 7) 
 

δ)  Να αναφέρετε τι θα συμβεί αν το κράτος καθορίσει κατώτατη τιμή €5.   
                                                                                                  (Μονάδες 2) 
 

    
ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Να διατυπώσετε τον «Νόμο της Προσφοράς».  

                                                                                                                     (Μονάδες 3) 
         

ΕΡΩΤΗΣΗ 5   

Υποθέτουμε ότι μειώνεται η τιμή του καφέ. 
 

α) Να αναφέρετε ποια θα είναι η επίδραση στη ζητούμενη ποσότητα του καφέ. 
 

β) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποια θα είναι η επίδραση στη ζήτηση της 
ζάχαρης. 

 
γ) Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποια θα είναι η επίδραση στη ζήτηση του 

τσαγιού, αν οι καταναλωτές το επιλέγουν αντί του καφέ.   
                                                                                                      (Μονάδες 10) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Να εξηγήσετε την έννοια των συμπληρωματικών αγαθών και να ταιριάξετε στο τετράδιο 

των απαντήσεών σας τα ζεύγη των ακόλουθων συμπληρωματικών αγαθών: 

 

         Αυτοκίνητο Φορτιστής 

         Κινητό Βενζίνη 

         Παπούτσια  Προγράμματα λογισμικού 

         Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Κορδόνια  

 
 (Μονάδες 6) 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Να αναφέρετε δύο (2) στόχους της αποταμίευσης.                                       (Μονάδες 4) 

 

 
      ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Να σημειώσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας, ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις 

αποτελεί αποταμίευση και ποια επένδυση, για την οικονομία. 

 (π.χ. α - Αποταμίευση ή α - Επένδυση) 

α) Ο Γιάννης κληρονομεί €10.000 και τα καταθέτει στην τράπεζα. 

β) Το κράτος προχώρησε στην ανέγερση νέου νοσοκομείου. 

γ) Μια ιδιωτική επιχείρηση αγοράζει καινούργιο αυτοκίνητο για την διευκόλυνση 

των εργασιών της. 

δ) Μια οικογένεια παίρνει ένα δάνειο και αγοράζει καινούργιο σπίτι. 

ε) Ο Κώστας άνοιξε ένα νέο λογαριασμό στην τράπεζα και έδωσε εντολή να 

μεταφέρονται €100 ευρώ μηνιαίως από τον μισθό του. 

                                                                                                                         (Μονάδες 10) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

 

Να αναφέρετε και να εξηγήσετε δύο (2) διαφορές μεταξύ ομολόγων και μετοχών.  

(Μονάδες 6) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Οι κατηγορίες επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε μία οικονομία είναι τέσσερις.  

Να αναφέρετε δύο (2) από τις κατηγορίες αυτές.  

                                                                                                                     (Μονάδες 4) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των πιο κάτω προτάσεων ως Ορθό ή Λάθος. 

Να σημειώσετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας το κάθε γράμμα με τον αντίστοιχο 

χαρακτηρισμό (π.χ. α - Ορθό ή α - Λάθος). 

 

α) 
Ένας προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης είναι οι προτιμήσεις των 
καταναλωτών 

β) Το ύψος του επιτοκίου αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της επένδυσης 

γ) 
Όταν αυξάνεται το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται η ζήτηση των 
κατώτερων αγαθών 

δ) 
Η αύξηση της τιμής του χοιρινού κρέατος θα αυξήσει τη ζήτηση για 
μοσχαρίσιο κρέας (υποκατάστατο αγαθό) 

ε) 
Η επιβολή ανώτατων τιμών στην αγορά από το κράτος προστατεύει τους 
καταναλωτές 

 

                                                                                                                   (Μονάδες 10) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12 

 

Ένα ιδιωτικό νοσοκομείο προγραμματίζει την αγορά ενός ιατρικού μηχανήματος, το 

οποίο θα κοστίσει 800 χιλιάδες ευρώ για εξετάσεις σπάνιων ασθενειών. Η αναμενόμενη 

αύξηση στα κέρδη του νοσοκομείου είναι 100 χιλιάδες ευρώ. 

 

α) Να υπολογίσετε την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης. 

(Nα γράψετε τον τύπο που θα χρησιμοποιήσετε και να δείξετε τους 

υπολογισμούς σας)                                                                             

(Μονάδες 3) 

 

β) Αν το ύψος του επιτοκίου είναι 10% θα συμβουλεύατε το ιδιωτικό νοσοκομείο να 

πραγματοποιήσει την επένδυση ή να μην την πραγματοποιήσει και γιατί.   

                                                                                                   (Μονάδες 2) 

                                     

ΕΡΩΤΗΣΗ 13 

 

Να αναφέρετε τρία (3) από τα οφέλη του διεθνούς εμπορίου.                     

(Μονάδες 6) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

 


