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Θέμα Α 
 

Α1. Άζθεζε Σ - Λ 

1. Οη έλλνηεο κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία θαη ζεσξία ησλ ηηκώλ ηαπηίδνληαη. 

             

2. Τν Α.Δ.Π. είλαη πνηνηηθόο θαη όρη πνζνηηθόο δείθηεο επεκεξίαο. 

     

3. Τν άζξνηζκα ησλ πξνζηηζέκελσλ αμηώλ όισλ ησλ ζηαδίσλ απνηειεί ηελ 

ηειηθή αμία ηνπ πξντόληνο.  

 

4. Τν πξαγκαηηθό Α.Δ.Π. δηαθέξεη από έηνο ζε έηνο κόλν αλ δηαθνξνπνηνύληαη 

νη παξαγόκελεο πνζόηεηεο. 

 

5. Τειηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα αγαζά πνπ δελ αιιάδνπλ κνξθή ζε έλα επόκελν 

ζηάδην παξαγσγήο.  

          (Μονάδες 3 Χ 5) 

Αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο  

Α2. Τν έηνο 2020, ην Α.Δ.Π. ζε ζηαζεξέο ηηκέο είλαη 300 δηο € θαη ην Α.Δ.Π. ζε 

ηξέρνπζεο ηηκέο 240 δηο €. Ο δείθηεο ηηκώλ ηνπ έηνπο 2020 είλαη: 

a. 20 % 

b. 120 % 

c. 80 % 

d. 100 %  

Α3. Τν Α.Δ.Π. ζε ζηαζεξέο ηηκέο κεηξάεη : 

a. Τηο κεηαβνιέο ζην γεληθό επίπεδν ηηκώλ  

b. Τελ αμία ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο ζε ηηκέο ηνπ έηνπο βάζεο 

c. Τηο κεηαβνιέο ηνπ νλνκαζηηθνύ Α.Δ.Π. 

d. Τν πξντόλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θάηνηθν ηεο ρώξαο 

             (Μονάδες 5 Χ 2) 
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Θέμα Β 
 

Δξσηήζεηο αλάπηπμεο  

Β1. Από ηνπο ιόγνπο πνπ επηβάιινπλ ηελ δηάθξηζε κεηαμύ κηθξννηθνλνκίαο θαη 

καθξννηθνλνκίαο, λα νξίζεηε ηνλ ζπνπδαηόηεξν θαη λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα. 

         (Μονάδες 10) 

Β2. Να εμεγήζεηε, ηη είλαη, ηη πεξηιακβάλνπλ θαη ηη όρη, ην Αθαζάξηζην Δγρώξην 

Πξντόλ θαη ην Αθαζάξηζην Δζληθό Πξντόλ.   

         (Μονάδες 10) 

Β3. Από ηηο αδπλακίεο ηνπ  Α.Δ.Π. σο δείθηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο, λα 

πεξηγξάςεηε ηελ παξαγσγή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηνθαηαλάισζε.  

         (Μονάδες 5) 

Θέμα Γ 
 

Μηα ππνζεηηθή νηθνλνκία παξάγεη ην έηνο 2019 κόλν δύν αγαζά, ην Α θαη ην Β, ηα 

νπνία αθνινπζνύλ πέληε ζηάδηα παξαγσγήο, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 Αγαθό Α Αγαθό Β 

Σηάδιο Παπαγωγήρ Αξία 

Πώληζηρ  

(ζε €) 

Πποζηιθέμενη 

Αξία (ζε €)
 

Αξία 

Πώληζηρ  

(ζε €)
 

Πποζηιθέμενη 

Αξία (ζε €) 

1
ν
 30.000   20.000 

2
ν
 65.000   35.000 

3
ν
 85.000   40.000 

4
ν
 110.000   45.000 

5
ν
  150.000  200.000 60.000 

Σύλνιν 

πξνζηηζέκελεο  

αμίαο 
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Γ1. Αθνύ ππνινγίζεηε ηα θελά ηνπ πίλαθα, λα δειώζεηε πνηα ζα είλαη ε 

πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 5
νπ

 ζηαδίνπ γηα ην αγαζό Α (Π.Α.5) θαη πνηα ε αμία πώιεζεο 

ηνπ 3
νπ

 ζηαδίνπ γηα ην αγαζό Β (Α.Π.3) 

a. Π.Α.5 = 40.000 € ,  Α.Π.3 = 140.000 €  

b. Π.Α.5 = 40.000 €,  Α.Π.3 = 95.000 € 

c. Π.Α.5 = 150.000 € ,  Α.Π.3 = 55.000 € 

d. Π.Α.5 = 150.000 € ,  Α.Π.3 = 95.000 €                         (Μονάδες 10) 

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην Α.Δ.Π. ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο παξαπάλσ νηθνλνκίαο : 

a. Α.Δ.Π.Τξερ.= 150.000 € 

b. Α.Δ.Π.Τξερ.= 500.000 € 

c. Α.Δ.Π.Τξερ.= 350.000 € 

d. Α.Δ.Π.Τξερ.= 200.000 € 

 (Μονάδες 4) 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην Α.Δ.Π. ηνπ 2019 ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2018 αλ γλσξίδεηαη 

όηη ν δείθηεο ηηκώλ (ΓΤ) κεηώζεθε θαηά 30 % από ην 2018 ζην 2019 ; 

a. Α..Δ.Π.Σηαζ.’18 = 500.000 € 

b. Α..Δ.Π.Σηαζ.’18 = 450.000 € 

c. Α..Δ.Π.Σηαζ.’18 = 250.000 € 

d. Α..Δ.Π.Σηαζ.’18 = 120.000 € 

 (Μονάδες 6) 

Γ4. Αλ ην Α.Δ.Π. ηνπ 2020 ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2018 είλαη 750.000 € , λα βξείηε 

ηελ πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνύ Α.Δ.Π. από ην έηνο 2019 ζην 2020. 

a. -40 % 

b. -20 % 

c. 25 % 

d. 50 % 

(Μονάδες 5) 
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Θέμα Γ 
 

Γίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία κηαο ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο ε νπνία παξάγεη κόλν 

έλα αγαζό . 

Έηορ P Q A.E.Π.Τπεσ. ΓΤ% Α.Δ.Π.Σηαθ. 

Καηά 

κεθαλήν 

Α.Δ.Π.Σηαθ. 

Πληθςζμόρ 

2020 400   100  200 200 

2021 500 80    128  

 

Γ1. Να βξεζεί ε παξαγόκελε πνζόηεηα (Q) ηνπ έηνπο 2020.  

a. Q = 500 

b. Q = 4.000 

c. Q = 200 

d. Q = 100 

(Μονάδες 7) 

Γ2. Να βξεζεί ην νλνκαζηηθό Α.Δ.Π. γηα ην έηνο 2021  

a. 15.000 € 

b. 40.000 € 

c. 50.000 € 

d. 100.000 € 

(Μονάδες 3) 

Γ3. Να ππνινγίζεηε ην Α.Δ.Π.Σηαζ’20 γηα ην έηνο 2021. 

a. 52.000 € 

b. 25.000 € 

c. 20.000 € 

d. 32.000 € 

 (Μονάδες 6) 

Γ4. Πνηνο είλαη ν πιεζπζκόο ηεο νηθνλνκίαο καο γηα ην έηνο 2021; 

a. 250 

b. 1.000 

c. 500 

d. 750 

 (Μονάδες 5) 
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Γ5. Πόζν κεηαβιήζεθε ν πιεζπζκόο ηεο νηθνλνκίαο καο από ην 2020 ζην 2021: 

a. Απμήζεθε 50 % 

b. Μεηώζεθε 50 % 

c. Απμήζεθε 25 % 

d. Μεηώζεθε 25% 

   (Μονάδες 4) 

 


