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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Με τα τελευταία βιβλία αξιολόγησης των µαθητών ολοκληρώνεται µια 
σηµαντική προσπάθεια του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, στόχος της οποίας 
ήταν η εκπόνηση και διάδοση νέων µεθόδων αξιολόγησης των µαθητών του 
Ενιαίου Λυκείου. Στο πλαίσιό της εκπονήθηκαν τα τρία τελευταία χρόνια 
δεκάδες βιβλίων που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των µαθηµάτων, τα οποία 
διδάσκονται στο Λύκειο. Τα βιβλία αυτά περιέχουν οδηγίες µεθοδολογίας 
σχετικές µε την αξιολόγηση των µαθητών, παραδείγµατα ερωτήσεων διαφόρων 
τύπων, υποδείγµατα εξεταστικών δοκιµασιών, θέµατα συνθετικών - 
δηµιουργικών εργασιών και άλλα χρήσιµα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς.      

Το έντυπο αυτό υλικό συνοδεύτηκε από την παραγωγή ανάλογου 
ηλεκτρονικού υλικού, από τη δηµιουργία Τράπεζας Θεµάτων και από 
πολυάριθµες επιµορφωτικές δραστηριότητες σχετικές µε την αξιολόγηση των 
µαθητών.  

Η παραπάνω προσπάθεια δεν είχε σκοπό να επιβάλει ένα συγκεκριµένο 
τρόπο αξιολόγησης ούτε να αυξήσει το φόρτο εργασίας διδασκόντων και 
διδασκοµένων, όπως ισχυρίστηκαν ορισµένοι. Επιδίωξε να ενηµερώσει τους 
καθηγητές για τις σύγχρονες εξεταστικές µεθόδους, να τους δώσει πρακτικά 
παραδείγµατα εφαρµογής τους, να τους προβληµατίσει γύρω από τα θέµατα 
αυτά και να τους παράσχει ερεθίσµατα για αυτοµόρφωση. Πιστεύουµε ότι µε το 
έργο µας συµβάλαµε στη διεύρυνση της δυνατότητας των διδασκόντων να 
επιλέγουν οι ίδιοι τη µέθοδο που θεωρούν πιο κατάλληλη για την αξιολόγηση 
των µαθητών τους και βοηθήσαµε στην αύξηση της παιδαγωγικής τους 
αυτονοµίας.  

Πεποίθησή µας είναι πως όλα αυτά άλλαξαν το τοπίο στον τοµέα της 
αξιολόγησης των µαθητών του Ενιαίου Λυκείου, έφεραν νέο πνεύµα και 
άρχισαν να τροποποιούν σταδιακά ξεπερασµένες αντιλήψεις και τακτικές που 
κυριάρχησαν επί πολλά χρόνια στο Ελληνικό σχολείο. Τα θετικά σχόλια που 
εκφράστηκαν από το σύνολο σχεδόν των επιστηµονικών και εκπαιδευτικών 
φορέων για τα θέµατα των εξετάσεων του περασµένου Ιουνίου, τα οποία 
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διαµορφώθηκαν µε βάση το πνεύµα και τη µεθοδολογία της αντίστοιχης 
εργασίας του Κ.Ε.Ε., επιβεβαιώνουν όσα προαναφέρθηκαν.  

Η κριτική που είχε αρχικά ασκηθεί για το έργο µας περιορίζεται συνεχώς, 
ενώ αυξάνει καθηµερινά η αποδοχή του από την εκπαιδευτική κοινότητα και η 
αναγνώρισή του. Σ’ αυτό συνέβαλε ασφαλώς και η βελτίωση του 
υποστηρικτικού υλικού που παράγεται από το Κ.Ε.Ε., η οποία οφείλεται, µεταξύ 
άλλων, και στις παρατηρήσεις και υποδείξεις των διδασκόντων στα Ενιαία 
Λύκεια. Η συνειδητοποίηση, τέλος, του τρόπου µε τον οποίο πρέπει να 
χρησιµοποιείται το υλικό αυτό στη διδακτική πράξη και ο περιορισµός των 
σφαλµάτων που διαπράχθηκαν στην αρχή (µηχανική αναπαραγωγή πλήθους 
ερωτήσεων, υπέρµετρη αύξηση της εργασίας των µαθητών, απουσία 
εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης κτλ.) οδήγησαν σε πολύ θετικά 
αποτελέσµατα, τα οποία όσο περνά ο καιρός θα γίνονται εµφανέστερα.  

Η διαπίστωση αυτή µας ενισχύει να συνεχίσουµε την προσπάθειά µας και να 
την επεκτείνουµε, εκπονώντας ανάλογο υλικό και για άλλες εκπαιδευτικές 
βαθµίδες, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες οικονοµικές και λοιπές 
προϋποθέσεις.  

Τελειώνοντας, επιθυµώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες µου στο 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, οι οποίοι εργάστηκαν αφιλοκερδώς, µε 
αφοσίωση και σπάνιο ζήλο και επιτέλεσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες 
σηµαντικό έργο. Ευχαριστώ ακόµη όλους τους εκπαιδευτικούς που µε ποικίλους 
τρόπους στήριξαν την προσπάθειά µας και βοήθησαν στην επιτυχία της. 
Ξέχωρες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στις δακτυλογράφους του Κ.Ε.Ε, 
στο τεχνικό προσωπικό του, στον Προϊστάµενο της Γραµµατείας του κ. Γεώργιο 
Κορκόντζηλα και στους εκδότες που συνεργάστηκαν µαζί µας από το 1997 
µέχρι σήµερα.  
 

Αθήνα, Iούνιος 2000 
Καθηγητής Μιχάλης Κασσωτάκης 
Πρόεδρος του ∆.Σ. του Κ.Ε.Ε. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Το παρόν βιβλίο παρέχει υποστηρικτικό υλικό στους εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» της Γ΄ τάξης 
του Ενιαίου Λυκείου. Περιλαµβάνει ερωτήσεις διαφόρων τύπων 
(κλειστού - ανοικτού τύπου και συνδυασµού τους), ασκήσεις και 
παραδείγµατα κριτηρίων αξιολόγησης.  

 
Το υλικό του παρόντος βιβλίου έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Ο 

εκπαιδευτικός που διδάσκει το µάθηµα µπορεί να επιλέγει ό,τι κρίνει 
χρήσιµο, τόσο για τη διδασκαλία του µαθήµατος όσο και για την 
ετοιµασία κριτηρίων αξιολόγησης στα πλαίσια του νέου συστήµατος 
αξιολόγησης των µαθητών.  

 
Στα κριτήρια αξιολόγησης που θα χρησιµοποιήσει ο εκπαιδευτικός 

καλό θα είναι να περιλαµβάνονται ερωτήσεις και ασκήσεις 
κατασκευασµένες από τον ίδιο, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της τάξης 
και τις διδακτικές του επιδιώξεις.  

 
Αθήνα, Ιούνιος 2000 
Σωτήρης Σφήκας 

 
  

 6



 7

 



ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Καταναλωτικά και καταναλωτά αγαθά είναι ταυτόσηµες 

έννοιες.  
 

Σ Λ 
2. Το αυτοκίνητο µιας επιχείρησης είναι κεφαλαιουχικό 

αγαθό.  
 

Σ Λ 
3. Η βενζίνη είναι διαρκές αγαθό.  Σ Λ 
4. Η έννοια της αγοράς περιλαµβάνει και τα µέσα µε τα οποία 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια αγοραπωλησία.  
 

Σ Λ 
5. Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα σηµείο κάτω από την 

καµπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, τότε 
ορισµένοι ή όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές της 
υποαπασχολούνται.  

 
 
 

Σ Λ 
6. Ο συνδυασµός που αντιστοιχεί σε ένα σηµείο πάνω από 

την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ανέφικτος.  
 

Σ Λ 
7. Ο καταµερισµός των έργων δηµιουργεί µόνο προβλήµατα 

σε µια οικονοµία.  
 

Σ Λ 
8. Οι ροές που εµφανίζονται στο οικονοµικό κύκλωµα έχουν 

πάντοτε το ίδιο µέγεθος.  
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι  

α) όλα τα διαρκή αγαθά.  
β) όλα τα καταναλωτά αγαθά.  
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γ) µόνο τα αγαθά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από 
την οποία παράγονται άλλα αγαθά  

δ) µόνο τα αγαθά που χρησιµοποιούνται για την άµεση ικανοποίηση των 
αναγκών του ανθρώπου. 

 

2.  Ποιο από τα παρακάτω είναι καταναλωτό αγαθό;  
α) Το ηλεκτρικό ρεύµα  
β) Το βιβλίο  
γ) Το τραπέζι  
δ) Το αυτοκίνητο  

 

3.  Η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει 
α) τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό µιας οικονοµίας.  
β) την ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών µιας οικονοµίας. 
γ) το βαθµό ανάπτυξης µιας οικονοµίας. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 
 

4. Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα σηµείο κάτω από την καµπύλη παραγω-
γικών δυνατοτήτων, τότε συνεπάγεται  
α) ότι η οικονοµία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά 

αγαθά. 
β) ότι η οικονοµία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά. 
γ) ότι η οικονοµία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της 

συντελεστές. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 
 

5.  Ένα από τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων είναι ότι 
α) τα νοικοκυριά παράγουν µόνα τους σχεδόν όλα τα αγαθά που καταναλώνουν. 
β) η εργασία κάθε ατόµου είναι ανεξάρτητη από την εργασία των άλλων 

µελών της κοινωνίας. 
γ)  κάθε άτοµο κάνει ταυτόχρονα πολλές δουλειές και δεν πλήττει. 
δ)  κάθε άτοµο µπορεί να απασχοληθεί εκεί που µπορεί να αποδώσει περισ-

σότερο. 
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6.  Το βασικό οικονοµικό πρόβληµα κάθε χώρας είναι 
α) η ανεπαρκής εκπαίδευση των εργαζοµένων. 
β) η κακή οργάνωση των επιχειρήσεων. 
γ) η σχετική έλλειψη των παραγωγικών συντελεστών. 
δ) η ελλιπής ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τις ανάγκες των καταναλω-

τών. 
 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  χρήµα, έδαφος, κεφάλαιο, προϊόν 

Ο συντελεστής  ………………… περιλαµβάνει όλα τα ………………… που 
χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων 
προϊόντων.  

 
2.  σύστηµα, άτοµο, αγαθό, πρόβληµα 

Το οικονοµικό ………………… κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά 
που υπάρχει µεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν 
να ικανοποιήσουν και του περιορισµένου όγκου των ………………… που 
υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. 

 
3. κύκλωµα, είδος, σύνολο, πλεόνασµα 

Ο όρος οικονοµικό ………………… χαρακτηρίζει το ………………… των 
σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των βασικών µονάδων ενός 
οικονοµικού συστήµατος. 

 
4.  άτοµο, κύκλωµα, αποτέλεσµα, αγαθό 

Κάθε οικονοµικό ………………… είναι ………………… παραγωγικής 
διαδικασίας στην οποία χρησιµοποιούνται οι συντελεστές της παραγωγής. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
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• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποια είναι τα τέσσερα ερωτήµατα που εκφράζουν τα γενικά προβλήµατα που 

µελετά η Πολιτική Οικονοµία;  
2. Τι είναι οικονοµικά αγαθά και τι ελεύθερα αγαθά;  
3. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται τα οικονοµικά αγαθά;  
4. Τι είναι αγορά;  
5. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού;  
6. Ποιες είναι οι οικονοµικές αποφάσεις που παίρνει το νοικοκυριό σχετικά µε 

τη χρησιµοποίηση του εισοδήµατός του; Να αναφέρετε τέσσερις παράγοντες 
που επηρεάζουν αυτές τις αποφάσεις.  

7. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός της επιχείρησης;  
8. Ποιος είναι ο αντικειµενικός σκοπός των εργατικών σωµατείων;  
9. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του κράτους;  

10. Τι σηµαίνει παραγωγική διαδικασία;  
11. Σε ποιες κατηγορίες ταξινοµούνται οι παραγωγικοί συντελεστές και τι 

περιλαµβάνει η κάθε κατηγορία;  
12. Τι δείχνει η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων;  
13. Τι σηµαίνει ο όρος κόστος ευκαιρίας;  
14. Τι είναι καταµερισµός των έργων ή της εργασίας;  
15. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού των έργων;  
16. Τι είναι χρήµα;  
17. Ποιες ροές εµφανίζονται στο διάγραµµα του οικονοµικού κυκλώµατος;  
18. Ποιο είναι το κύριο οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας;  

 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Σχεδιάστε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων µιας υποθετικής 

οικονοµίας και ερµηνεύστε το διάγραµµα.  
2.  Περιγράψτε τις ροές αγαθών, παραγωγικών συντελεστών και χρήµατος που 

εµφανίζονται στο διάγραµµα του οικονοµικού κυκλώµατος.  
3.  Εξηγήστε γιατί ο καταµερισµός των έργων οδηγεί στην αύξηση της 

παραγωγής.  
4.  Έστω ότι µια οικονοµία παράγει µόνο δύο αγαθά, Χ και Ψ, χρησιµοποιώντας 

όλους τους παραγωγικούς συντελεστές µε την υπάρχουσα τεχνολογία. Οι 
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µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να 
παραχθούν δίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Συνδυασµός  
παραγωγής 

Ποσότητα αγαθού Χ 
(τόνοι ανά έτος) 

Ποσότητα αγαθού Ψ 
(τόνοι ανά έτος) 

Α 0 40 
Β 80 30 
Γ 150 20 
∆ 210 10 
Ε 260 0 

 

α) Να κατασκευάσετε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπο-
λογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ και του Ψ σε όρους 
του Χ. Είναι οι συνδυασµοί Κ (Χ = 80, Ψ = 25) και Π (Χ = 150, Ψ = 25) 
εφικτοί και γιατί;  

β) Εάν η ποσότητα του Χ είναι 94, να υπολογίσετε µε τη βοήθεια του 
κόστους ευκαιρίας τη µέγιστη ποσότητα του Ψ. Είναι ο συνδυασµός  
Μ (Χ = 101, Ψ = 27) εφικτός και γιατί; 

γ) Υποθέστε ότι µια τεχνολογική ανακάλυψη κάνει εφικτή την αύξηση της 
παραγωγής του Ψ κατά 20%. Να κατασκευάσετε τη νέα καµπύλη 
παραγωγικών δυνατοτήτων.  

5.  Στην παραπάνω άσκηση, υποθέστε ότι οι µέγιστοι συνδυασµοί ποσοτήτων 
του Χ και Ψ που είναι δυνατόν να παραχθούν, δίνονται από τη σχέση:  
Ψ = 100 - 2Χ.  
α) Να κατασκευάσετε την καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και να υπο-

λογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους του Χ. Τι παρατηρείτε;  
β) Είναι οι συνδυασµοί Α (Χ = 25, Ψ = 55) και Β (Χ = 30, Ψ = 35) εφικτοί 

και γιατί; 
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Το ίδιο αγαθό ανάλογα µε τη χρήση του, µπορεί να είναι 
κεφαλαιουχικό ή καταναλωτικό αγαθό.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Εάν µια οικονοµία παράγει σ’ ένα σηµείο κάτω από την 
καµπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θέλει να 
αυξήσει την παραγωγή του ενός αγαθού, τότε θα πρέπει 
οπωσδήποτε να µειώσει την παραγωγή του άλλου.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 
 

Σ Λ 

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Το κύριο οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας είναι η 
σχετική έλλειψη αγαθών.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η ζήτηση των αγαθών 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Κάθε φορά που µεταβάλλεται η τιµή ενός αγαθού, 

µεταβάλλεται και η ζήτησή του.  
 

Σ Λ 
2. Όταν αυξάνεται η τιµή ενός αγαθού, η ζήτησή του µειώνεται. Σ Λ 
3. Αν δυο αγαθά είναι υποκατάστατα και µειωθεί η τιµή του 

ενός, τότε θα αυξηθεί η ζήτηση του άλλου.  
 

Σ Λ 
4. Αν δυο αγαθά είναι συµπληρωµατικά και αυξηθεί η ζήτηση 

του ενός, τότε θα µειωθεί η ζήτηση του άλλου.  
 

Σ Λ 
5. Όταν |ΕD| < 1, η ζήτηση είναι ελαστική.  Σ Λ 
6. Αν η ζήτηση είναι ελαστική και µειωθεί η τιµή, η συνολική 

δαπάνη των καταναλωτών θα αυξηθεί.  
 

Σ Λ 
7. Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και µειωθεί η τιµή, η 

συνολική δαπάνη των καταναλωτών θα µειωθεί. 
 

Σ Λ 
8. Η εισοδηµατική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών 

είναι αρνητική.  
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης της ζήτησης που έχει τον τύπο:  

QD = α + βΡ 
α) είναι ευθεία γραµµή. 
β) είναι καµπύλη. 
γ) είναι ισοσκελής υπερβολή. 
δ) θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε από τα παραπάνω. 

2.  Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι συµπληρωµατικά;  
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α) Το κρασί και η µπύρα  
β) Τα σπίρτα και ο αναπτήρας 
γ) Το βούτυρο και η µαργαρίνη 
δ) Η φωτογραφική µηχανή και το φιλµ 
 

3. Αν τα αγαθά Χ και Ψ είναι υποκατάστατα, µια αύξηση της τιµής του Χ, θα 
επιφέρει 
α) µείωση στη ζήτηση του Χ. 
β) αύξηση στη ζήτηση του Ψ. 
γ) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα του Χ και µείωση στη ζητούµενη 

ποσότητα του Ψ. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 
4. Τα αγαθά των οποίων η ζήτηση µειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδηµα των 

καταναλωτών, ονοµάζονται 
α) κανονικά αγαθά.  
β) κατώτερα αγαθά. 
γ) συµπληρωµατικά αγαθά. 
δ) υποκατάστατα αγαθά. 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  παραγωγή, αγορά, χρησιµότητα, συµπεριφορά 

Η επιδίωξη της µέγιστης ………………… αποτελεί το βασικό 
χαρακτηριστικό της ………………… του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.  

 

2.  διάρκεια, ένταση, ικανοποίηση, παραγωγή 
Όσο αυξάνεται η ποσότητα ενός συγκεκριµένου αγαθού που χρησιµοποιείται 
για την ικανοποίηση µιας ανάγκης, τόσο η ………………… αυτής της 
ανάγκης µειώνεται, ώσπου επέρχεται πλήρης ………………… ή κορεσµός. 

3.  προσφορά, παραγωγή, ελαστικότητα, ποιότητα, τιµή, ζήτηση 
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Η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας ως προς την ποσοστιαία 
µεταβολή της τιµής ονοµάζεται …………………  ………………… ως προς 
την ………………… .  

 
4.  ποσότητα, ελαστικότητα, τιµή, προσφορά 

Όταν η καµπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, τότε σε όλο το µήκος 
της καµπύλης η ………………… της ζήτησης είναι σε απόλυτη 
………………… ίση µε τη µονάδα. 

 
5.  πραγµατική, αρνητική, θετική, εισοδηµατική 

Η ……………… ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι …………… . 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι είναι οικονοµικές ανάγκες;  
2. Ποιες είναι οι ιδιότητες των αναγκών;  
3. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντελούν στον πολλαπλασιασµό και στην 

εξέλιξη των αναγκών;  
4. Τι σηµαίνει ορθολογικός καταναλωτής;  
5. Πότε ο ορθολογικός καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία;  
6. Τι αναφέρει ο νόµος της ζήτησης;  
7. Τι είναι η καµπύλη ζήτησης;  
8. Σε τι διαφέρει η ατοµική από την αγοραία καµπύλη ζήτησης;  
9. Ποιοι παράγοντες δεχόµαστε ότι παραµένουν σταθεροί όταν µελετάµε τις 

µεταβολές στις ζητούµενες ποσότητες ενός αγαθού καθώς µεταβάλλεται η 
τιµή του;  

10. Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης;  
11. Τι είναι υποκατάστατα αγαθά;  
12. Τι είναι συµπληρωµατικά αγαθά;  
13. Τι είναι ελαστικότητα ζήτησης;  
14. Πότε η ζήτηση χαρακτηρίζεται ελαστική και πότε ανελαστική;  
15. Τι είναι εισοδηµατική ελαστικότητα;  
16. Τι είναι κανονικό και τι κατώτερο αγαθό;  
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• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Περιγράψτε µε τη βοήθεια διαγράµµατος τη διαφορά µεταξύ της µεταβολής 

της ζητούµενης ποσότητας και της µεταβολής της ζήτησης.  
2.  ∆είξτε διαγραµµατικά πώς η αύξηση της τιµής του µοσχαρίσιου κρέατος 

επηρεάζει τη ζήτηση του χοιρινού κρέατος.  
3.  Η ζήτηση ενός αγαθού Χ δίνεται από τη συνάρτηση: QD = 200 - Ρ.  

α) Να παρασταθεί γραφικά η ζήτηση του Χ.  
β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα της ζήτησης στα σηµεία: Α (Ρ1, Q1),  

Β (Ρ2, Q2), Γ (Ρ3, Q3), όταν Ρ1 = 150, Ρ2 = 100 και Ρ3 = 50. Τι παρατηρείτε;  
4.  Έστω ότι η τοξοειδής ελαστικότητα είναι ΕΑΒ = - 1,75 και Α (ΡΑ = 20,  

QΑ = 15), Β (ΡΒ = 15, QΒ = …;). 
α) Να υπολογίσετε το QΒ.  
β) Να επαληθεύσετε µε τα παραπάνω δεδοµένα ότι |ΕΑ| > |ΕΑΒ| > |ΕΒ|.  

5.  ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας:  
 

 Τιµή  Ζητούµενη  
Ποσότητα 

Εισόδηµα  
Καταναλωτών 

Α 100 10.000 20.000 
Β 100 9.000 17.000 
Γ 95 9.405 17.000 

 

α) Να βρεθεί η εισοδηµατική ελαστικότητα (από το Α στο Β).  
AYE

β) Να βρεθεί η ελαστικότητα ζήτησης ΕΒ.  
6.  Αρχικά η ζητούµενη ποσότητα είναι 20 µονάδες. Αν µειωθεί η τιµή κατά 

10% (ED = - 2) και µετά αυξηθεί το εισόδηµα (ΕΥ = 1) και η τελική 
ζητούµενη ποσότητα είναι 30 µονάδες, να βρεθεί η ποσοστιαία µεταβολή του 
εισοδήµατος.  
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7.  Στην τιµή ΡΑ = 10 δρχ., η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό 
Χ είναι 1.000 δρχ. Αν µειωθεί η τιµή του Χ από ΡΑ = 10 δρχ. σε ΡΒ = 8 δρχ. 
(ceteris paribus) και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό Χ 
αυξηθεί κατά 20%, να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης στο σηµείο 
Α (ΡΑ, QΑ).  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Ποια από τα παρακάτω αγαθά είναι υποκατάστατα;  
α) Το ψυγείο και το ηλεκτρικό ρεύµα  
β) Η φούστα και η µπλούζα  
γ) Το µήλο και το πορτοκάλι  
δ) Όλα τα παραπάνω  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Μια αύξηση της τιµής του καφέ, θα επιφέρει 
α) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα της ζάχαρης.  
β) µείωση στη ζήτηση της ζάχαρης.  
γ) µείωση στη ζήτηση του καφέ.  
δ) αύξηση στη ζητούµενη ποσότητα του καφέ.  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Η οικονοµική επιστήµη διακρίνει δύο περιόδους παραγω-

γής, τη βραχυχρόνια και τη µακροχρόνια.  
 

Σ Λ 
2. Στη µακροχρόνια περίοδο παραγωγής, όλοι οι παραγωγικοί 

συντελεστές είναι σταθεροί.  
 

Σ Λ 
3. Όταν το οριακό προϊόν γίνεται µηδέν, το συνολικό προϊόν 

αποκτά τη µέγιστη τιµή του.  
 

Σ Λ 
4. Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης ισχύει µόνο στη 

µακροχρόνια περίοδο που η τεχνολογία µεταβάλλεται.  
 

Σ Λ 
5. Οι δαπάνες που καταβάλλονται για τους µεταβλητούς 

συντελεστές αποτελούν το σταθερό κόστος της 
επιχείρησης.  

 
Σ Λ 

6. Το οριακό κόστος δείχνει το ρυθµό µε τον οποίο 
µεταβάλλεται το συνολικό κόστος, όταν µεταβάλλεται η 
παραγωγή κατά µία µονάδα.  

 
 

Σ Λ 
7. Η καµπύλη του οριακού κόστους ανερχόµενη συναντά τις 

καµπύλες του µέσου µεταβλητού και του µέσου συνολικού 
κόστους στα κατώτατα σηµεία τους.  

 
 

Σ Λ 
8. Όταν το µέσο προϊόν λαµβάνει τη µεγαλύτερη τιµή του, το 

µέσο µεταβλητό κόστος λαµβάνει τη µικρότερη τιµή του.  
 

Σ Λ 
9. Όταν αυξάνεται το οριακό προϊόν, αυξάνεται και το οριακό 

κόστος.  
 

Σ Λ 
10. Η καµπύλη του οριακού κόστους βρίσκεται κάτω από την 

καµπύλη του µέσου µεταβλητού κόστους όσο το τελευταίο 
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µειώνεται.  Σ Λ 
11. Η καθοδική πορεία της καµπύλης του µέσου και οριακού 

κόστους στη µακροχρόνια περίοδο οφείλεται στις 
«αντιοικονοµίες κλίµακας».  

 
 

Σ Λ 
 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Το οριακό προϊόν της εργασίας είναι 

α) η µεταβολή που επέρχεται στο µέσο προϊόν εξαιτίας της παρουσίας του 
επιπλέον εργάτη. 

β) η µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν εξαιτίας της προσθήκης 
κάθε φορά στην παραγωγή του τελευταίου εργάτη. 

γ) το προϊόν που παράγει κάθε φορά ο συγκεκριµένος επιπλέον εργάτης. 
δ) όλα τα παραπάνω. 

 
 
2.  Όταν το συνολικό προϊόν λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του, 

α) το οριακό προϊόν είναι επίσης στη µέγιστη τιµή του. 
β) το µέσο προϊόν είναι επίσης στη µέγιστη τιµή του. 
γ) το οριακό προϊόν είναι µηδέν. 
δ) το µέσο προϊόν είναι µηδέν. 

 
 
3. Όταν το συνολικό προϊόν λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του, 

α) το οριακό κόστος έχει την ελάχιστη τιµή του. 
β) το µέσο µεταβλητό κόστος έχει την ελάχιστη τιµή του. 
γ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µικρότερη από την τιµή του µέσου 

µεταβλητού κόστους. 
δ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µεγαλύτερη από την τιµή του µέσου 

µεταβλητού κόστους. 
 

4. Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται, 
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α) το µέσο µεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται. 
β) το οριακό κόστος συνεχίζει να µειώνεται. 
γ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µεγαλύτερη από την τιµή του µέσου 

µεταβλητού κόστους. 
δ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µικρότερη από την τιµή του µέσου 

µεταβλητού κόστους. 
 
 

5. Η ανοδική πορεία της καµπύλης του µέσου και οριακού κόστους στη 
µακροχρόνια περίοδο, οφείλεται 
α) αποκλειστικά στο νόµο της φθίνουσας απόδοσης. 
β) αποκλειστικά στις οικονοµίες κλίµακας. 
γ) στο νόµο της φθίνουσας απόδοσης και στις οικονοµίες κλίµακας. 
δ) σε κανένα από τα παραπάνω. 
 

 22



• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί 
από τη στήλη Β. 
1.   

Α Β 
 
 
 
 
 
 
___  Μέσο προϊόν 
 
___  Οριακό προϊόν 
 
___  Μέσο κόστος 
 
___  Οριακό κόστος 
 

1.  η µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό προϊόν 
όταν µεταβάλλεται ο µεταβλητός συντελεστής κατά 
µία µονάδα 

2.  η µεταβολή που επέρχεται στο µέσο προϊόν όταν 
µεταβάλλεται ο µεταβλητός συντελεστής κατά µία 
µονάδα 

3.  ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις µονάδες 
όλων των συντελεστών παραγωγής  

4.  ο λόγος του συνολικού προϊόντος προς τις µονάδες 
του µεταβλητού συντελεστή 

5.  η µεταβολή που επέρχεται στο µέσο σταθερό 
κόστος όταν µεταβάλλεται η παραγωγή κατά µία 
µονάδα 

6.  η µεταβολή που επέρχεται στο συνολικό κόστος 
όταν µεταβάλλεται η παραγωγή κατά µία µονάδα 

7.  ο λόγος του συνολικού κόστους προς την ποσότητα 
παραγωγής 

8.  ο λόγος του µεταβλητού κόστους προς την 
ποσότητα παραγωγής 
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2.   
Α Β 

 
___ Όταν το οριακό προϊόν είναι στη 

µέγιστη τιµή του … 
 
___ Όταν το συνολικό προϊόν είναι 

στη µέγιστη τιµή του … 
 
___ Όταν το µέσο προϊόν είναι στη 

µέγιστη τιµή του …  
 

1.  το µέσο συνολικό κόστος είναι 
στην ελάχιστη τιµή του 

2.  η τιµή του οριακού προϊόντος είναι 
ίση µε την τιµή του µέσου 
προϊόντος 

3.  η τιµή του µέσου προϊόντος είναι 
µηδενική 

4.  το οριακό κόστος είναι στην 
ελάχιστη τιµή του 

5.  η τιµή του οριακού προϊόντος είναι 
µηδενική  

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  διαδικασία, σχέση, δυνατότητα, συνάρτηση 

Η ………………… παραγωγής εκφράζει τη ………………… που συνδέει 
τη µέγιστη ποσότητα προϊόντος, που µπορεί να παραχθεί σε ορισµένο χρόνο, 
µε συγκεκριµένες ποσότητες συντελεστών.  

 
2.  οριακό, µέσο, συνολικό, σταθερό 

Η καµπύλη του ………………… προϊόντος τέµνει πάντοτε την καµπύλη του 
………………… προϊόντος από πάνω προς τα κάτω στη µέγιστη τιµή του.  

 
3.  απόδοση, πορεία, καµπύλη, διαπίστωση 

Ο νόµος της φθίνουσας ………………… είναι µια εµπειρική 
………………… που ισχύει για κάθε παραγωγική διαδικασία. 
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4.  βραχυχρόνιο, µεταβλητό, συνολικό, µακροχρόνιο, σταθερό, προσωρινό 
Όσο η παραγωγή αυξάνεται, η σηµασία του µέσου ………………… κόστους 
µειώνεται και το µέσο ………………… κόστος επηρεάζεται κυρίως από το 
µέσο ………………… κόστος και ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία µε 
αυτό. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι εννοούµε µε τον όρο παραγωγή;  
2. Τι είναι βραχυχρόνια και τι µακροχρόνια περίοδος παραγωγής;  
3. Τι εκφράζει η συνάρτηση παραγωγής;  
4. Τι είναι συνολικό προϊόν;  
5. Τι είναι µέσο και τι οριακό προϊόν;  
6. Τι δηλώνει ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης;  
7. Τι είναι µέσο σταθερό, µέσο µεταβλητό και µέσο συνολικό κόστος;  
8. Τι είναι οριακό κόστος;  
9. Πού οφείλεται η πορεία της καµπύλης του µέσου και του οριακού κόστους 

στη µακροχρόνια περίοδο;  
10. Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι οικονοµίες κλίµακας;  
11. Από ποιους παράγοντες προέρχονται οι αντιοικονοµίες κλίµακας;  

 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Σχολιάστε την πρόταση: «Η πορεία της καµπύλης τόσο του µέσου όσο και 

του οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο φαίνεται να µοιάζει µε τη 
συµπεριφορά των αντίστοιχων µεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο, 
όµως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετική».  

2.  Σχεδιάστε τις αντιπροσωπευτικές καµπύλες του µέσου και οριακού 
προϊόντος και τις αντίστοιχες του µέσου µεταβλητού και οριακού κόστους 
στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής. Χρησιµοποιήστε δύο διαγράµµατα, το 
ένα κάτω από το άλλο. Στη συνέχεια, περιγράψτε τη σχέση µεταξύ του 
οριακού και µέσου προϊόντος και τη σχέση µεταξύ του οριακού και µέσου 
µεταβλητού κόστους.  
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3.  Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η βραχυχρόνια συνάρτηση παραγωγής µιας 
επιχείρησης (ο µοναδικός µεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία).  

 

Αριθµός 
εργατών (L) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Συνολικό 
προϊόν (Q) 0 11 40 75 128 175 216 245 256 243 

 

α) Να παρασταθεί γραφικά το συνολικό προϊόν.  
β) Να εξηγήσετε γιατί η πορεία της καµπύλης του συνολικού προϊόντος που 

σχεδιάσατε οφείλεται στο νόµο της φθίνουσας απόδοσης.  
γ) Να σηµειώσετε µε το γράµµα Φ το σηµείο της καµπύλης του συνολικού 

προϊόντος στο οποίο εµφανίζεται ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης.  
4.  Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας:  
 

Αριθµός 
εργατών (L) 

Συνολικό προϊόν 
(Q) 

Οριακό προϊόν 
(ΜΡ) 

Μέσο προϊόν  
(ΑΡ) 

0    
1 10   
2   11 
3  17  
4 54   
5 60   
6  0  
7   7 

 

5.  Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αφορούν µια επιχείρηση που λειτουργεί 
στη βραχυχρόνια περίοδο.  

 

Αριθµός 
εργατών  

(L) 

Συνολικό 
προϊόν  

(Q) 

Οριακό 
προϊόν  
(ΜΡ) 

Μέσο  
προϊόν  
(ΑΡ) 

Οριακό 
κόστος  
(ΜC) 

Μέσο µετα-
βλητό κό-
στος (AVC) 

0      
1  8  756  
2   10   
3    378  
4     432 
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5    252  
6   16   
7  9    

 

Να συµπληρωθεί ο παραπάνω πίνακας αν είναι γνωστό ότι ο µοναδικός 
µεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία.  

6.  ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας:  
 

Συνολικό 
προϊόν (Q) 

Οριακό  
κόστος (ΜC) 

Μεταβλητό 
κόστος (VC) 

Σταθερό  
κόστος (FC) 

Συνολικό 
κόστος (TC) 

0   10.000  
8  7.360   
 620   24.800 
 470 22.320   

 

α) Να συµπληρωθεί ο πίνακας.  
β) Να βρεθεί το µέσο συνολικό κόστος της 10ης µονάδας παραγωγής.  
γ) Να βρεθεί πόσο µεταβάλλεται το συνολικό κόστος όταν η παραγωγή 

µεταβάλλεται από 18 σε 28 µονάδες.  
7.  Όταν η επιχείρηση απασχολεί 5, 6 και 7 εργάτες, οι µονάδες του συνολικού 

προϊόντος είναι 80, 96 και 105 αντίστοιχα. Αν το σταθερό κόστος είναι 
10.000 δρχ. και οι µόνοι µεταβλητοί συντελεστές είναι η εργασία και οι 
πρώτες ύλες, µε εργατικό µισθό 6.048 δρχ. και κόστος πρώτων υλών 10 δρχ. 
ανά µονάδα προϊόντος, να υπολογίσετε πόσες µονάδες αυξάνεται η 
παραγωγή όταν το συνολικό κόστος αυξάνεται από 45.308 δρχ. σε 52.704 
δρχ.  

8.  Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, χρησιµοποιώντας τις σχέσεις 
µεταξύ των µεγεθών του κόστους παραγωγής.  

 

Συνολικό 
προϊόν  

(Q) 

Οριακό 
κόστος  
(ΜC) 

Μετα-
βλητό 
κόστος  
(VC) 

Σταθερό 
κόστος  
(FC) 

Συνολικό 
κόστος  
(ΤC) 

Μέσο µε-
ταβλητό 
κόστος 
(AVC) 

Μέσο  
σταθερό 
κόστος  
(ΑFC) 

Μέσο 
συνολικό 
κόστος 
(ATC) 

0    100    
8 756       

20       609,8 
36  18144      
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
 
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Ο νόµος της φθίνουσας απόδοσης εµφανίζεται όταν το 
συνολικό προϊόν αρχίζει να µειώνεται.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Όσο η παραγωγή αυξάνεται, το µέσο συνολικό κόστος 
επηρεάζεται κυρίως από το µέσο σταθερό κόστος.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι µεταβολές του οριακού κόστους είναι µικρότερες από 
αυτές του µέσου κόστους.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Η προσφορά των αγαθών 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Η καµπύλη προσφοράς δείχνει τη σχέση µεταξύ της 

προσφερόµενης ποσότητας και του κόστους παραγωγής.  
 

Σ Λ 
2. Η αγοραία καµπύλη προσφοράς ενός προϊόντος είναι το 

άθροισµα των καµπυλών προσφοράς των επιχειρήσεων που 
προσφέρουν το προϊόν.  

 
 

Σ Λ 
3. Αν η τιµή ενός αγαθού αυξηθεί (ceteris paribus), θα 

αυξηθεί και η προσφορά του.  
 

Σ Λ 
4. Όταν µεταβάλλεται η προσφορά ενός αγαθού, η καµπύλη 

προσφοράς του µετατοπίζεται.  
 

Σ Λ 
5. Ο αριθµός των καταναλωτών είναι προσδιοριστικός 

παράγοντας της προσφοράς.  
 

Σ Λ 
6. Αν Εs < 1, τότε η προσφορά είναι ελαστική.  Σ Λ 
7. Η ελαστικότητα της προσφοράς είναι µεγαλύτερη στη 

µακροχρόνια απ’ ότι στη βραχυχρόνια περίοδο.  
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Σύµφωνα µε το νόµο της προσφοράς, η αύξηση της τιµής επιφέρει 

α) αύξηση στην προσφερόµενη ποσότητα.  
β) µείωση στην προσφερόµενη ποσότητα.  
γ) αύξηση στην προσφορά.  
δ) µείωση στην προσφορά. 
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2. Ο νόµος της προσφοράς υποδηλώνει ότι η ελαστικότητα της προσφοράς είναι 
πάντοτε 
α) ελαστική. 
β) ανελαστική. 
γ) θετική. 
δ) αρνητική. 

 
3.  Εάν η τιµή ενός αγαθού αυξηθεί από 5 δρχ. σε 6 δρχ., και η προσφερόµενη 

ποσότητά του αυξηθεί από 10 µονάδες σε 15 µονάδες, τότε η ελαστικότητα 
της προσφοράς είναι 
α) 2,5.  
β) 0,1. 
γ) 10. 
δ) 0,4. 
 

4. Ποιο από τα παρακάτω θα µπορούσε να επιφέρει αύξηση στην προσφορά 
ενός αγαθού;  
α) Η αύξηση της τιµής του αγαθού 
β) Η µείωση της τιµής του αγαθού 
γ) Η αύξηση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού 
δ) Η µείωση των τιµών των παραγωγικών συντελεστών που 

χρησιµοποιούνται στην παραγωγή του αγαθού 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  οριακό, µεταβλητό, συνολικό, σταθερό 

Το ανερχόµενο τµήµα της καµπύλης του ………………… κόστους που 
βρίσκεται πάνω από την καµπύλη του µέσου ………………… κόστους 
αποτελεί τη βραχυχρόνια καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης.  

2.  τιµή, ζήτηση, κατανάλωση, προσφορά  
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Στην ελαστική ………………… η ποσοστιαία µεταβολή της προσφερόµενης 
ποσότητας είναι µεγαλύτερη από την ποσοστιαία µεταβολή της 
………………… . 

 
3.  προσφορά, παραγωγή, ελαστικότητα, επιχείρηση 

Ο σπουδαιότερος παράγοντας που προσδιορίζει το µέγεθος της 
………………… της ………………… είναι ο χρόνος. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι δείχνει η καµπύλη προσφοράς µιας επιχείρησης;  
2. Τι είναι ο νόµος της προσφοράς;  
3. Τι είναι αγοραία καµπύλη προσφοράς;  
4. Ποιοι είναι οι βασικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς;  
5. Τι είναι ελαστικότητα της προσφοράς;  
6. Πότε η προσφορά είναι ελαστική;  
7. Πότε η προσφορά είναι ανελαστική;  
8. Τι τιµή παίρνει η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η καµπύλη προσφοράς 

είναι ευθεία κάθετη προς τον άξονα των ποσοτήτων;  
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Περιγράψετε µε τη βοήθεια διαγράµµατος τη διαφορά µεταξύ της µεταβολής 

της προσφερόµενης ποσότητας και της µεταβολής της προσφοράς.  
2.  Εξηγήστε γιατί οι τιµές των παραγωγικών συντελεστών και η τεχνολογία της 

παραγωγής είναι προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς.  
3.  Σχολιάστε την πρόταση: «Ο σπουδαιότερος όµως παράγοντας που 

προσδιορίζει το µέγεθος της ελαστικότητας της προσφοράς είναι ο χρόνος».  
4.  ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας µιας επιχείρησης που λειτουργεί στη 

βραχυχρόνια περίοδο:  
 

Συνολικό προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 
Συνολικό κόστος (TC) 50 63 71 77 86 100 120 149 

 

α) Να κατασκευασθεί ο πίνακας προσφοράς της επιχείρησης.  
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β) Να παρασταθεί γραφικά η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης και να 
υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιµή του προϊόντος 
αυξάνεται από 14 δρχ. σε 20 δρχ.  

5.  Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δεδοµένα µιας επιχείρησης που 
λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο. Οι µεταβλητοί συντελεστές είναι η 
εργασία και οι πρώτες ύλες, µε εργατικό µισθό 7.200 δρχ. και κόστος 
πρώτων υλών 20 δρχ. ανά µονάδα προϊόντος.  

 

Αριθµός εργατών (L) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Οριακό προϊόν (ΜΡ) - 8 12 16 20 24 16 12 8 

 

α) Να παρασταθεί γραφικά η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης.  
β) Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της προσφοράς όταν η τιµή µεταβάλλεται 

από 920 δρχ. σε 620 δρχ.  
 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Ποιο από τα παρακάτω θα µπορούσε να αυξήσει την προσφορά του 
χοιρινού κρέατος;  
α) Η αύξηση της τιµής του χοιρινού κρέατος  
β) Η µείωση της τιµής του χοιρινού κρέατος 
γ) Η µείωση της τιµής του βοδινού κρέατος 
δ) Κανένα από τα παραπάνω 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Όταν οι παραγωγοί πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν µια δεδοµένη 
ποσότητα προϊόντος και ότι εισπράξουν, τότε η ελαστικότητα της 
προσφοράς είναι  
α) ελαστική.  
β) τελείως ελαστική. 
γ) τελείως ανελαστική. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 32



ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Ο προσδιορισµός των τιµών 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Όταν η ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την 

προσφερόµενη, παρουσιάζεται πλεόνασµα.  
 

Σ Λ 
2. Όταν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, η τιµή µειώνεται.  Σ Λ 
3. Εάν αυξηθεί η ζήτηση, µε σταθερή την προσφορά, η τιµή 

ισορροπίας θα αυξηθεί.  
 

Σ Λ 
4. Εάν αυξηθεί η προσφορά, µε σταθερή τη ζήτηση, η 

ποσότητα ισορροπίας θα µειωθεί.  
 

Σ Λ 
5. Όταν η ζήτηση και η προσφορά µεταβάλλονται 

ταυτόχρονα, η τιµή ισορροπίας µεταβάλλεται πάντοτε.  
 

Σ Λ 
6. Το κράτος παρεµβαίνει αρκετές φορές στην αγορά και 

επιβάλλει κατώτατες τιµές σε αγαθά, για να προστατέψει 
τους καταναλωτές από την υπερβολική άνοδο των τιµών.  

 
 

Σ Λ 
7. Οι τιµές ασφαλείας των γεωργικών προϊόντων, είναι µια 

κατηγορία κατώτατων τιµών.  
 

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  
Απαντήστε στις ερωτήσεις 1 - 5, µε βάση το παρακάτω σχήµα.  

P

0 Q

Ε

D

S
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1.  Εάν αυξηθεί η ζήτηση, µε σταθερή την προσφορά, 
α) η τιµή ισορροπίας θα µειωθεί.  
β) η ποσότητα ισορροπίας θα µειωθεί.  
γ) θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και θα µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας.  
δ) θα αυξηθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 

 

2.  Εάν αυξηθεί η προσφορά, µε σταθερή τη ζήτηση, 
α) θα µειωθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 
β) θα αυξηθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 
γ) θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας. 
δ) θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και θα µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. 

 

3.  Εάν µειωθεί η ζήτηση, µε σταθερή την προσφορά, 
α) θα αυξηθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας.  
β) θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας. 
γ) θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και θα µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. 
δ) θα µειωθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 

 

4.  Εάν µειωθεί η προσφορά, µε σταθερή τη ζήτηση, 
α) θα αυξηθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 
β) θα αυξηθεί η τιµή ισορροπίας και θα µειωθεί η ποσότητα ισορροπίας. 
γ) θα µειωθεί η τιµή ισορροπίας και θα αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας. 
δ) θα µειωθεί και η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας. 

 

5.  Εάν αυξηθεί ταυτόχρονα η ζήτηση και η προσφορά, 
α) η ποσότητα ισορροπίας µπορεί να µειωθεί. 
β) η ποσότητα ισορροπίας µπορεί να παραµείνει αµετάβλητη. 
γ) η τιµή ισορροπίας µπορεί να παραµείνει αµετάβλητη. 
δ) µπορεί να συµβεί οτιδήποτε από τα παραπάνω. 

 

6.  Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στις τιµές παρέµβασης ή ασφάλειας των 
γεωργικών προϊόντων;  
α) ∆ηµιουργούν συνήθως «µαύρη αγορά» 
β) Έχουν σαν στόχο την προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο 

των τιµών 
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γ) ∆ηµιουργούν έλλειµµα 
δ) Κανένα από τα παραπάνω 

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  ζήτηση, αγορά, προσφορά, αγοραπωλησία 

Η ………………… µε την ευρεία έννοια περιλαµβάνει όλα εκείνα τα µέσα 
µε τα οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια ………………… και όλους τους 
σχετικούς χώρους.  

 
2.  ασφάλεια, τιµή, διατίµηση, ισορροπία 

Η ………..… …………… προσδιορίζεται στην αγορά από τις δυνάµεις της 
προσφοράς και της ζήτησης.  

 
3.  κέρδος, έλλειµµα, κόστος, πλεόνασµα 

Πάνω από το σηµείο ισορροπίας παρουσιάζεται ………………… και κάτω 
από αυτό παρουσιάζεται ………………… . 
 

4.  ανώτατη, µακροχρόνια, κατώτατη, βραχυχρόνια 
Η επιβολή ………………… τιµής πρέπει να είναι …………………, για να 
αποφεύγεται η «µαύρη αγορά». 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι είναι αγορά;  
2. Τι είναι τιµή ισορροπίας;  
3. Τι είναι ποσότητα ισορροπίας;  
4. Πότε παρουσιάζεται έλλειµµα;  
5. Πότε παρουσιάζεται πλεόνασµα;  
6. Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει ανώτατες τιµές;  
7. Τι είναι «µαύρη αγορά»; 
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8. Τι σκοπό έχει το κράτος όταν επιβάλλει κατώτατες τιµές;  
9. Πότε οι αγρότες αναγκάζονται να καταστρέψουν ένα µέρος της παραγωγής 

τους;  
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Περιγράψτε µε τη βοήθεια διαγράµµατος πώς επιτυγχάνεται ισορροπία στην 

αγορά ενός αγαθού.  
2.  ∆είξτε διαγραµµατικά µια περίπτωση ταυτόχρονης µετατόπισης της 

καµπύλης ζήτησης και της καµπύλης προσφοράς, µε αµετάβλητη την τιµή 
ισορροπίας.  

3.  Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της κρατικής παρέµβασης στην αγορά 
µε την επιβολή ανώτατων και κατώτατων τιµών.  

4.  Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι γραµµικές και 
στο σηµείο ισορροπίας (ΡΕ = 10 δρχ., QE = 30 µον.), η ελαστικότητα της 
ζήτησης και της προσφοράς είναι ΕD = - 2 και ΕS = 0,5 αντίστοιχα. Να βρεθεί 
σε ποια τιµή θα έχουµε πλεόνασµα 30 µονάδες. Αν επιβληθεί από το κράτος 
ανώτατη τιµή ΡΑ = 6 δρχ., ποιο θα είναι το πιθανό «καπέλο» στην τιµή του 
αγαθού;  

5.  Αν η εξίσωση ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 
P

1000  και  

QS = 10 + 2Ρ αντίστοιχα, να βρεθούν τα έσοδα των παραγωγών στο σηµείο 
ισορροπίας. Πώς είναι δυνατόν να αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών;  

6.  Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι QD = 3000 - 4Ρ 
και QS = 1000. Σε ποια ποσότητα παραγωγής θα είναι η πρόσοδος των 
παραγωγών 562.500 δρχ.; Συµφέρει τους παραγωγούς να αυξηθεί η 
παραγωγή τους περισσότερο απ’ αυτή την ποσότητα και γιατί;  

7.  Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση 
προσφοράς QS = 8 + 2Ρ. Αν µειωθεί η ζήτηση κατά 50% και επιβληθεί από 
το κράτος κατώτατη τιµή ΡΚ = 8 δρχ., να υπολογιστεί το πλεόνασµα.  

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
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Όταν παρουσιάζεται έλλειµµα στην αγορά ενός αγαθού, 
µε κάθε µείωση της τιµής του αγαθού θα µειώνεται και το 
έλλειµµα.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Όταν το κράτος επιβάλλει ανώτατη τιµή σε ένα αγαθό, 
τότε παρουσιάζεται πλεονάζουσα προσφορά στην αγορά 
του αγαθού.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

 
3. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η κρατική παρέµβαση στην αγορά µε την επιβολή 
κατώτατων τιµών, µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 
«µαύρων αγορών».   

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Μορφές Αγοράς 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Η τιµή ενός προϊόντος σε µια τέλεια ανταγωνιστική αγορά, 

προσδιορίζεται από την επιχείρηση που το παράγει.  
 

Σ Λ 
2. Το επιπλέον έσοδο από την πώληση µιας επιπλέον µονάδα 

προϊόντος, ονοµάζεται οριακή πρόσοδος.  
 

Σ Λ 
3. Στον τέλειο ανταγωνισµό, η οριακή πρόσοδος και η µέση 

πρόσοδος είναι σταθερές και ίσες µε την τιµή του 
προϊόντος.  

 
 

Σ Λ 
4. Όταν µια επιχείρηση βρίσκεται σε θέση ισορροπίας, τότε η 

οριακή πρόσοδος της επιχείρησης είναι µεγαλύτερη από το 
οριακό κόστος.  

 
 

Σ Λ 
5. Μια επιχείρηση σε αγορά πλήρους ανταγωνισµού για να 

παράγει στη βραχυχρόνια περίοδο, θα πρέπει η τιµή του 
προϊόντος να είναι τουλάχιστον ίση µε το µέσο συνολικό 
κόστος της επιχείρησης.  

 
 
 

Σ Λ 
6. Το ανερχόµενο τµήµα της βραχυχρόνιας καµπύλης του 

µέσου µεταβλητού κόστους µιας επιχείρησης σε αγορά 
πλήρους ανταγωνισµού, αποτελεί τη βραχυχρόνια καµπύλη 
προσφοράς της επιχείρησης.  

 
 
 

Σ Λ 
7. Η συνθήκη ισορροπίας της µονοπωλιακής επιχείρησης 

είναι η ίδια, όπως και της επιχείρησης στον πλήρη 
ανταγωνισµό.  

 
 

Σ Λ 
8. Οι επιχειρήσεις στο ολιγοπώλιο ανταγωνίζονται µεταξύ 

τους µόνο στην τιµή του προϊόντος.  
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  
1. Η τιµή ενός προϊόντος σε αγορά πλήρους ανταγωνισµού 

α) είναι πάντοτε η ίδια.  
β) είναι πάντοτε δεδοµένη για κάθε επιχείρηση.  
γ) καθορίζεται τις περισσότερες φορές από την επιχείρηση που το παράγει.  
δ) καθορίζεται τις περισσότερες φορές από τη µεγαλύτερη επιχείρηση. 

 
2.  Όταν µια επιχείρηση σε τέλεια ανταγωνιστική αγορά βρίσκεται σε 

βραχυχρόνια ισορροπία, τότε η τιµή του προϊόντος που παράγει η επιχείρηση 
ισούται πάντοτε µε  
α) το ελάχιστο µέσο συνολικό κόστος. 
β) το ελάχιστο µέσο µεταβλητό κόστος. 
γ) το ελάχιστο οριακό κόστος. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 
3.  Κάθε µονοπωλιακή επιχείρηση που βρίσκεται σε θέση ισορροπίας µπορεί να 

αυξήσει το κέρδος της 
α) επιβάλλοντας µεγαλύτερη τιµή στο προϊόν της.  
β) αυξάνοντας την παραγωγή της. 
γ) µειώνοντας την παραγωγή της. 
δ) µε καµία από τις παραπάνω ενέργειες. 

 
4.  Όταν σε µια αγορά υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις και κάθε επιχείρηση έχει 

τη δυνατότητα να προσδιορίζει διαφορετική τιµή για το προϊόν της, που είναι 
σχετικά διαφοροποιηµένο από τα προϊόντα των άλλων επιχειρήσεων, τότε η 
αγορά είναι 
α) πλήρως ανταγωνιστική. 
β) ολιγοπωλιακή. 
γ) µονοπωλιακή. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 

 39



• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  σταθερή, οριακή, µεταβλητή, µέση, συνολική, τακτική 

Στον τέλειο ανταγωνισµό η ………………… πρόσοδος και η ……………… 
πρόσοδος είναι ………………… και ίσες µε την τιµή.  

 
2.  πρόσοδος, ισορροπία, ύπαρξη, ισότητα 

Η συνθήκη …………… της επιχείρησης προκύπτει από την ……………… 
οριακής προσόδου και οριακού κόστους, όταν το οριακό κόστος ανέρχεται.  

 
3.  πώληση, συµφωνία, τµηµατοποίηση, µονοπώληση 

Επειδή όµως οι ………………… µεταξύ των επιχειρήσεων του ολιγοπωλίου 
οδηγούν πολλές φορές σε ουσιαστική ………………… της αγοράς, το 
κράτος παρεµβαίνει νοµοθετικά για να προστατεύσει τους καταναλωτές. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Με τι σχετίζεται η συµπεριφορά κάθε επιχείρησης στην αγορά;  
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού;  
3. Ποιες δυνάµεις προσδιορίζουν την τιµή του προϊόντος στην αγορά του 

πλήρους ανταγωνισµού;  
4. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι το προϊόν όλων των επιχειρήσεων στην αγορά του 

τέλειου ανταγωνισµού είναι οµοιογενές;  
5. Τι είναι συνολική, µέση και οριακή πρόσοδος;  
6. Ποιες δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο συνολικό κόστος µιας επιχείρησης;  
7. Τι εννοούµε µε τον όρο οικονοµικό αποτέλεσµα της επιχείρησης;  
8. Με τι ισούται το κέρδος της επιχείρησης;  
9. Πότε η επιχείρηση βρίσκεται σε θέση ισορροπίας;  

10. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας για την επιχείρηση; 
11. Πότε είναι προτιµότερο για την επιχείρηση να µην παράγει;  
12. Γιατί η αγορά του πλήρους ανταγωνισµού θεωρείται η άριστη µορφή αγοράς;  
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13. Τι µπορεί να κάνει µια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση για να αυξήσει το 
κέρδος της;  

14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µονοπωλίου; 
15. Ποιες είναι οι αιτίες δηµιουργίας µονοπωλίου; 
16. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας της µονοπωλιακής επιχείρησης;  
17. Με ποιους τρόπους µπορεί η µονοπωλιακή επιχείρηση να αυξήσει το κέρδος 

της;  
18. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ολιγοπωλίου;  
19. Με ποιους τρόπους ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις στο ολιγοπώλιο;  
20. Τι είναι η ηγετική επιχείρηση στο ολιγοπώλιο; 
21. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του µονοπωλιακού ανταγωνισµού; 

 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Σχολιάστε την πρόταση: «Η επιχείρηση βρίσκει τη θέση ισορροπίας της, 

όταν φθάσει σ’ εκείνο το µέγεθος παραγωγής, όπου το οριακό κόστος 
ανερχόµενο ισούται µε την οριακή πρόσοδο».  

2.  Περιγράψτε τον ανταγωνισµό των επιχειρήσεων στην ολιγοπωλιακή αγορά.  
3.  Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αφορούν µια επιχείρηση που λειτουργεί 

σε πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι  
QD = 50 - P και η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι QS = 8 + 2Ρ.  

 

Προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 
Συνολικό κόστος (TC) 50 63 71 77 86 100 123 157 

 

Να βρεθεί η θέση ισορροπίας της επιχείρησης και να υπολογιστεί το κέρδος 
ή η ζηµιά. Συµφέρει την επιχείρηση να παράγει και γιατί;  

4.  Στην παραπάνω άσκηση υποθέστε ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που 
παράγουν το προϊόν µειώθηκε και οι ποσότητες που προσφέρονται σε κάθε 
τιµή είναι κατά 50% µειωµένες.  
α) Να βρεθεί η νέα θέση ισορροπίας και να υπολογιστεί το κέρδος ή η ζηµιά 

της επιχείρησης.  
β) Να βρεθεί γραφικά το κέρδος ή η ζηµιά της επιχείρησης από το διάγραµµα 

µε τη συνολική πρόσοδο και το συνολικό κόστος.  
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γ) Να βρεθεί γραφικά το κέρδος ή η ζηµιά της επιχείρησης από το διάγραµµα 
µε το οριακό, µέσο µεταβλητό και µέσο συνολικό κόστος.  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Η καµπύλη ζήτησης για κάθε επιχείρηση σε µια πλήρως ανταγωνιστική 
αγορά είναι 
α) µια ευθεία παράλληλη προς τον άξονα των ποσοτήτων.  
β) µια ευθεία κάθετη προς τον άξονα των ποσοτήτων. 
γ) η αγοραία καµπύλη ζήτησης. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Τα εστιατόρια είναι ένα παράδειγµα 
α) αγοράς πλήρους ανταγωνισµού.  
β) αγοράς µονοπωλιακού ανταγωνισµού. 
γ) ολιγοπωλιακής αγοράς. 
δ) µονοπωλιακής αγοράς. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 
 



ΕΒ∆ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) µιας χώρας 

περιλαµβάνει και τη χρηµατική αξία των αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται σε αυτή τη χώρα από 
επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολίτες άλλων χωρών.  

 
 
 

Σ Λ 
2. Το ονοµατικό Α.Ε.Π. είναι καλύτερο µέτρο σύγκρισης της 

ευηµερίας µιας οικονοµίας απ’ ότι το πραγµατικό Α.Ε.Π. 
 

Σ Λ 
3. Αυτό που είναι επένδυση για ένα άτοµο ή µια επιχείρηση 

δεν είναι αναγκαστικά επένδυση για την οικονοµία ως 
σύνολο.  

 
 

Σ Λ 
4. Η Ακαθάριστη Ιδιωτική Επένδυση περιλαµβάνει µόνο τις 

δαπάνες των επιχειρήσεων για κεφαλαιουχικό εξοπλισµό.  
 

Σ Λ 
5. Αν στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν προστεθεί το Καθαρό 

Εισόδηµα από το Εξωτερικό, προκύπτει το Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν.  

 
 

Σ Λ 
6. Στο Εθνικό Εισόδηµα περιλαµβάνονται και οι τόκοι που 

εισπράττουν οι ιδιώτες από δανεισµό χρηµατικών 
κεφαλαίων.  

 
 

Σ Λ 
7. Το Α.Ε.Π. περιλαµβάνει και τη χρηµατική αξία των 

υπηρεσιών που παρέχει µια νοικοκυρά στο σπίτι της.  
 

Σ Λ 
8. Όσο µεγαλύτερη είναι η ανισοκατανοµή του προϊόντος σε 

µια οικονοµία τόσο πιο αναξιόπιστο γίνεται το κατά 
κεφαλήν Α.Ε.Π. ως δείκτης της οικονοµικής ευηµερίας.  

 
 

Σ Λ 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
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1.  Όταν το Α.Ε.Π. υπολογίζεται από την πλευρά της δαπάνης, η Ιδιωτική 
Κατανάλωση περιλαµβάνει και 
α) τις δαπάνες των καταναλωτών για µετοχές. 
β) τις δαπάνες των καταναλωτών για κρατικά οµόλογα.  
γ) τις δαπάνες των καταναλωτών για απόκτηση καινούργιων σπιτιών.  
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 

2.  Το Εθνικό Εισόδηµα ισούται µε το Καθαρό Εθνικό Προϊόν µείον 
α) τους Καθαρούς Έµµεσους Φόρους. 
β) τις Αποσβέσεις. 
γ) τις Κρατικές Επιδοτήσεις.   
δ) τα Αδιανέµητα Κέρδη.  

 

3.  Το ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα προκύπτει από το Εθνικό Εισόδηµα, αν απ’ αυτό 
α) αφαιρέσουµε τους Άµεσους Φόρους και προσθέσουµε τις Μεταβιβαστικές 

Πληρωµές.  
β) αφαιρέσουµε τα Αδιανέµητα Κέρδη και προσθέσουµε τους Τόκους του 

∆ηµοσίου Χρέους. 
γ) αφαιρέσουµε τους Άµεσους Φόρους και προσθέσουµε τα Αδιανέµητα 

Κέρδη και τις Μεταβιβαστικές Πληρωµές. 
δ) αφαιρέσουµε τους Άµεσους Φόρους, τα Αδιανέµητα Κέρδη και προσθέσουµε 

τις Μεταβιβαστικές Πληρωµές και τους Τόκους του ∆ηµοσίου Χρέους. 
 

4.  Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
α) περιλαµβάνει και την αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν 

στην ιδιοκατανάλωση. 
β) περιλαµβάνει και την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονοµίας. 
γ) εκφράζει όχι µόνο το µέγεθος της παραγωγής αλλά και τη σύνθεσή της, 

δηλαδή το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται. 
δ) είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης, δηλαδή η βελτίωση της 

ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιµή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π. 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 
Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που αντιστοιχεί 
από τη στήλη Β. 
1.  Όταν το Α.Ε.Π. υπολογίζεται από την πλευρά της δαπάνης η 

Α Β 
 
 
 
___  Ιδιωτική Κατανάλωση 
 
 
___  Ακαθάριστη Ιδιωτική  

Επένδυση 
 
 
___  ∆ηµόσια ∆απάνη 
 
 

1.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες για τις 
συντάξεις των δηµοσίων υπαλλήλων 

2.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες των 
καταναλωτών για απόκτηση καινούργιων 
σπιτιών 

3.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες των 
επιχειρήσεων για µετοχές και οµόλογα 

4.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες για την 
κατασκευή εθνικών οδών 

5.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες των 
καταναλωτών για υπηρεσίες  

6.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες των 
επιχειρήσεων για την αγορά 
µεταχειρισµένων µηχανηµάτων 

 
2.   

Α Β 
 

___  Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές 
 
 
___  Α.Ε.Π. σε τιµές κόστους 
 
 
___  Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές  

του έτους βάσης 

1.  Α.Ε.Π. σε τιµές αγοράς µείον 
Αποσβέσεις 

2.  πραγµατικό Α.Ε.Π. 
3.  Α.Ε.Π. σε τιµές αγοράς µείον Καθαροί 

Έµµεσοι Φόροι 
4.  ονοµατικό Α.Ε.Π. 
5.  Α.Ε.Π. σε τιµές αγοράς µείον 

Επιδοτήσεις 
6.  κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

 

 45



• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω σχέσεων.  
1.  Α.Ε.Π. σε τιµές συντελεστών παραγωγής =  

Α.Ε.Π. σε τιµές αγοράς  -  …………  …………  +  …………  ………… 
 
2.  Καθαρό Εθνικό Προϊόν = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  -  …………………   
 
3.  Εθνικό Εισόδηµα =  

Καθαρό Εθνικό Προϊόν - …………  …………  +  …………   
 
4. ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα = Εθνικό Εισόδηµα + Μεταβιβαστικές Πληρωµές + 

…………  ………… …………  - Αδιανέµητα Κέρδη - …………  ………… 
 
5. Αποταµίευση = …………  ………… - …………   
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Σε τι διαφέρει η µικροοικονοµική από τη µακροοικονοµική θεωρία;  
2. Τι είναι Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.); 
3. Σε τι διαφέρει το ονοµαστικό από το πραγµατικό Α.Ε.Π.; 
4. Τι περιλαµβάνει η Ιδιωτική Κατανάλωση; 
5. Τι περιλαµβάνει η Ακαθάριστη Ιδιωτική Επένδυση;  
6. Τι περιλαµβάνει η Κρατική ή ∆ηµόσια ∆απάνη;  
7. Τι είναι Αποσβέσεις; 
8. Τι είναι Μεταβιβαστικές Πληρωµές; 
9. Τι είναι Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν; 

10. Τι είναι το κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π.; 
11. Ποιες είναι οι αδυναµίες του Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας; 
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Εξηγήστε γιατί το σφάλµα σύνθεσης είναι ο σπουδαιότερος λόγος που 

επιβάλλει τη διάκριση της ανάλυσης της οικονοµικής θεωρίας σε 
µικροοικονοµικό και µακροοικονοµικό επίπεδο.  
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2.  Σχολιάστε την πρόταση: «Το πραγµατικό Α.Ε.Π. διαφέρει από έτος σε έτος 
µόνο αν κυµαίνονται οι παραγόµενες ποσότητες και είναι καλύτερο µέτρο 
σύγκρισης της ευηµερίας µιας οικονοµίας απ’ ότι το ονοµαστικό Α.Ε.Π.» 

3.  Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα γιατί στο Α.Ε.Π. περιλαµβάνεται η 
προστιθέµενη αξία του κάθε σταδίου παραγωγής και όχι η συνολική αξία του 
κάθε σταδίου.  

4.  Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν µια υποθετική οικονοµία για το έτος 1999.  
Μισθοί ........................................................................................................ 300 
Τόκοι........................................................................................................... 120 
Πρόσοδοι Περιουσίας ................................................................................. 200 
Κέρδη Επιχειρήσεων .................................................................................. 500 
Αδιανέµητα Κέρδη ....................................................................................... 50 
Ιδιωτική Κατανάλωση ................................................................................ 620 
∆ηµόσια ∆απάνη......................................................................................... 300 
Ακαθάριστη Ιδιωτική Επένδυση................................................................. 370 
Αποσβέσεις ................................................................................................. 150 
Έµµεσοι Φόροι ........................................................................................... 150 
Άµεσοι Φόροι ............................................................................................. 250 
Κρατικές Επιδοτήσεις ................................................................................... 50 
Μεταβιβαστικές Πληρωµές ........................................................................ 100 
Τόκοι ∆ηµοσίου Χρέους............................................................................. 100 
Εξαγωγές....................................................................................................... 80 
Εισαγωγές ................................................................................................... 150 
Καθαρό Εισόδηµα από το Εξωτερικό........................................................... 50 
Να υπολογιστούν:  
α) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιµές αγοράς από την πλευρά της 

δαπάνης και από την πλευρά του εισοδήµατος.  
β) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιµές κόστους.  
γ) Το ∆ιαθέσιµο Εισόδηµα.  

5.  ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία µιας υποθετικής οικονοµίας για το έτος 
1999.  
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε τιµές αγοράς .......................................... 1.300 
Εθνικό Εισόδηµα ..................................................................................... 1.060 
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∆ιαθέσιµο Εισόδηµα................................................................................... 870 
Έµµεσοι Φόροι ........................................................................................... 120 
Κρατικές Επιδοτήσεις ................................................................................... 30 
Μεταβιβαστικές Πληρωµές ........................................................................ 100 
Άµεσοι Φόροι ............................................................................................. 300 
Αδιανέµητα Κέρδη ....................................................................................... 70 
Να υπολογιστούν:  
α) Οι Τόκοι ∆ηµοσίου Χρέους 
β) Το Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε τιµές αγοράς.  
γ) Οι Αποσβέσεις.  

6.  Σε µια υποθετική οικονοµία το Α.Ε.Π. για το έτος 1997 ήταν 1300 εκατ. 
δολάρια σε τρέχουσες τιµές και 1.000 εκατ. δολάρια σε σταθερές τιµές του 
έτους 1993. Αν µεταξύ των ετών 1997 και 1998 το ονοµατικό Α.Ε.Π. και ο 
δείκτης τιµών (µε βάση το έτος 1993) αυξήθηκαν κατά 30% και 25% 
αντίστοιχα, να υπολογιστεί η ποσοστιαία µεταβολή του πραγµατικού Α.Ε.Π. 
µεταξύ των ετών 1997 και 1998 σε σταθερές τιµές του 1993.  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Όταν το Α.Ε.Π. υπολογίζεται από την πλευρά της δαπάνης, 
περιλαµβάνονται σ’ αυτό και  
α) οι µεταβολές στα αποθέµατα των επιχειρήσεων.  
β) οι τόκοι του δηµοσίου χρέους. 
γ) τα επιδόµατα ανεργίας. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Το Α.Ε.Π. σε τιµές κόστους ισούται  
α) µε το Α.Ε.Π. σε τιµές αγοράς µείον τις Κρατικές Επιδοτήσεις.  
β) µε το Α.Ε.Π. σε τιµές αγοράς συν τους Καθαρούς Έµµεσους Φόρους.  
γ) µε το Α.Ε.Π. σε τιµές αγοράς µείον τις Αποσβέσεις.  
δ) µε κανένα από τα παραπάνω.  
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Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
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ΟΓ∆ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Τραπεζικό Σύστηµα 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Το χρήµα είναι και µέσο διατήρησης αξιών. Σ Λ 
2. Οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν το λεγόµενο «πλαστικό 

χρήµα».  
 

Σ Λ 
3. Στις καταθέσεις επί προθεσµία το επιτόκιο είναι µικρότερο 

από αυτό των καταθέσεων όψεως.  
 

Σ Λ 
4. Το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων καθορίζεται από την 

εκδοτική τράπεζα.  
 

Σ Λ 
5. Η εκδοτική τράπεζα ασκεί έλεγχο στη γενική λειτουργία 

των εµπορικών τραπεζών.  
 

Σ Λ 
6. Κάθε εµπορική τράπεζα έχει το δικαίωµα να εκδίδει 

χαρτονοµίσµατα.  
 

Σ Λ 
7. Η παρέµβαση της εκδοτικής τράπεζας στην αγορά 

χρήµατος γίνεται µόνο µε την πολιτική της ανοικτής 
αγοράς.  

 
Σ Λ 

 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Οι εµπορικές τράπεζες 

α) έχουν δικαίωµα να εκδίδουν χαρτονοµίσµατα. 
β) προσδιορίζουν το προεξοφλητικό επιτόκιο. 
γ) ασχολούνται κυρίως µε τον έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος. 
δ) ονοµάζονται και πιστωτικά ιδρύµατα. 
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2.  Η εκδοτική τράπεζα µπορεί να αυξήσει την ποσότητα του χρήµατος που 
κυκλοφορεί 
α) αυξάνοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο. 
β) αυξάνοντας το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων.  
γ) πουλώντας κρατικές οµολογίες.  
δ) µε κανέναν από τους παραπάνω τρόπους.  
 

3.  Όταν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων µειώνεται, τότε 
α) το ποσό από τις καταθέσεις που µπορεί να δανείζει µια εµπορική τράπεζα 

µειώνεται, επίσης. 
β) το ποσό από τις καταθέσεις που µπορεί να δανείζει µια εµπορική τράπεζα 

αυξάνεται. 
γ) το κόστος των εµπορικών συναλλαγών µε συναλλαγµατικές αυξάνεται. 
δ) το κόστος των εµπορικών συναλλαγών µε συναλλαγµατικές µειώνεται, 

επίσης. 
 

4. Αν ένα άτοµο κάνει κατάθεση όψεως 10.000 δρχ. σε µια εµπορική τράπεζα 
και η τράπεζα κρατήσει 2.000 δρχ. ως ρευστά διαθέσιµα και δανείσει τις 
υπόλοιπες 8.000 δρχ. σε άλλο άτοµο, τότε η ποσότητα χρήµατος που θα 
δηµιουργήσει η τράπεζα θα είναι 
α)   8.000 δρχ. 
β) 18.000 δρχ.  
γ) 20.000 δρχ.  
δ) κανένα από τα παραπάνω. 
 

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων.  
1.  Η ανταλλαγή προϊόντων ονοµάζεται …………………  .  
 

2.  Οι βασικές λειτουργίες του χρήµατος που το καθιστούν απαραίτητο για την 
οικονοµική οργάνωση της κοινωνίας είναι οι εξής:  
α) ………………… …………………   
β) ………………… ………………… ………………… 
γ) ………………… ………………… ………………… 
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3.  Στις σύγχρονες οικονοµίες η χρησιµοποίηση του χρήµατος έχει γενικευτεί. 
Τα είδη χρήµατος είναι τα εξής:  
α) τα …………………  
β) τα …………………  
γ) οι τραπεζικές …………………  
δ) οι ………………… ………………… 

 
4.  Η παρέµβαση της εκδοτικής τράπεζας στην αγορά χρήµατος γίνεται κυρίως 

µε τον καθορισµό του ………………… των ………………… 
…………………  την πολιτική της …………………  …………………  και 
το …………………  …………………  . 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι ονοµάζεται αντιπραγµατισµός;  
2. Τι είναι χρήµα; 
3. Ποια µειονεκτήµατα παρουσίαζαν τα προϊόντα που χρησιµοποιούνταν ως 

χρήµα;  
4. Ποιες είναι οι λειτουργίες του χρήµατος; 
5. Ποια είναι τα είδη χρήµατος στις σύγχρονες κοινωνίες; 
6. Τι είναι το λεγόµενο «πλαστικό χρήµα»; 
7. Τι είναι οι καταθέσεις όψεως και τι οι καταθέσεις προθεσµίας; 
8. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της εκδοτικής τράπεζας; 
9. Τι είναι η νοµισµατική και πιστωτική πολιτική; 

10. Τι είναι το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων; 
11. Ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής της ανοικτής αγοράς; 
12. Τι είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο; 
13. Τι ονοµάζεται ανατοκισµός; 
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Περιγράψτε τις βασικές λειτουργίες του χρήµατος.  
2.  Να εξηγήσετε µε ένα παράδειγµα τον τρόπο µε τον οποίο οι εµπορικές 

τράπεζες δηµιουργούν χρήµα.  
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3.  Περιγράψτε συνοπτικά πώς η εκδοτική τράπεζα µπορεί να µεταβάλλει την 
ποσότητα χρήµατος µε την πολιτική της ανοικτής αγοράς και το 
προεξοφλητικό επιτόκιο.  

4.  Επιχειρηµατίας δανείζεται 1.000.000 δρχ. από µια εµπορική τράπεζα και 
καταθέτει το ποσό αυτό σε λογαριασµό όψεως στην ίδια την τράπεζα. Η 
τράπεζα στη συνέχεια κρατάει 200.000 δρχ. από αυτό το ποσό ως ρευστά 
διαθέσιµα και το υπόλοιπο το δανείζει σε ένα άτοµο. Ποια είναι η ποσότητα 
χρήµατος που δηµιουργήθηκε από τις παραπάνω συναλλαγές;  

5.  Ποιο χρηµατικό ποσό πρέπει να καταθέσει κάποιος σε µια τράπεζα µε 
επιτόκιο 8%, ώστε µετά από δύο έτη να γίνει 233.280 δρχ.;  

6.  Σε πόσα έτη θα τριπλασιαστεί ένα χρηµατικό ποσό που θα καταθέσει 
κάποιος σε µια τράπεζα µε επιτόκιο 10%;  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
 
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Με το χρήµα µπορούµε να προσδιορίσουµε και τη 
σχετική αξία των αγαθών.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Όταν η εκδοτική τράπεζα αυξάνει το ποσοστό των 
ρευστών διαθεσίµων, η ποσότητα του χρήµατος που 
κυκλοφορεί µειώνεται.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 
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ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Οικονοµικές ∆ιακυµάνσεις -  Πληθωρισµός - Ανεργία 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Η φάση της ύφεσης ενός οικονοµικού κύκλου 

χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών 
αγαθών.   

 
Σ Λ 

2. Στη φάση της κρίσης ενός οικονοµικού κύκλου, η τάση για 
αύξηση των τιµών είναι έντονη.  

 
Σ Λ 

3. Ο πληθωρισµός πλήττει κυρίως τα άτοµα που το εισόδηµά 
τους προέρχεται από κέρδη.  

 
Σ Λ 

4. Η αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή (ΑΤΑ) έχει ως 
κύριο σκοπό την προστασία των επιχειρήσεων.  

 
Σ Λ 

5. Ο πληθωρισµός αποτελεί κίνητρο για αποταµίευση.  Σ Λ 
6. Ο πληθωρισµός τείνει να ευνοεί αυτούς που δανείζονται 

χρηµατικά ποσά και να ζηµιώνει αυτούς που τα δανείζουν.  
 

Σ Λ 
7. Το εργατικό δυναµικό της οικονοµίας περιλαµβάνει και 

τους άνεργους.  
 

Σ Λ 
8. Η µείωση της διαρθρωτικής ανεργίας απαιτεί 

επανεκπαίδευση των ανέργων, ώστε να αποκτήσουν τις 
ειδικεύσεις στις οποίες υπάρχει έλλειψη.  

 
 

Σ Λ 
9. Τα νοµισµατικά µέτρα για την καταπολέµηση της ανεργίας 

περιλαµβάνουν κυρίως αύξηση των κρατικών δαπανών για 
δηµόσια έργα.  

 
 

Σ Λ 
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Στη φάση της καθόδου ενός οικονοµικού κύκλου παρατηρείται 

α) αύξηση των επενδύσεων. 
β) αύξηση της κατανάλωσης. 
γ) αύξηση της απασχόλησης. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 
2.  Στην αρχή της φάσης της ανόδου ενός οικονοµικού κύκλου 

α) η αύξηση της παραγωγής είναι εύκολη. 
β) παρατηρείται µείωση της κατανάλωσης. 
γ) η τάση για αύξηση των τιµών είναι έντονη. 
δ) οι επενδύσεις και τα κέρδη των επιχειρήσεων µειώνονται. 

 
3. Ως πληθωρισµός ορίζεται η τάση για 

α) αύξηση της προσφοράς του χρήµατος. 
β) αύξηση της προσφοράς των αγαθών. 
γ) αύξηση της κατανάλωσης. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

 
4. Η ανεργία που οφείλεται σε τεχνολογικές µεταβολές ονοµάζεται 

α) εποχική ανεργία. 
β) γενική ανεργία. 
γ) διαρθρωτική ανεργία. 
δ) ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης. 
 

5. Το εργατικό δυναµικό µιας οικονοµίας περιλαµβάνει  
α) όλα τα άτοµα που θέλουν να εργαστούν. 
β) όλα τα άτοµα που είναι ικανά να εργαστούν. 
γ) µόνο τα άτοµα που εργάζονται.  
δ) όχι µόνο τα άτοµα που εργάζονται αλλά και τους άνεργους. 
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  συνολικό, παραγωγικό, ονοµαστικό, πραγµατικό 

Το ………………… εισόδηµα ενός ατόµου ή µιας οικονοµίας εξαρτάται από 
το …………………, δηλαδή το χρηµατικό εισόδηµα,  και από το επίπεδο 
των τιµών. 

 
2.  παραγωγή, κατανάλωση, ανεργία, αποταµίευση 

Σε περιόδους έντονου πληθωρισµού αυξάνεται η ………………… και 
µειώνεται η …………………  .  

 
3.  διαρθρωτική, προσωρινή, σταθερή, εποχιακή 

Χαρακτηριστικό της ………………… ανεργίας είναι ότι επαναλαµβάνεται 
κάθε χρόνο και είναι ………………… και µικρής σχετικά διάρκειας.  

 
4.  επαγγελµατικά, δηµοσιονοµικά, εργασιακά, νοµισµατικά 

Τα ………………… και ………………… µέτρα αποβλέπουν στην αύξηση 
της συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη µείωση της ανεργίας που οφείλεται 
σε ανεπάρκεια της ζήτησης.  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι είναι οικονοµικοί κύκλοι; 
2. Ποιες είναι οι φάσεις ενός οικονοµικού κύκλου; 
3. Τι σηµαίνει πληθωρισµός; 
4. Τι ονοµάζεται ρυθµός πληθωρισµού; 
5. Τι είναι πληθωρισµός ζήτησης και τι πληθωρισµός κόστους; 
6. Τι είναι στασιµοπληθωρισµός; 
7. Τι είναι το εργατικό δυναµικό µιας οικονοµίας; 
8. Ποια είναι τα τέσσερα είδη ανεργίας; 
9. Τι είναι εποχιακή ανεργία και τι ανεργία τριβής; 
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10. Τι είναι διαρθρωτική ανεργία και τι ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης; 
11. Ποιες είναι οι δύο γενικές κατηγορίες των µέτρων που παίρνουν οι 

κυβερνήσεις για την καταπολέµηση της ανεργίας; 
12. Ποια είναι τα κυβερνητικά µέτρα αύξησης της συνολικής ζήτησης τα οποία 

καταπολεµούν την ανεργία; 
 

• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά των φάσεων ενός οικονοµικού κύκλου.  
2.  Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα γιατί ο πληθωρισµός πλήττει όλα τα άτοµα που 

το εισόδηµά τους είναι σταθερό.  
3.  Περιγράψτε συνοπτικά τις συνέπειες της ανεργίας και τα µέτρα που παίρνουν 

οι κυβερνήσεις για την καταπολέµησή της.  
4.  Ένα άτοµο κάποιος δανείζεται 1.000.000 δρχ. για ένα έτος µε επιτόκιο 20%. 

Ποια θα είναι η πραγµατική αξία του ποσού που θα επιστραφεί στο δανειστή, 
αν στο τέλος του έτους που θα πρέπει να εξοφληθεί το δάνειο το επίπεδο των 
τιµών έχει αυξηθεί κατά 25%; 

5.  ∆ανείστηκε κάποιος 500.000 δρχ. για ένα έτος µε επιτόκιο 8%. Στο τέλος του 
έτους µε την εξόφληση του δανείου έχουµε µεταβίβαση αγοραστικής 
δύναµης από το δανειστή στο χρεώστη 90.000 δρχ. Να υπολογιστεί η 
ποσοστιαία αύξηση του επιπέδου των τιµών στο έτος αυτό. Με ποιο επιτόκιο 
θα έπρεπε να χορηγηθεί το δάνειο για να έπαιρνε ο δανειστής στο τέλος 
έτους 540.000 δρχ. σε σταθερές τιµές;  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
1. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  

Πληθωρισµός σηµαίνει 
α) υψηλό επίπεδο τιµών. 
β) υψηλό επίπεδο εισοδηµάτων. 
γ) χαµηλό βιοτικό επίπεδο. 
δ) κανένα από τα παραπάνω.  

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
2. Α. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  
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Η ανεργία τριβής οφείλεται 
α) στη µείωση της κατανάλωσης.  
β) στην πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας. 
γ) αποκλειστικά στην τεχνολογική εξέλιξη. 
δ) σε κανένα από τα παραπάνω. 

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 
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∆ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Τα ∆ηµόσια Οικονοµικά 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Μια από τις βασικές οικονοµικές λειτουργίες του κράτους 

είναι η αναδιανοµή του εισοδήµατος.  
 

Σ Λ 
2. Η αρχή του αποκλεισµού ισχύει και στη χρήση των 

δηµοσίων αγαθών.  
 

Σ Λ 
3. Οι φόροι εισοδήµατος είναι άµεσοι φόροι.  Σ Λ 
4. Οι δηµόσιες δαπάνες που έχουν καταναλωτικό χαρακτήρα 

είναι µεταβιβαστικές πληρωµές.  
 

Σ Λ 
5. Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του οποίου ο 

φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς αυξάνεται η 
φορολογική βάση.  

 
 

Σ Λ 
6. Ο αντίστροφα προοδευτικός φόρος επιβαρύνει 

περισσότερο τις χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις.  
 

Σ Λ 
7. Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι µια έκφραση της 

ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής.  
 

Σ Λ 
8. Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι πάντοτε ισοσκελισµένος.  

Σ Λ 
 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
1.  Οι µεταβιβαστικές πληρωµές περιλαµβάνουν και  

α) τις δαπάνες για τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων. 
β) τις δαπάνες για την αγορά υλικού που χρησιµοποιείται στα δηµόσια 

σχολεία. 
γ) τις δαπάνες για επενδύσεις που αυξάνουν το κεφάλαιο της οικονοµίας. 
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δ) κανένα από τα παραπάνω. 
 
2.  Προοδευτικός φόρος είναι 

α) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς 
αυξάνεται η φορολογική βάση.  

β) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται καθώς 
αυξάνεται η φορολογική βάση. 

γ) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής είναι ο ίδιος ανεξάρτητα 
από το µέγεθος της φορολογικής βάσης. 

δ) κανένα από τα παραπάνω. 
 

3.  Όταν το φορολογικό εισόδηµα είναι 200, 600 και 800 χιλ. δρχ. και ο 
συνολικός φόρος είναι 10, 60 και 80 χιλ. δρχ. αντίστοιχα, τότε ο φόρος είναι  
α) σταθερός. 
β) προοδευτικός. 
γ) αναλογικός.  
δ) αντίστροφα προοδευτικός.  
 

4.  Αν η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξηµένη, τότε ο 
κρατικός προϋπολογισµός πρέπει να είναι  
α) πλεονασµατικός. 
β) ελλειµµατικός. 
γ) µακροχρόνιος.  
δ) βραχυχρόνιος.  
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  άµεσος, προοδευτικός, έµµεσος, αναλογικός 

Ένας φόρος λέγεται …………………, όταν ο φορολογικός συντελεστής 
είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το µέγεθος της φορολογικής βάσης. 
………………… φόρος είναι εκείνος του οποίου ο φορολογικός 
συντελεστής αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση. 

 
2.  εξωτερικό, επενδυτικό, κοινό, οµολογιακό 

Το ∆ηµόσιο µπορεί να δανειστεί από το ………………… εκδίδοντας 
………………… δάνειο. 
 

3.  υπηρεσία, επιβράβευση, δαπάνη, έκφραση, επιβολή, µετάβαση 
Η κατανοµή των δηµοσίων ………………… και η ………………… φόρων 
δείχνει και την οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, γι’ αυτό 
και ο κρατικός προϋπολογισµός είναι µια περιεκτική και σύντοµη 
………………… της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Ποιες είναι οι βασικές οικονοµικές λειτουργίες του κράτους; 
2. Τι είναι δηµόσια αγαθά; 
3. Ποιες είναι οι τρεις βασικές επιδράσεις των δηµοσίων δαπανών και των 

διαφόρων µορφών φορολογίας στη λειτουργία της οικονοµίας; 
4. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές των δηµοσίων εσόδων; 
5. Τι είναι φόρος; 
6. Τι είναι φορολογική βάση και τι φορολογικός συντελεστής; 
7. Σε τι διακρίνονται οι φόροι µε κριτήριο τη φορολογική βάση;  
8. Σε τι διακρίνονται οι φόροι µε κριτήριο την αναλογικότητα ή µη του φόρου;  
9. Τα δάνεια εσωτερικού που συνάπτει το δηµόσιο προέρχονται από τρεις 

πηγές. Ποιες είναι αυτές;  
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10. Τι είναι ο κρατικός προϋπολογισµός; 
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα γιατί ένας αντίστροφα προοδευτικός φόρος 

επιβαρύνει άνισα τις χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις.  
2.  Σχολιάστε την πρόταση: «Ο προϋπολογισµός του κράτους µπορεί να είναι 

πλεονασµατικός, ελλειµµατικός ή ισοσκελισµένος, ανάλογα µε τη 
γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας».  

 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Οι δηµόσιες δαπάνες και οι διάφορες µορφές φορολογίας 
µπορούν να µεταβάλλουν την κατανοµή των 
παραγωγικών συντελεστών στις διάφορες παραγωγικές 
δραστηριότητες.   

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 
 

Σ Λ 

 
2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Αντίστροφα προοδευτικός φόρος είναι εκείνος του 
οποίου ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς 
αυξάνεται η φορολογική βάση.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 
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ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Ελληνική Οικονοµία 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος” 
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
1. Αν µια χώρα Α έχει απόλυτο πλεονέκτηµα στην παραγωγή 

ενός αγαθού έναντι µιας άλλης χώρας Β, τότε η Α µπορεί 
να παράγει µια συγκεκριµένη ποσότητα αυτού του αγαθού 
µε λιγότερους παραγωγικούς συντελεστές απ’ ότι η Β.  

 
 
 

Σ Λ 
2. Για να εξακριβώσουµε αν η Ελλάδα έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα στην παραγωγή σιταριού σε σχέση µε τη 
Γερµανία, πρέπει να γνωρίζουµε το κόστος ευκαιρίας 
παραγωγής σιταριού όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στη 
Γερµανία.  

 
 
 

Σ Λ 

3. Αν η δραχµή ανατιµηθεί έναντι του γερµανικού µάρκου, 
τότε τα ελληνικά προϊόντα θα είναι φθηνότερα για τους 
γερµανούς καταναλωτές.  

 
 

Σ Λ 
4. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσιάζει όλες τις 

συναλλαγές του διεθνούς εµπορίου µιας χώρας µε τις άλλες 
χώρες για µια χρονική περίοδο, συνήθως ένα έτος.  

 
 

Σ Λ 
5. Σε µια τελωνειακή ένωση οι χώρες-µέλη έχουν κοινή 

δασµολογική πολιτική έναντι των τρίτων χωρών.  
 

Σ Λ 
6. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από τους προέδρους 

των κυβερνήσεων των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

 
 

Σ Λ 
7. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει τα µέλη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνει τον προϋπολογισµό 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ Λ 
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.  
1.  Αν η χώρα Α έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή καφέ σε σχέση 

µε τη χώρα Β, τότε 
α) η Α µπορεί να παράγει 100 µονάδες καφέ µε λιγότερους παραγωγικούς 

συντελεστές απ’ ότι η χώρα Β.  
β) η Β µπορεί να παράγει 100 µονάδες καφέ µε λιγότερους παραγωγικούς 

συντελεστές απ’ ότι η χώρα Α.  
γ) το κόστος ευκαιρίας παραγωγής καφέ στην Α είναι µικρότερο από το 

αντίστοιχο στη Β.  
δ) το κόστος ευκαιρίας παραγωγής καφέ στην Α είναι µεγαλύτερο από το 

αντίστοιχο στη Β. 
 
2.  Η ελεύθερη µετακίνηση των παραγωγικών συντελεστών µεταξύ των χωρών-

µελών είναι χαρακτηριστικό  
α) της ζώνης ελεύθερου εµπορίου. 
β) της τελωνειακής ένωσης. 
γ) της κοινής αγοράς. 
δ) όλων των παραπάνω. 

 
3.  Η τιµή ενός αγαθού είναι 160 γερµανικά µάρκα. Αν η ισοτιµία του 

γερµανικού µάρκου προς το αµερικανικό δολάριο είναι $ 1 = 1,6 µάρκα, τότε 
η τιµή του αγαθού σε αµερικανικά δολάρια είναι 
α) $ 100. 
β) $ 160. 
γ) $ 200. 
δ) $ 260. 

 
4.  Ένα αυτοκίνητο πωλείται 3 εκατ. δρχ. Αν το αµερικανικό δολάριο 

ανατιµηθεί από 300 δρχ. σε 320 δρχ., τότε η τιµή του αυτοκινήτου σε 
αµερικανικά δολάρια, θα  
α) αυξηθεί από $ 10.000 σε $ 10.667. 
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β) αυξηθεί από $ 9.375 σε $ 10.000. 
γ) µειωθεί από $ 10.667 σε $ 10.000. 
δ) µειωθεί από $ 10.000 σε $ 9.375. 

 
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, τοποθετώντας όποιες λέξεις 
είναι κατάλληλες από αυτές που προηγούνται των προτάσεων. Να προσαρµόσετε 
τις λέξεις, αν χρειάζεται, στην κατάλληλη πτώση.  
1.  προσφορά, ισοτιµία, πηγή, τιµή 

Η ………………… συναλλάγµατος, που επίσης λέγεται συναλλαγµατική 
…………………, είναι διαφορετική για κάθε νόµισµα.  

 
2.  ένωση, κίνηση, συναλλαγή, προσφορά, αγορά, πληρωµή 

Το ισοζύγιο ……………… µπορεί να χωριστεί σε δύο επιµέρους ισοζύγια, 
στο ισοζύγιο τρεχουσών ……………… και στο ισοζύγιο ……………… 
κεφαλαίων.  

 
3.  τελωνειακή, πολιτική, κοινή, οικονοµική, ανεξάρτητη, κάθετη, οριζόντια 

Η ………………… ένωση απαιτεί απώλεια ορισµένων εξουσιών και 
µεταβίβαση αυτών των εξουσιών σε υπερεθνικά όργανα. Αυτό σηµαίνει ότι η 
………………… ολοκλήρωση µε τη µορφή της οικονοµικής ένωσης 
σηµαίνει ταυτοχρόνως και ανάγκη ……………… ολοκλήρωσης σε 
σηµαντικό βαθµό. 

 
4.  παραγωγή, ένωση, οργάνωση, εξειδίκευση, προσφορά, τεχνολογία 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στο βιοµηχανικό τοµέα των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διπλάσια περίπου απ’ αυτή της ελληνικής 
βιοµηχανίας. Η διαφορά στην παραγωγικότητα οφείλεται σε διαφορές στην 
………………… και στην ………………… της ……………… και στην 
……………… του εργατικού δυναµικού.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
1. Τι σηµαίνει ο όρος «διεθνοποίηση της οικονοµίας»;   
2. Πότε µια οικονοµία έχει απόλυτο και πότε συγκριτικό πλεονέκτηµα στην 

παραγωγή ενός προϊόντος; 
3. Τι είναι συνάλλαγµα και τι συναλλαγµατική ισοτιµία; 
4. Τι είναι το ισοζύγιο πληρωµών; 
5. Τι είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τι το ισοζύγιο κίνησης 

κεφαλαίων; 
6. Τι περιλαµβάνει το εµπορικό ισοζύγιο; 
7. Ποιες είναι οι κύριες µορφές οικονοµικής ενοποίησης ή ολοκλήρωσης; 
8. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; 
9. Ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας; 
 
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης - Ασκήσεις 
1.  Εξηγήστε µε ένα παράδειγµα γιατί οι µεταβολές της τιµής του 

συναλλάγµατος έχουν σηµαντικές συνέπειες στο διεθνές εµπόριο µιας χώρας.  
2.  Περιγράψτε πώς δυο χώρες µπορούν να ωφεληθούν από το µεταξύ τους 

εµπόριο σύµφωνα µε τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήµατος.  
 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ «ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ»  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ  
1. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Αν µια χώρα δεν έχει απόλυτο πλεονέκτηµα στην 
παραγωγή ενός  αγαθού, τότε αποκλείεται η 
συγκεκριµένη χώρα να έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην 
παραγωγή αυτού του αγαθού.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 
 

Σ Λ 
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2. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-
ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Η οικονοµική ένωση αποτελεί απλούστερη µορφή 
οικονοµικής ενοποίησης απ’ ότι η κοινή αγορά. 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(µάθηµα της ηµέρας) 

 
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο της παραγράφου 1.6: «Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας». 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά  
 
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
α) Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται ένα σπίτι είναι 

παραγωγικός συντελεστής.  
 

Σ Λ
β) Ο συντελεστής «κεφάλαιο» περιλαµβάνει και τις καταθέσεις 

των επιχειρήσεων στις τράπεζες. 
 

Σ Λ
γ) Ο συνδυασµός που αντιστοιχεί σε ένα σηµείο κάτω από την 

καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ανέφικτος. 
 

Σ Λ
δ) Το κόστος ευκαιρίας ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που 

θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.  
 

Σ Λ

Μονάδες 6 
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2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
Αν µια οικονοµία παράγει σε ένα σηµείο κάτω από την καµπύλη των 
παραγωγικών της δυνατοτήτων, τότε συνεπάγεται  
α) ότι η οικονοµία παράγει περισσότερα καταναλωτικά παρά κεφαλαιουχικά 

αγαθά. 
β) ότι η οικονοµία δεν παράγει αρκετά κεφαλαιουχικά αγαθά. 
γ) ότι η οικονοµία απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της 

συντελεστές.  
δ) κανένα από τα παραπάνω.  

Μονάδες 4 
 

3.  Τι δείχνει η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων;  
Μονάδες 5 

 
 

4. Έστω ότι Α (Χ = 0, Ψ = 40) και Β (Χ = …;, Ψ = 30) είναι δυο συνδυασµοί 
επάνω στην καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων µιας οικονοµίας που 
παράγει τα αγαθά Χ και Ψ. Αν µεταξύ των συνδυασµών Α και Β το κόστος 
ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ είναι 1, να βρεθεί µε τι ισούται το Χ στο 
συνδυασµό Β.  

Μονάδες 5 
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2ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(εξέταση τετραµήνου) 

 
 
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο του κεφαλαίου: «Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος».  
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα 
 
 
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

Όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να µειώνεται,  
α) το µέσο µεταβλητό κόστος αρχίζει να αυξάνεται.  
β) το οριακό κόστος συνεχίζει να µειώνεται. 
γ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µεγαλύτερη από την τιµή του µέσου 

µεταβλητού κόστους.  
δ) η τιµή του οριακού κόστους είναι µικρότερη από την τιµή του µέσου 

µεταβλητού κόστους.  
Μονάδες 2 

 

 71



2. Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που 
αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

Α Β 
 
___ Όταν το οριακό προϊόν είναι στη 

µέγιστη τιµή του … 
 
___ Όταν το συνολικό προϊόν είναι 

στη µέγιστη τιµή του … 
 
___ Όταν το µέσο προϊόν είναι στη 

µέγιστη τιµή του …  
 

1.  το µέσο συνολικό κόστος είναι 
στην ελάχιστη τιµή του 

2.  η τιµή του οριακού προϊόντος είναι 
ίση µε την τιµή του µέσου 
προϊόντος 

3.  η τιµή του µέσου προϊόντος είναι 
µηδενική 

4.  το οριακό κόστος είναι στην 
ελάχιστη τιµή του 

5.  η τιµή του οριακού προϊόντος είναι 
µηδενική  

Μονάδες 4 
 
 
3.  Τι είναι βραχυχρόνια και τι µακροχρόνια περίοδος παραγωγής;  

Μονάδες 2 
 
 

4.  Τι είναι µέσο και τι οριακό προϊόν;  
Μονάδες 2 

 
 

5. Σχολιάστε την πρόταση: «Η πορεία της καµπύλης τόσο του µέσου όσο και 
του οριακού κόστους στη µακροχρόνια περίοδο φαίνεται να µοιάζει µε τη 
συµπεριφορά των αντίστοιχων µεγεθών κόστους στη βραχυχρόνια περίοδο, 
όµως η αιτία της πορείας τους είναι διαφορετική». 

Μονάδες 5 
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6. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, χρησιµοποιώντας τις σχέσεις 
µεταξύ των µεγεθών του κόστους παραγωγής.  

 

Συνολικό 
προϊόν  

(Q) 

Οριακό 
κόστος  
(ΜC) 

Μετα-
βλητό 
κόστος  
(VC) 

Σταθερό 
κόστος  
(FC) 

Συνολικό 
κόστος  
(ΤC) 

Μέσο µε-
ταβλητό 
κόστος 
(AVC) 

Μέσο  
σταθερό 
κόστος  
(ΑFC) 

Μέσο 
συνολικό 
κόστος 
(ATC) 

0    100    
8 756       

20       609,8 
36  18144      

 

Μονάδες 5 
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3ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(µάθηµα ηµέρας) 

 
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο των παραγράφων 1, 2 και 3 του 5ου κεφαλαίου «Ο προσδιορισµός 
των τιµών».  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά 
 
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
α) Όταν η ζητούµενη ποσότητα είναι µεγαλύτερη από την 

προσφερόµενη, παρουσιάζεται πλεόνασµα. 
 

Σ Λ
β) Τιµή ισορροπίας είναι η τιµή στην οποία η ζητούµενη 

ποσότητα είναι ίση µε την προσφερόµενη.  
 

Σ Λ
γ) Όσο υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση, η τιµή θα µειώνεται.  Σ Λ
δ) Όσο υπάρχει πλεόνασµα, η τιµή θα µειώνεται.  Σ Λ

Μονάδες 6 
 
2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

Όσο υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά,  
α) η ζητούµενη ποσότητα θα είναι µεγαλύτερη από την προσφερόµενη. 
β) θα υπάρχει έλλειµµα. 
γ) η τιµή θα µειώνεται.  
δ) η αγορά θα βρίσκεται σε ισορροπία.  

Μονάδες 3 
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3. Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι QD = 40 - 2Ρ και η συνάρτηση 
προσφοράς QS = 8 + 2Ρ. Να βρεθεί η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας.  

Μονάδες 6 
 
 
4. Α. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη η παρακάτω πρόταση 

περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Όταν παρουσιάζεται έλλειµµα στην αγορά ενός αγαθού, µε 
κάθε µείωση της τιµής του αγαθού θα µειώνεται και το 
έλλειµµα.  Σ Λ

Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας.  
Μονάδες 5 
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4ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(εξέταση τετραµήνου) 

 
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο του 6ου κεφαλαίου: «Μορφές αγοράς». 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα 
 

− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
α) Το επιπλέον έσοδο από την πώληση µιας επιπλέον µονάδας 

προϊόντος ονοµάζεται µέση πρόσοδος.  Σ Λ
β) Η τιµή ενός προϊόντος σε µια πλήρως ανταγωνιστική αγορά 

προσδιορίζεται από τη µεγαλύτερη επιχείρηση.  
 

Σ Λ
γ) Η συνθήκη ισορροπίας της µονοπωλιακής επιχείρησης είναι η 

ίδια όπως και της επιχείρησης στον πλήρη ανταγωνισµό.  
 

Σ Λ
δ) Οι επιχειρήσεις στο ολιγοπώλιο ανταγωνίζονται µεταξύ τους 

µόνο στην τιµή του προϊόντος.  Σ Λ

Μονάδες 2 
 

2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
• Η τιµή ενός προϊόντος σε αγορά πλήρους ανταγωνισµού 

α) είναι πάντοτε η ίδια.  
β) είναι πάντοτε δεδοµένη για κάθε επιχείρηση.  
γ) καθορίζεται τις περισσότερες φορές από την επιχείρηση που το παράγει.  
δ) καθορίζεται τις περισσότερες φορές από τη µεγαλύτερη επιχείρηση. 

Μονάδες 1 
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• Όταν µια επιχείρηση σε τέλεια ανταγωνιστική αγορά βρίσκεται σε 
βραχυχρόνια ισορροπία, τότε η τιµή του προϊόντος που παράγει η 
επιχείρηση ισούται πάντοτε µε  
α) το ελάχιστο µέσο συνολικό κόστος. 
β) το ελάχιστο µέσο µεταβλητό κόστος. 
γ) το ελάχιστο οριακό κόστος. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

Μονάδες 1 
 

3. Συµπληρώστε τα κενά της παρακάτω πρότασης, επιλέγοντας τις σωστές λέξεις 
από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση.  
α)  συνολική, οριακή, µέση, µεταβλητή 

Στον τέλειο ανταγωνισµό η …………… πρόσοδος και η ……………… 
πρόσοδος είναι σταθερές και ίσες µε την τιµή.  

β)  πώληση, συµφωνία, τµηµατοποίηση, µονοπώληση 
Επειδή όµως οι ………………… µεταξύ των επιχειρήσεων του 
ολιγοπωλίου οδηγούν πολλές φορές σε ουσιαστική ………………… της 
αγοράς, το κράτος παρεµβαίνει νοµοθετικά για να προστατεύσει τους 
καταναλωτές. 

Μονάδες 2 
 

4.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού;  
Μονάδες 2 

 
5.  Τι είναι η συνολική, µέση και οριακή πρόσοδος µιας επιχείρησης; 

Μονάδες 2 
 

6.  Σχολιάστε την πρόταση: «Η επιχείρηση βρίσκει τη θέση ισορροπίας της, 
όταν φθάσει σ’ εκείνο το µέγεθος παραγωγής, όπου το οριακό κόστος 
ανερχόµενο ισούται µε την οριακή πρόσοδο». 

Μονάδες 5 
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7. Τα δεδοµένα του παρακάτω πίνακα αφορούν µια επιχείρηση που λειτουργεί 
σε πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Η αγοραία συνάρτηση ζήτησης είναι  
QD = 50 - P και η αγοραία συνάρτηση προσφοράς είναι QS = 8 + 2Ρ.  

 
 

Προϊόν (Q) 0 1 2 3 4 5 6 7 
Συνολικό κόστος (TC) 50 63 71 77 86 100 123 157 

 
 

Να βρεθεί η θέση ισορροπίας της επιχείρησης και να υπολογιστεί το κέρδος 
ή η ζηµιά.  

Μονάδες 5 
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5ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(µάθηµα της ηµέρας) 

Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο της παραγράφου 7.5: «Η Μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος». 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά  

 

− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1.  Να συµπληρώσετε δίπλα από κάθε κενό της στήλης Α, τον αριθµό που 
αντιστοιχεί από τη στήλη Β. 

Όταν το Α.Ε.Π. υπολογίζεται από την πλευρά της δαπάνης η 
Α Β 

 
 
 
 
___  Ιδιωτική Κατανάλωση 
 
 
___  Ακαθάριστη Ιδιωτική  

Επένδυση 
 
 
___  ∆ηµόσια ∆απάνη 
 
 

1.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες για 
τις συντάξεις των δηµοσίων 
υπαλλήλων 

2.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες των 
καταναλωτών για απόκτηση 
καινούργιων σπιτιών 

3.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες των 
επιχειρήσεων για µετοχές και 
κρατικά οµόλογα 

4.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες για 
την κατασκευή εθνικών οδών 

5.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες των 
νοικοκυριών για υπηρεσίες 

6.  περιλαµβάνει και τις δαπάνες των 
επιχειρήσεων για αγορά 
µεταχειρισµένων µηχανηµάτων 

Μονάδες 6 
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2. Γιατί οι µεταβιβαστικές πληρωµές δεν περιλαµβάνονται στις δηµόσιες 
δαπάνες για τον υπολογισµό του Α.Ε.Π.; 

Μονάδες 4 
 

3. ∆ίνονται τα παρακάτω στοιχεία µιας υποθετικής οικονοµίας για το έτος 
1999:  

δις δρχ. 
Μισθοί ........................................................................................................ 300 
Τόκοι........................................................................................................... 120 
Πρόσοδοι Περιουσίας ................................................................................. 200 
Κέρδη  Επιχειρήσεων ................................................................................. 500 
Αποσβέσεις ................................................................................................. 150 
Έµµεσοι Φόροι ........................................................................................... 150 
Κρατικές Επιδοτήσεις ................................................................................... 50 
Τόκοι ∆ηµοσίου Χρέους............................................................................. 100 
Καθαρό Εισόδηµα από το Εξωτερικό........................................................... 50 

Να υπολογιστεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιµές αγοράς.  
Μονάδες 6 

 
 

4. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-
ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Όταν το Α.Ε.Π. υπολογίζεται από την πλευρά του 
εισοδήµατος, οι κρατικές επιδοτήσεις αφαιρούνται από το 
εισόδηµα 

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
 

Σ Λ 

 
Μονάδες 4 
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6ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(εξέταση τετραµήνου) 

 
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο του κεφαλαίου: «Το Τραπεζικό Σύστηµα».  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα 
 
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1. Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις 
περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
α) Το χρήµα είναι και µέσο διατήρησης αξιών. Σ Λ
β) Κάθε εµπορική τράπεζα έχει το δικαίωµα να εκδίδει 

χαρτονοµίσµατα.  
 

Σ Λ
γ) Στις καταθέσεις επί προθεσµία το επιτόκιο είναι µεγαλύτερο 

από αυτό των καταθέσεων όψεως.  Σ Λ
δ) Η παρέµβαση της εκδοτικής τράπεζας στην αγορά χρήµατος 

γίνεται µόνο µε την πολιτική της ανοικτής αγοράς. Σ Λ

Μονάδες 2 
 

2. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 
• Η εκδοτική τράπεζα µπορεί να αυξήσει την ποσότητα του χρήµατος που 

κυκλοφορεί 
α) αυξάνοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο. 
β) αυξάνοντας το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων. 
γ) πουλώντας κρατικές οµολογίες.  
δ) µε κανέναν από τους παραπάνω τρόπους.  
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• Αν ένα άτοµο κάνει κατάθεση όψεως 10.000 δρχ. σε µια εµπορική 
τράπεζα και η τράπεζα κρατήσει 2.000 ως ρευστά διαθέσιµα και δανείσει 
τις υπόλοιπες 8.000 δρχ. σε άλλο άτοµο, τότε η ποσότητα χρήµατος που 
θα δηµιουργήσει η τράπεζα θα είναι 

α)   8.000 δρχ. 
β) 18.000 δρχ. 
γ) 20.000 δρχ. 
δ) κανένα από τα παραπάνω. 

Μονάδες 4 
 

3. Τι είναι η νοµισµατική και πιστωτική πολιτική; 
Μονάδες 2 

 
4.  Ποια είναι τα είδη χρήµατος στις σύγχρονες κοινωνίες; 

Μονάδες 2 
 

5. Να εξηγήσετε µε ένα παράδειγµα τον τρόπο µε τον οποίο οι εµπορικές 
τράπεζες δηµιουργούν χρήµα.  

Μονάδες 4 
 
6. Περιγράψτε συνοπτικά πώς η εκδοτική τράπεζα µπορεί να µεταβάλλει την 

ποσότητα χρήµατος που κυκλοφορεί µε την πολιτική της ανοικτής αγοράς.  
Μονάδες 3 

 
7.  Ποιο χρηµατικό ποσό πρέπει να καταθέσει κάποιος σε µια τράπεζα µε 

επιτόκιο 8%, ώστε µετά από δύο έτη να γίνει 233.280 δρχ.;  
Μονάδες 3 
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7ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(µάθηµα ηµέρας) 

 
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο της παραγράφου 9.4: «Ανεργία».  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 15 λεπτά 
 
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

• Η ανεργία που οφείλεται σε τεχνολογικές µεταβολές ονοµάζεται 
α) εποχική ανεργία. 
β) γενική ανεργία. 
γ) διαρθρωτική ανεργία.  
δ) ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης.  

 
• Το εργατικό δυναµικό µιας οικονοµίας περιλαµβάνει 
α) όλα τα άτοµα που θέλουν να εργαστούν. 
β) όλα τα άτοµα που είναι ικανά να εργαστούν. 
γ) µόνο τα άτοµα που εργάζονται.  
δ) όχι µόνο τα άτοµα που εργάζονται αλλά και τους άνεργους. 

Μονάδες 6 
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2. Συµπληρώστε τα κενά της παρακάτω πρότασης, επιλέγοντας τις σωστές λέξεις 
από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση.  
α)  διαρθρωτική, προσωρινή, σταθερή, εποχιακή 

Χαρακτηριστικό της …………… ανεργίας είναι ότι επαναλαµβάνεται 
κάθε χρόνο και είναι ……………… και µικρής σχετικά διάρκειας.  

β)  επαγγελµατικά, δηµοσιονοµικά, εργασιακά, νοµισµατικά 
Τα ………………… και ………………… µέτρα αποβλέπουν στην 
αύξηση της συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη µείωση της ανεργίας 
που οφείλεται σε ανεπάρκεια της ζήτησης. 

Μονάδες 4 
 
3. Τι είναι η ανεργία τριβής; 

Μονάδες 5 
 
4. Αν το ποσοστό ανεργίας είναι 10% και ο αριθµός των ανέργων 100.000, να 

υπολογιστεί το µέγεθος του εργατικού δυναµικού.  
Μονάδες 5 
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8ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης 
(εξέταση τετραµήνου) 

 
Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το 
περιεχόµενο του 10ου κεφαλαίου: «Τα ∆ηµόσια Οικονοµικά». 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .......................................................................................  
ΤΑΞΗ: ....................... ΤΜΗΜΑ: .........................................................................  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ............................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ..................................................................................................  
∆ιάρκεια εξέτασης: 1 διδακτική ώρα 
 
− Να απαντήσετε σε όλα τα παρακάτω:  
1. Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, βάζοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 

• Προοδευτικός φόρος είναι 
α) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται η φορολογική βάση.  
β) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται καθώς 

αυξάνεται η φορολογική βάση.  
γ) εκείνος του οποίου ο φορολογικός συντελεστής είναι ο ίδιος ανεξάρτητα 

από το µέγεθος της φορολογικής βάσης.  
δ) κανένα από τα παραπάνω. 
 
• Αν το φορολογικό εισόδηµα είναι 200, 600 και 800 χιλ. δρχ. και ο 

συνολικός φόρος είναι 20, 60 και 80 χιλ. δρχ. αντίστοιχα, τότε ο φόρος 
είναι 

α) προοδευτικός. 
β) αντίστροφα προοδευτικός.  
γ) αναλογικός.  
δ) σταθερός. 

Μονάδες 3 
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2.  Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείµενο.  
Οι φόροι µπορούν να διακριθούν µε διάφορα κριτήρια. Ένα χρήσιµο 
κριτήριο είναι η φορολογική ………………… του φόρου. Έτσι διακρίνουµε 
τους φόρους σε: α) φόρους …………………, β) φόρους ………………… 
και γ) φόρους ………………… .  

Μονάδες 2 
 

3.  Ποιες είναι οι βασικές οικονοµικές λειτουργίες του κράτους; 
Μονάδες 2 

 
4. Α. Σηµειώστε αν η παρακάτω πρόταση είναι σωστή ή λανθασµένη, περιβάλλο-

ντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 
Ο αντίστροφα προοδευτικός φόρος επιβαρύνει άνισα τις 
χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις.  

 Β. ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 
Σ Λ 

Μονάδες 3 
 

5.  Περιγράψτε συνοπτικά τις τρεις βασικές επιδράσεις που έχουν οι δηµόσιες 
δαπάνες και οι διάφορες µορφές φορολογίας στη λειτουργία της οικονοµίας.  

Μονάδες 5 
 

6.  Σχολιάστε την πρόταση: «Ο προϋπολογισµός του κράτους µπορεί να είναι 
πλεονασµατικός, ελλειµµατικός ή ισοσκελισµένος, ανάλογα µε τη 
γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας».   

Μονάδες 5 
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