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ΟΜΑΓΑ Α 

Α. Υαξαθηεξίζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηηο ιέμεηο σζηό ( ) ή Λάζνο (Λ). 

1. Αλ έλα κέξνο ησλ αλέξγσλ κεηαλαζηεύζεη ζην εμσηεξηθό, ηόηε ε ΚΠΓ ζα κεηαηνπηζηεί πξνο η’ αξηζηεξά.   Λ 

2. Αλ κία επηρείξεζε παξάγεη έλα πξντόλ Διαζηηθήο Εήηεζεο, ηόηε έρεη ζπκθέξνλ λα απμήζεη ηελ ηηκή ηνπ 

πξντόληνο ηεο.   Λ 

3. Ο λόκνο θζίλνπζαο απόδνζεο αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη όηαλ ην νξηαθό πξντόλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη θαη ηζρύεη ζηελ 

καθξνρξόληα πεξίνδν.   Λ 

4. Γελ ζπκθέξεη ηελ επηρείξεζε βξαρπρξόληα λα πξνζθέξεη γηα ηηκέο κηθξόηεξεο από ην ειάρηζην κέζν κεηαβιεηό  

θόζηνο. 

    Λ 
5. Αλ απμεζεί ε ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ (w) ζηελ παξαγσγή ελόο αγαζνύ (x), ηόηε ζα κεησζεί ε ηηκή ηζνξξνπίαο 

ηνπ ππνθαηάζηαηνπ αγαζνύ Τ. (Οη αγνξέο ησλ δύν αγαζώλ βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία)   Λ 

6. Σν ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο επεξεάδεηαη από ηε κεηαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ αγαζώλ πνπ παξάγνληαη αιιά θαη 

από ηε κεηαβνιή ησλ ηηκώλ ηνπο.    Λ 

7. Σν ΑΔΠ ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο επεξεάδεηαη από ηε κεηαβνιή κόλν ησλ πνζνηήησλ ησλ αγαζώλ πνπ παξάγνληα 

(δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο).   Λ 

8. Οη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο είλαη κέξνο ηνπ εζληθνύ εηζνδήκαηνο.   Λ 
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Β. Γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο επηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε: 

1. Μπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην Δλαιιαθηηθό Κόζηνο κόλν αλάκεζα: 

α) ε εθηθηνύο ζπλδπαζκνύο. 

β) ε αλέθηθηνπο ζπλδπαζκνύο. 

γ) ε άξηζηνπο ζπλδπαζκνύο πνπ βξίζθνληαη πάλσ από ηελ Κ.Π.Γ. 

 
2. Γίλεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα κε ηηο αγνξαίεο Δπζείεο Κακπύιεο Εήηεζεο θαη Πξνζθνξάο ηνπ αγαζνύ (x). 

 Σν ύςνο ηνπ θαπέινπ από ηελ επηβνιή ηεο ΡΑ=40 ηζνύηαη: 

α) 40 

β) 20 

γ) 30 

δ) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Γίλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ηελ ρώξα Α: 

 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ = 300 δηο. 

 Δκβάζκαηα από Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ = 50 δηο. 

 Δηζνδήκαηα αιινδαπώλ πξνο ην εμσηεξηθό = 30δηο. 



 
α) Σν Καζαξό Δηζόδεκα από ην εμσηεξηθό είλαη:  

 

 i. 80 δηο, ii. 20 δηο, iii. 10 δηο 

β) Σν Αθαζάξηζην Δζληθό Πξντόλ ηεο ρώξαο είλαη: 

 i. 280 δηο, ii. 320 δηο, iii. 350 δηο 

 
4. Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κηαο νηθνλνκίαο πνπ παξάγεη κόλν έλα αγαζό. 

 

Έηη Ρ Q ΑΔΠ ζε ηπεσ. ΑΔΠ ζε ζηαθ. 

1 10 100 ; 1000 

2 12 ; 960 ; 

3 15 120 ; ; 

  
α) Ζ πξαγκαηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ζε ηηκέο έηνπο βάζεο κεηαμύ ηνπ 2

νπ
 θαη 3

νπ
 έηνπο είλαη  

 i. 20%, ii. 50%,  iii. -20% 

β) Η ππαγμαηική ποζοζηιαία μεηαβολή ηος ΑΔΠ ζε ζηαθεπέρ ηιμέρ 2
ος

 έηοςρ μεηαξύ 2
ος

 και 3
ος

 έηοςρ 

είναι: 
 i. 30%, ii. 50%,  iii. 20% 
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ΟΜΑΓΑ Β 

1. Αλαπηύμηε ηηο αδπλακίεο ηνπ Α.Δ.Π. σο δείθηε επεκεξίαο.  

2. Πεξηγξάςηε ηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε ηεο ύθεζεο θαη ηελ θάζε ηεο αλόδνπ. 

3. Από ηα είδε ηεο αλεξγίαο αλαιύζηε: 

α. ηελ αλεξγία ηξηβήο, β. ηε δηαξζξσηηθή αλεξγία 

4. Από ηνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο πξνζθνξάο, αλαπηύμηε ηηο «ηηκέο ησλ παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ». 
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ΟΜΑΓΑ Γ 

1. ηελ ηηκή Ρ1=20, ε δεηνύκελε πνζόηεηα είλαη 80 κνλάδεο θαη ην εηζόδεκα ηνπ θαηαλαισηή είλαη 1000 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Αλ απμεζεί ην εηζόδεκα ηνπ θαηαλαισηή κε Δy=2, ε δεηνύκελε πνζόηεηα γίλεηαη 100 

κνλάδεο. Αλ ηαπηόρξνλα απμεζεί ε ηηκή ηνπ πξντόληνο θαηά 50%, ν θαηαλαισηήο εμαθνινπζεί λα αγνξάδεη ηελ 

ίδηα πνζόηεηα κε ηελ αξρηθή, πξηλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο. Εεηείηαη: 

α) Σν εηζόδεκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε 2
ε
 θακπύιε δήηεζεο. 

β) Ζ ειαζηηθόηεηα δήηεζεο ηνπ αγαζνύ, όηαλ ε ηηκή απμάλεηαη. 

γ) Να ππνινγίζεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηε κεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ θαηαλαισηώλ θαηά ηελ 

αύμεζε ηεο ηηκήο από Ρ1=20 ζε Ρ2. 

δ) Να γίλεη δηάγξακκα. 

ε) Να βξεζεί ε ζπλάξηεζε ηεο δεύηεξεο θακπύιεο δήηεζεο αλ απηή είλαη γξακκηθή. 

ζη) Να βξεζεί ε ζπλάξηεζε ηεο πξώηεο θακπύιεο δήηεζεο αλ γλσξίδνπκε όηη είλαη παξάιιειε κε ηε δεύηεξε. 
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2. Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κε ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο: 

  

Φοπολογική Βάζη 

(ειζόδημα) 

 

Φοπολογικόρ ςνηελεζηήρ 

0 - 1000 0% 

1001 - 3000 5% 

3001 - 5000 10% 

5001 – 10.000 20% 

10.001 θαη πάλσ 40% 

 

Εεηείηαη: 

α) Να βξεζεί ν θόξνο πνπ ζα πιεξώζνπλ νη πνιίηεο κε εηζόδεκα: 

 (Α) y=8000  (Β) y= 12000  

β) Αλ ν πνιίηεο (Γ) πιεξώλεη θόξν 700, λα ππνινγηζηεί ην εηζόδεκά ηνπ. 

γ) Αλ νη πνιίηεο (Α) θαη (Β) θαηαλαιώλνπλ 1000 ρξεκ. κνλάδεο γηα βελδίλε ηνλ ρξόλν κε θνξνινγηθό 

ζπληειεζηή 10%, λα βξεζεί ν θόξνο δαπάλεο πνπ πιεξώλνπλ θαη λα ραξαθηεξηζηεί ν θόξνο κε θξηηήξην ηελ 

αλαινγηθόηεηα ή κε ηνπ θόξνπ. 
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ΟΜΑΓΑ Γ 
Γίλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο κηαο επηρείξεζεο πνπ παξάγεη βξαρπρξόληα κε κνλαδηθό κεηαβιεηό παξαγσγηθό 

ζπληειεζηή ηελ Δξγαζία. 

 

 

L Q FC 

0 0 4000 

1 2 4000 

2 8 4000 

3 21 4000 

4 - 4000 

5 31 4000 

6 33 4000 

 

 

Εεηείηαη: 

α)    Να ππνινγηζζεί ε παξαγόκελε πνζόηεηα ζηνπο 4 εξγάηεο, αλ γλσξίδνπκε όηη γηα L = 4 ην πξντόλ αλά εξγάηε είλαη 

κέγηζην. 

β)    Αλ ε πνζόηεηα ηνπ ζηαζεξνύ ζπληειεζηή είλαη 20, λα ππνινγηζζεί ε ακνηβή ηνπ ζηαζεξνύ ζπληειεζηή. 

γ)    Αλ ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο είλαη 2100 ρξεκαηηθέο κνλάδεο λα βξεζεί ν πίλαθαο πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο. 

δ)    Αλ ζηνλ θιάδν παξαγσγήο ππάξρνπλ 100 όκνηεο επηρεηξήζεηο θαη 100 όκνηνη θαηαλαισηέο κε ηνλ θαηαλαισηή Α 

ηνπ νπνίνπ ε ζπλάξηεζε δήηεζεο είλαη: QDA =  45-0,02P, λα ππνινγηζζεί: 

i) Ζ ηηκή θαη πνζόηεηα ηζνξξνπίαο ηνπ αγαζνύ ζηελ αγνξά 

ii) Αλ επηβιεζεί PK = 1050, λα ππνινγηζζνύλ ηα έζνδα ησλ παξαγσγώλ κεηά ηελ επηβνιή ηεο  PK θαη από πνηεο 

πεγέο πξνέξρνληαη. 
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Καλή ηύση! 


