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Ερώτηση Α
(α) Τιµή ισορροπίας των πατατών είναι 30 σέντ.
(β) Θεωρείται ως τιµή ισορροπίας διότι:
• Αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής των δύο καµπύλων που σηµαίνει ότι η προσφερόµενη
ισούται µε τη ζητούµενη ποσότητα
• Αφήνει ικανοποιηµένους και τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.
(γ) Θα παρατηρηθεί πλεόνασµα προσφοράς (40 000 – 20 000) 20 000 κιλών.
Θα αντιδράσουν οι παραγωγοί µειώνοντας την τιµή στην προσπάθειά τους να
διαθέσουν το πλεόνασµα.
Όταν θα αρχίσει να µειώνεται η τιµή, η ζητούµενη ποσότητα θα αυξάνεται η δε
προσφερόµενη ποσότητα θα µειώνεται µέχρις ότου εξισωθούν στο σηµείο ισορροπίας.
(δ) (Ι) Η προσφορά πατατών θα µειωθεί µε αποτέλεσµα η καµπύλη προσφοράς πατατών
να µετατοπιστεί προς τα αριστερά.
(ΙΙ) Η µείωση του κόστους παραγωγής των πατατών θα έχει ως αποτέλεσµα την
αύξηση του περιθωρίου κέρδους των παραγωγών οι οποίοι θα αυξήσουν την
προσφορά µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση της καµπύλης προσφοράς προς τα δεξιά.
(ΙII)
•

Η αναµονή αύξησης της τιµής επηρεάζει και τη ζήτηση και την προσφορά
πατατών.

•

Η ζήτηση πατατών θα αυξηθεί µε αποτέλεσµα η καµπύλη ζήτησης των πατατών
να µετατοπιστεί προς τα δεξιά.

•

Η προσφορά πατατών θα µειωθεί µε αποτέλεσµα η καµπύλη προσφοράς να
µετατοπιστεί προς τα αριστερά.

(ΙV) Η µείωση της τιµής των καρότων ή κάποιου άλλου εναλλακτικού αγαθού θα έχει ως
αποτέλεσµα την αύξηση της προσφοράς πατατών διότι οι παραγωγοί θα
µετατρέψουν τις καλλιέργειες των καρότων σε καλλιέργειες πατατών.
Η καµπύλη προσφοράς πατατών θα µετατοπιστεί προς τα δεξιά.
Ερώτηση Β
1. (α)
Μονάδες
Παραγωγής
(Κιλά)
0
1
2
3
4
5
6
7

Σταθερό
Κόστος
€
100
100
100
100
100
100
100
100

Μεταβλητό
Κόστος
€
0
20
32
50
84
130
200
320

Συνολικό
Κόστος
€
100
120
132
150
184
230
300
420
2

Μέσο
Συνολικό
Κόστος
€
-120
66
50
46
46
50
60

Οριακό
Κόστος
€
-20
12
18
34
46
70
120

•
•
•

•

Σε 0 µονάδες παραγωγής το συνολικό κόστος είναι ίσο µε το σταθερό κόστος άρα
είναι ίσο µε €100.
Συνολικό Κόστος = Σταθερό + Μεταβλητό άρα στην πρώτη µονάδα παραγωγής το
µεταβλητό κόστος = 120 – 100 = €20
Το Μέσο συνολικό κόστος είναι ίσο µε το συνολικό κόστος δια των µονάδων
120
παραγωγής άρα στη πρώτη µονάδα είναι:
= 120
1
Το οριακό κόστος είναι ίσο µε την µεταβολή του µεταβλητού ή την µεταβολή του
συνολικού διά την µεταβολή της ποσότητας παραγωγής. Στην δεύτερη µονάδα είναι
32-20=€12 ή 132-120=€12

(β)
ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΜΕΣΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
140

120

MC

ATC

ΚΟΣΤΟΣ
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80

60

40

20
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(γ) Η καµπύλη του οριακού κόστους αρχικά κατέρχεται γιατί επικρατούν τα αναλογικά
και φθίνοντα έξοδα, φτάνει σε ένα κατώτατο σηµείο και µετά ανέρχεται, γιατί αρχίζουν
να εµφανίζονται τα αύξοντα έξοδα, λόγω του νόµου της φθίνουσας απόδοσης.
Τόµος Α΄, Κεφ. 4, σελ. 110
(δ) Η Καµπύλη του µέσου συνολικού κόστους στην αρχή κατέρχεται, δηλαδή το ATC
µειώνεται (αφού µειώνονται το AFC και AVC) Μετά αρχίζει να ανέρχεται αφού ανέρχεται
η καµπύλη του AVC το οποίο δείχνει την εµφάνιση του νόµου της φθίνουσας απόδοσης,
δηλαδή επικρατούν τα αύξοντα έξοδα. Όταν το οριακό κόστος είναι µικρότερο από το
µέσο συνολικό κόστος, το µέσο συνολικό κόστος συνεχώς µειώνεται. Όταν όµως το
οριακό κόστος γίνει µεγαλύτερο από το µέσο συνολικό κόστος, τότε το µέσο συνολικό
κόστος αρχίζει να αυξάνεται. Συνεπώς παρατηρούµε ότι ανερχοµένη η καµπύλη του
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οριακού κόστους τέµνει την καµπύλη του µέσου συνολικού κόστους στο κατώτατο της
σηµείο. Τόµος Α΄, Κεφ. 4, σελ. 110
(ε) Το τεχνικά άριστο επίπεδο παραγωγής αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής των δύο
καµπύλων, δηλαδή στις πέντε µονάδες παραγωγής όπου το µέσο συνολικό κόστος είναι
ίσο µε το οριακό κόστος. Το σηµείο τοµής των δύο καµπύλων (5,46) εκφράζει την ποσότητα
παραγωγής µε το ελάχιστο µέσο κόστος, αποτελεί το τεχνικό άριστο επίπεδο παραγωγής,
εκείνο στο οποίο ελαχιστοποιείται το κόστος παραγωγής κατά µονάδα προϊόντος και
µεγιστοποιείται το κατά µονάδα προϊόντος κέρδος.
Τόµος Α΄, Κεφ. 4, σελ. 110
2

(α) Λογιστικό (φανερό) κόστος
Μισθοί και ηµεροµίσθια υπαλλήλων
Πρώτες ύλες, καύσιµα και ενοίκια ξένων υποκατάστατων
Αποσβέσεις
Τόκοι δανείου (25.000Χ8%)

(β)

(γ)

€
40.000
60.000
3.000
2.000
105.000

Οικονοµικό κόστος.
Οικονοµικό κόστος = φανερό κόστος + αφανές κόστος.
Αφανές κόστος: µισθός Κ. Κωνσταντίνου + τόκοι ιδίων κεφαλαίων +
φυσιολογικό κέρδος =22.000+3.000+10.000 = €35.000
Οικονοµικό κόστος = 105.000 + 35.000 = 140.000
Οικονοµικό κέρδος = πωλήσεις – οικονοµικό κόστος
= 155.000 – 140.000 = €15.000

Ερώτηση Γ
1. (α) (i) Μέθοδος Προστιθέµενης Αξίας:

Στάδια Παραγωγής
Κτηνοτροφική επιχείρηση
Νηµατουργείο (νήµα)
Πλεκτοβιοµηχανία (πλεκτά)
Καταστήµατα ειδών
ένδυσης(πωλήσεις)
Αξία του Τελικού Προϊόντος
πλεκτών που θα συµπεριληφθεί
στο εθνικό ή εγχώριο προϊόν

Πωλήσεις – (Αρχικό
Απόθεµα+Αγορές-Τελικό
Απόθεµα)
€

120.000 – (4.000+80.000-8.000)
180000-120000
210.000 - (5.000 +180.000-9.000)

Προστιθέµενη
Αξία
€
80.000
44.000
60.000
34.000

218.000

(α) (ii) Μέθοδος Τελικής Αξίας:
Αξία ειδών ένδυσης που πωλήθηκαν +Τελικό Απόθεµα-Αρχικό Απόθεµα (± µεταβολή
αποθεµάτων) =210.000+(8.000+9.000)-(4.000+5.000)=210.000+8.000=218.000
Τόµος Β΄, Κεφ. 9, σελ. 282-283
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(β) Προτιµάται η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας γιατί πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο
να διακρίνουµε τα τελικά από τα ενδιάµεσα αγαθά και οδηγούµεθα σε λανθασµένο
υπολογισµό του εθνικού ή εγχώριου προϊόντος. Τόµος Β΄, Κεφ. 9, σελ. 283
2.
Εµπόριο
Γεωργία
Υπηρεσίες
Βιοµηχανία
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τιµές αγοράς

+780
+200
+340
+440
+1760
α.

+Εισόδηµα από το εξωτερικό
-Εισόδηµα προς το εξωτερικό

+100
-40

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε τιµές αγοράς

1820
γ.
-Αποσβέσεις
-160
-Έµµεσοι Φόροι
-170
+ Κρατικές επιδοτήσεις
+30
Το Καθαρό Εθνικό Προϊόν σε Τιµές Συντελεστών 1520
β.

Τόµος Β΄, Κεφ. 9, σελ. 290
Ερώτηση ∆

1. (α) i
Τιµή πώλησης 2005 60
Συν αύξηση
24
Τιµή πώλησης 2006 84
(α) ii
Συνολικά Έσοδα για το 2006
Έσοδα = Μονάδες Χ Τιµή Πώλησης (3600 Χ 84 = 302.400)
(β) Υπολογισµός ελαστικότητας ζήτησης και χαρακτηρισµός
Ez =

400 60
∆Q P 4000 − 3600 60
• =
•
=
•
= 0,25 ⇒ EZ 〈1
∆P Q
84 − 60
4000 24 4000

Η ζήτηση του προϊόντος Α χαρακτηρίζεται ανελαστική

(γ) Ανελαστική ζήτηση έχουν κατά κύριο λόγο τα είδη πρώτης ανάγκης (ένδυση, υπόδηση,
στέγαση)
(δ) Επειδή το προϊόν Α έχει ανελαστική ζήτηση η εταιρεία ΑΛΦΑ ΛΤ∆ εύκολα θα αυξήσει
του µισθούς των υπαλλήλων της, γιατί γνωρίζει ότι µπορεί να καλύψει την αύξηση του
κόστους παραγωγής που θα προκύψει από την αύξηση των µισθών, µε µια µικρή
αύξηση της τιµής πώλησης, αφού η ποσοστιαία µεταβολή της ζητούµενης ποσότητας θα
είναι µικρότερη της ποσοστιαίας µεταβολής της τιµής του προϊόντος µε αποτέλεσµα να
αυξάνονται τα συνολικά έσοδα της επιχείρησης.
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(Τόµος Α, Κεφ.6, σελ.180)

2.
(α) Οι δύο ειδικές µορφές της οικονοµικής αρχής είναι οι ακόλουθες:
Με δεδοµένα µέσα επιδιώκεται το µεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσµα ( πρόβληµα
•
µεγιστοποίησης)

αποτέλεσµα ↑
Μ έσα ⋅ δεδοµένα
•

Με δεδοµένο αποτέλεσµα επιδιώκεται µε όσο το δυνατόν λιγότερα µέσα (πρόβληµα
ελαχιστοποίησης)

αποτέλεσµα (δεδοµένο )
θυσία ↓
(β) Στην πρώτη περίπτωση οι καταναλωτές επιδιώκουν να µεγιστοποιήσουν την
ικανοποίηση περισσοτέρων αναγκών για την κατανάλωση του δεδοµένου εισοδήµατος
τους. Στην δεύτερη περίπτωση οι καταναλωτές επιδιώκουν να ικανοποιήσουν
δεδοµένες ανάγκες µε όσο το δυνατό λιγότερο µέρος του εισοδήµατος τους.
Τόµος Α΄, Κεφ. 1, σελ. 8-9
Ερώτηση Ε

1.(α) Ρυθµός πληθωρισµού είναι ποσοστιαία µεταβολή του γενικού επιπέδου των τιµών
µέσα σε µια ορισµένη χρονική περίοδο, συνήθως ενός έτους.
Τόµος Α΄, Κεφ. 12, σελ. 306
(β) I. Η συνεχιζόµενη ανοµβρία θα προκαλέσει πληθωρισµό υπερβάλλουσας ζήτησης.
Η ανοµβρία θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της γεωργικής παραγωγής και τη
δηµιουργία υπερβάλλουσας ζήτησης.
(β) II. Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου θα προκαλέσει πληθωρισµό κόστους.
∆ηλαδή η αύξηση της τιµής του πετρελαίου θα προκαλέσει αύξηση του κόστους
παραγωγής γεγονός που θα αναγκάσει τους παραγωγούς να αυξήσουν την τιµή
των προϊόντων τους.
(γ) Η περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική του κράτους θα έχει σαν αποτέλεσµα τη
µείωση της συνολικής ενεργούς ζήτησης που θα οδηγήσει στη µείωση των τιµών.
(δ) I. Οι δανειστές θα ζηµιωθούν διότι θα εξοφληθούν οι απαιτήσεις τους µε χρήµα
µικρότερης αγοραστικής αξίας.
Τόµος Β΄, σελ. 370
(δ) II. Η αποταµίευση θα µειωθεί διότι οι ιδιώτες θα προτιµήσουν να µετατρέψουν τα
πλεονάσµατα εισοδήµατος σε είδος (π.χ. χρυσό) αντί να τα αποταµιεύσουν.
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(δ) III. Το Ισοζύγιο Πληρωµών θα επιδεινωθεί επειδή η ανταγωνιστικότητα των
εγχώριων προϊόντων στη διεθνή αγορά θα µειωθεί µε αποτέλεσµα να µειωθούν οι
εξαγωγές και να αυξηθούν οι εισαγωγές.

2. (α) Φοροαποφυγή είναι η αποφυγή του φόρου που κατορθώνει να επιτύχει ο
φορολογούµενος εκµεταλλευόµενος τις ασάφειες του νόµου ή τις αδυναµίες που του
παρέχει η φορολογική νοµοθεσία.
Φοροδιαφυγή είναι η διαφυγή του φόρου, που επιτυγχάνεται µε παράνοµες
ενέργειες του φορολογούµενου, όπως είναι π.χ. η δήλωση εισοδήµατος ή
περιουσίας, ή εσόδων της επιχείρησής του µικρότερων των πραγµατικών, το
λαθρεµπόριο κλπ.

Πολιτική Οικονοµία Τόµος Β’ – σελ.414)
(β) Για να είναι δίκαιη και αποδοτική µια φορολογία θα πρέπει να διέπεται από τις
ακόλουθες αρχές:
- Να είναι ανάλογη µε τη φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη.
- Να είναι αµερόληπτη.
- Να µην είναι δαπανηρή η είσπραξη των φόρων.
- Να µην εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη.
(Πολιτική Οικονοµία Τόµος Β’ – σελ.414)
(γ) ∆ιαχρονικά οι δηµόσιες δαπάνες µιας χώρας παρουσιάζουν συνεχή αύξηση και αυτό
οφείλεται:
Στην αύξηση του Εθνικού Εισοδήµατος
Στην πρόοδο της τεχνολογίας.
Στις αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου για το ρόλο του κράτους στην
οικονοµία.
- Στην αύξηση του πληθυσµού.
(Πολιτική Οικονοµία Τόµος Β’ – σελ.408-9)

-

(δ) Οι στόχοι της ∆ηµοσιονοµικής πολιτικής του κράτους είναι:
- Να µεταβάλει την κατανοµή των παραγωγικών πόρων.
- Να σταθεροποιήσει την οικονοµία σε επίπεδα πλήρους απασχόλησης χωρίς
πληθωρισµό.
- Να µειώσει τις οικονοµικές ανισότητες µεταξύ των πολιτών
- Να βελτιώσει το Ισοζύγιο πληρωµών
- Να προωθήσει την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
(Πολιτική Οικονοµία Τόµος Β’ – σελ.407)

ΤΕΛΟΣ
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