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1

Δπώηηζη Α΄ (Μονάδες 22)
1
α) Ζ θακπχιε ΑΒΓΓΔ νλνκάδεηαη Κακπχιε Παξαγσγηθψλ Γπλαηνηήησλ θαη απεηθνλίδεη
ηνπο κέγηζηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο πνπ κπνξεί λα παξάμεη ε νηθνλνκία
αμηνπνηψληαο πιήξσο ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαη κε ηελ ηερλνινγία δεδνκέλε.
(Μονάδερ 2)
β) ην ζεκείν Υ αληηπξνζσπεχεη εθηθηφ ζπλδπαζκφ
ην ζεκείν Γ αληηπξνζσπεχεη κέγηζην δπλαηφ ζπλδπαζκφ
ην ζεκείν Φ αληηπξνζσπεχεη αλέθηθην ζπλδπαζκφ.
(Μονάδερ 3)
γ) Γηα λα κπνξέζεη λα κεηαθηλεζεί ε παξαγσγή απφ ην ζεκείν Υ πξνο θάπνην απφ ηνπο
κέγηζηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο θαη απνδνηηθά
φινη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ δηαζέηεη ε νηθνλνκία κε δεδνκέλε ηελ ηερλνινγία
ηεο.
(Μονάδερ 3)
δ) Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο αγνξάο.

(Μονάδερ 2)

ε) Μία δξαζηηθή βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ζα κεηαθηλήζεη νιφθιεξε ηελ Κακπχιε
Παξαγσγηθψλ Γπλαηνηήησλ πξνο ηα δεμηά. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη
Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ή Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε.
(Μονάδερ 2)
(ύνολο Μονάδων 12)
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(Μονάδερ 3,5)

β) Ζ απφδνζε ηνπ Μεηαβιεηνχ πληειεζηή Δξγαζία αξρίδεη λα κεηψλεηαη απφ ηνλ 4 ν
εξγάηε θαη κεηά, εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ηνπ λφκνπ ηεο θζίλνπζαο νξηαθήο
απφδνζεο. Ο ιφγνο ηεο κεησκέλεο απφδνζεο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ν
κεηαβιεηφο ζπληειεζηήο Δξγαζία ζπλδπάδεηαη δπζαλάινγα κε ηνπο ζηαζεξνχο
ζπληειεζηέο.
(Μονάδερ 2)
πλνιηθή Παξαγσγή
γ) Παξαγσγηθφηεηα ζηνπο 5 εξγάηεο = --------------------------------------------------------Ώξεο Δξγαζίαο X Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ
45
45
= --------- = ----------- = 1,125 ανά ώπα
8Υ5
40
(Μονάδερ 2)
2

δ) πλνιηθφ Κφζηνο = ηαζεξφ Κφζηνο + Μεηαβιεηφ Κφζηνο
= €400 + (€15Υ8Υ4) = €880
πλνιηθφ Κφζηνο
Μέζν πλνιηθφ Κφζηνο = ---------------------------Μνλάδεο Παξαγσγήο
880
= ---------- = €22
40
(Μονάδερ 2,5)
(ύνολο Μονάδων 10)
ΔΡΩΣΗΗ Β΄ (Μονάδες 17)

1.
α) i. 2009 ζε ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο βάζεο

€1.400

2010 ζε ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο βάζεο

1.568 Υ100
---------------- = €1.400
112

2011 ζε ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο βάζεο

1.620 Υ100
---------------- = €1.350
120
(Μονάδερ 2)

ii. Πξαγκαηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή κεηαμχ ησλ εηψλ 2010-2011
1.350 -1.400
---------------- Υ100 = -3,57% ή μείωζη
1.400
καηά 3,57%
(Μονάδερ 2)
iii) Καηά θεθαιή εηζφδεκα ησλ εηψλ 2010 θαη 2011
ΑΔΠ (ζε ζηαζεξέο ηηκέο)
-----------------------------------Πιεζπζκφο ηεο Υψξαο

1.400.000.000
2010 : --------------------- = €1,892
740.000

1.350.000.000
2011 : --------------------- = €1,588
850.000
(Μονάδερ 3)
(ύνολο Μονάδων 7)
3

β) Σξεηο άιινη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ρψξαο είλαη:
1) ε θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο
2) ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εηζνδήκαηνο
3) νη θνηλσληθέο παξνρέο
4) ν πνιηηηζκφο
5) δηάθνξνη άιινη παξάγνληεο
(νπνηνπζδήπνηε 3 απφ ηνπο πην πάλσ ζει.294 Β΄ Σφκνο)
(Μονάδερ 3)
γ) Ρπζκφο Πιεζσξηζκνχ κεηαμχ ησλ εηψλ 2010-2011 είλαη
120-112
---------------- Υ100= 7,14%
112
(Μονάδερ 2)
2. Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ζε ηηκέο αγνξάο
Μείνλ απνζβέζεηο
α) Καθαπό Δγσώπιο πποϊόν ζε ηιμέρ αγοπάρ
πλ απνζβέζεηο
Μείνλ έκκεζνη θφξνη
β) Ακαθάπιζηο Δγσώπιο Πποϊόν ζε ηιμέρ ζςνηελεζηών

€ (εθ.)
300
30
270
30
20
280

(Μονάδερ 1,5)
(Μονάδερ 1,5)

γ) Οη απνζβέζεηο δπζθνιεχνπλ ηε κέηξεζε ηνπ Καζαξνχ Δγρψξηνπ Πξντφληνο γηαηί
ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο
αεξνδξνκίσλ, ιηκαληψλ, πδαηνθξαθηψλ, δξφκσλ θ.η.ι. φπνπ ν ρξφλνο δσήο ηνπο
είλαη πξαθηηθά δχζθνιν λα ππνινγηζηεί. (ζει.299 Β΄ Σφκνο)
(Μονάδερ 2)
(ύνολο Μονάδων 17)
ΔΡΩΣΗΗ Γ΄ (Μονάδες 21)
1.α) Μέζνδνο ηεο ηειηθήο αμίαο
Πσιήζεηο ηειηθψλ πξντφλησλ + Σειηθά Απνζέκαηα – Αξρηθά Απνζέκαηα
= 40.000 + (4.000+3.000+5.000) - (10.000+2.000+1.000) = €39.000
(Μονάδερ 5)
β) Μέζνδνο ηεο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
Δπηρείξεζε
Γαζηθή Βηνκεραλία
Ξπι. Βηνκεραλία
Δπηπινπνηία
Καηαζη. Δπίπισλ

Πσιήζεηο – (ΑΑ+ Αγνξέο-ΣΑ)
€
20.000- (10.000+0-4.000)
26.000 – (2.000+20.000-0)
33.000 – (0+26.000-3.000)
40.000 – (1.000+33.000 – 5.000)
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Πξνζηηζέκελε Αμία
€
14.000
4.000
10.000
11.000
39.000
(Μονάδερ 10)
(ύνολο Μονάδων 15)

2. α) i. Μέζν αληαιιαγήο ησλ αγαζψλ
ii. Μέηξν ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ
iii. Μέζν δηαθχιαμεο πινχηνπ
iv. Μέζν εμφθιεζεο νθεηιψλ
(νπνηεζδήπνηε ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο πην πάλσ ).
(Μονάδερ 1,5)
β) i. Θα απμεζεί ην Γεληθφ Δπίπεδν ησλ Σηκψλ (ΓΔΣ) θαηά 10% (γηαηί ηα V, T είλαη
ζηαζεξά κεγέζε) ή ζα απμεζεί αλάινγα.
(Μονάδερ 1,5)
ii. Ζ αχμεζε ηνπ ΓΔΣ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο
(10%) δεν είναι ανάλογη γηα ηνπο πην θάησ ιφγνπο:
 Ζ αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο δε κεηαηξέπεηαη φιε ζε δήηεζε αγαζψλ
θαη ππεξεζηψλ, γηαηί έλα κέξνο ηνπ λένπ ρξήκαηνο θπιάζζεηαη απφ ηα λνηθνθπξηά
θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα ζθνπνχο πξφλνηαο ή γηα ζθνπνχο θεξδνζθνπίαο,
 Ζ νηθνλνκία κπνξεί λα ηζνξξνπήζεη θαη ζε επίπεδν ππναπαζρφιεζεο θαη
ζπλεπψο ε αχμεζε ηεο δήηεζεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θαη αχμεζε ηεο
πνζφηεηαο παξαγσγήο, εθφζνλ ππάξρνπλ ππναπαζρνινχκελνη ζπληειεζηέο
παξαγσγήο.
(Μονάδερ 3)
(ύνολο Μονάδων 6)
ΔΡΩΣΗΗ Γ΄ (Μονάδες 19)
1.
Πξηλ ηελ αχμεζε
Κφζηνο
Κέξδνο
Γαζκφο
Σηκή (Pν)

α)

ΔΕ =

Q P
.
P Q

€
1,40
0,40
0,20
2,00

Μεηά ηελ αχμεζε
Κφζηνο
Κέξδνο
Γαζκφο
Σηκή (P1)

0,8 =

€
1,40
0,40
0,40
2,20

Q
2
.
0,20 200,000

ΓQ =16 000
Q1=200 000-16 000=184 000
Δν=200 000Υ€2=€400.000
Δ1=184 000Υ€2,20=€404.800
Αχμεζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά €4.800
(Μονάδερ 7)
β) Αλ ε εηαηξεία επηβαξπλζεί ηνλ δαζκφ ζα έρεη:
πλνιηθφ Κέξδνο=200 000Υ(0,40-0,20)= €40.000.
Αλ ε εηαηξεία κεηαθπιήζεη ηνλ δαζκφ ζα έρεη:
πλνιηθφ Κέξδνο=184 000Υ0,40=€73.600
Γελ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο λα επηβαξπλζεί κε ηνλ θφξν γηαηί
κεηψλνληαη ηα θέξδε ηεο θαηά €33 600 = (€73 600-€40 000). Καη απηφ επεηδή ε
5

δήηεζε ηνπ αγαζνχ είλαη αλειαζηηθή 0,8>1 θαη νπνηαδήπνηε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο
ηηκήο (εδψ 10%), νδεγεί ζε κηθξφηεξε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο δεηνχκελεο
πνζφηεηαο (εδψ 8%). Γη’ απηφ άιισζηε θαη ην Δ 1 πην πάλσ ηεο εηαηξείαο είλαη
απμεκέλν θαηά €4.800.
(Μονάδερ 3)
(ύνολο Μονάδων 10)
2.
α) Ζ ρψξα Α έρεη ην απφιπην πιενλέθηεκα θαη ζηα δχν αγαζά επεηδή παξάγεη
κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηε ρψξα Β.
(Μονάδερ 1)
β)
Υψξα
Α
Β

Κφζηνο επθαηξίαο
Γεσξγηθψλ πξντφλησλ

Κφζηνο επθαηξίαο
Βηνκεραληθψλ πξντφλησλ

300/400=0,75

400/300=1,33

250/100=2,5

100/250=0,4

χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ζπκθέξεη ζηε ρψξα Α, λα
εηδηθεπζεί ζηελ παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ γηαηί ηα παξάγεη κε ρακειφηεξν
θφζηνο επθαηξίαο ζε ζχγθξηζε κε ηε ρψξα Β.
ηε ρψξα Β ζπκθέξεη λα εηδηθεπζεί ζηελ παξαγσγή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ γηαηί ηα
παξάγεη κε ρακειφηεξν θφζηνο επθαηξίαο ζε ζχγθξηζε κε ηε ρψξα Α.
(Μονάδερ 6)
γ) Ζ θάζε ρψξα εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο πνπ έρεη ην πην ρακειφ
θφζηνο επθαηξίαο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο, ε
θαηαλάισζε θαη λα βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο.
(Μονάδερ 2)
(ύνολο Μονάδων 9)
ΔΡΩΣΗΗ E΄ (Μονάδες 21)
1.
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΑΓΑΘΟΤ
0
1
2
3
4
5
6

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ
0
250
400
530
530
510
450

ΟΡΗΑΚΖ
ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ
250
150
130
0
-20
-60
(Μονάδερ 4)
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β)

Καμπφλη Συνολικήσ χρηςιμότητασ
600

εκείν Κνξεζκνχ

500
400
300

200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

Καμπφλη Οριακήσ χρηςιμότητασ
300
250
200
150
100
50
εκείν Κνξεζκνχ

0
0

1

2

3

4

5

6

-50
-100

(Μονάδερ 8)
7

γ) Ο θαηαλαισηήο πξνζπαζεί κε ην δεδνκέλν εηζφδεκά ηνπ λα επηιέμεη ηνλ άξηζην
ζπλδπαζκφ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή εθείλν πνπ ζα ηνπ κεγηζηνπνηήζεη ηε
ζπλνιηθή ρξεζηκφηεηά ηνπ. (ζει.52 Α΄ ηφκνο). (Ή λα κεδεληζηεί ε νξηαθή ρξεζηκφηεηά
ηνπ.)
(Μονάδερ 2)
(ύνολο μονάδων 14)
2.
30
α) Υ=
100 = 3,3%
909
Σν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα είλαη κεγαιχηεξν θαηά 0,3% απφ φηη πξνλνεί ν αληίζηνηρνο
δείθηεο ηνπ Μάαζηξηρη πνπ είλαη 3%.
(Μονάδερ 2)
β) Σν θξάηνο θαηαξηίδεη ειιεηκκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ φηαλ ππάξρεη νηθνλνκηθή χθεζε
θαη αλεξγία, φπνπ απμάλεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη κεηψλεη ηνπο θφξνπο κε ζθνπφ
λα απμήζεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη λα εληζρχζεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε, ηηο
επελδχζεηο, ηελ παξαγσγή θαη ηελ απαζρφιεζε, κε ζθνπφ λα αλαθάκςεη ε νηθνλνκία
θαη λα κεησζεί ε αλεξγία.
(Μονάδερ 5)
(ύνολο μονάδων 7)
(ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΩΝ 100)

---------ΣΔΛΟ----------
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