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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΔΡΩΣΗΗ Α
1.
Ηεξάξρεζε αλαγθώλ ζεκαίλεη ηελ ηαμηλόκεζε ηωλ αλαγθώλ πνπ θάλνπλ νη
θαηαλαιωηέο κε βάζε ην βαζκό επηηαθηηθόηεηάο ηνπο.
ύκκεηξε ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ ζεκαίλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ ζε πιάηνο
δειαδή λα ηθαλνπνηνύληαη όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξεο αλάγθεο ζε κεηωκέλν
βαζκό.
Καηαλαιωηηθά αγαζά ιέγνληαη ηα πιηθά θαη άπια αγαζά πνπ κπνξνύκε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζνπκε κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο γηα άκεζε ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ.

i.
ii.

iii.

Διεύζεξα αγαζά νλνκάδνληαη ηα αγαζά πνπ αθζνλνύλ ζηελ θύζε θαη κπνξεί θάζε
άηνκν λα πάξεη όζεο πνζόηεηεο ρξεηαζηεί, ρωξίο λα θαηαβάιεη θακηά απνιύηωο
νηθνλνκηθή ζπζία (θόπν, ρξόλν, ρξήκα).

iv.

Σόκνο Α΄ θεθ. 1 ζει.41, 42, 44, 43

(Μονάδερ 6)

2. πλνπηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο
Μηθξννηθνλνκίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηωλ ηηκώλ ηωλ αγαζώλ θαη ηωλ ζπληειεζηώλ
ηεο παξαγωγήο, ελώ ηεο Μαθξννηθνλνκίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ Δζληθνύ
Δηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρόιεζεο.
Σόκνο Α΄ θεθ. 1 ζει.4

(Μονάδερ 2)

3.
Ζ γεληθή κνξθή ηεο Οηθνλνκηθήο Αξρήο ιέεη πωο, θάζε νηθνλνκηθή ελέξγεηα ή
δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ επηδίωμε ηνπ
κεγαιύηεξνπ δπλαηνύ απνηειέζκαηνο κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή ζπζία (κέζα).

i.

ii.
(α) Πξόβιεκα κεγηζηνπνίεζεο (κε δεδνκέλα κέζα επηδηώθεηαη ην κεγαιύηεξν
δπλαηό απνηέιεζκα)
(β) Πξόβιεκα ειαρηζηνπνίεζεο. (δεδνκέλν απνηέιεζκα επηδηώθεηαη κε όζν ην
δπλαηό ιηγόηεξα κέζα ή ζπζίεο.
Σόκνο Α΄ θεθ. 1 ζει.8

(Μονάδερ 4)

4. α)
i.

Ζ Αγνξαζηηθή Αμία ηνπ Υξήκαηνο είλαη ε ηθαλόηεηα πνπ έρεη ην ρξήκα λα
αληαιιάζζεηαη κε αγαζά θαη ππεξεζίεο δει. είλαη ε πνζόηεηα ηωλ αγαζώλ θαη
ππεξεζηώλ πνπ κπνξνύλ λα απνθηεζνύλ κε έλα ρξεκαηηθό πνζό ζε κηα
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή.

ii.

Ο Σηκάξηζκνο είλαη ν ιόγνο ηωλ ηηκώλ ηωλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ελόο έηνπο
πξνο ηηο ηηκέο πνπ είραλ ηα ίδηα ηα αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε έλα πξνεγνύκελν
έηνο, ην νπνίν ιήθζεθε ωο βάζε.

Σόκνο Β΄ θεθ.11 ζει. 347

(Μονάδερ 4)

β) V = PT/M = 1600/400 = 4 θνξέο
Σόκνο Β΄ θεθ.11 ζει. 350

(Μονάδερ 2)
2

γ) Ζ ηαρύηεηα θπθινθνξίαο ηνπ ρξήκαηνο εθθξάδεη πόζεο θνξέο θαηά κέζν όξν
ρξεζηκνπνηήζεθε κηα λνκηζκαηηθή κνλάδα ζηηο ζπλαιιαγέο ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν.
Σόκνο Β΄ θεθ.11 ζει. 350

(Μονάδερ 2)
(ύνολο μονάδων 20)

ΔΡΩΣΗΗ Β
1. α)
Απιθμόρ επγαηών
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ςνολικό πποϊόν
TP
0
24
60
90
108
120
126
126
120

Mέζο πποϊόν
AP
24
30
30
27
24
21
18
15

Οπιακό πποϊόν
MP
24
36
30
18
12
6
0
-6
(Μονάδερ 6)

β)

MP

(Μονάδερ 6)

3

γ).
i.
ε έλα πξώην ζηάδην ην πλνιηθό Πξνϊόλ απμάλεηαη κε αύμνληα ξπζκό, επεηδή ην
Οξηαθό Πξνϊόλ απμάλεηαη, (δειαδή ε αύμεζε πνπ επηθέξεη ζην πλνιηθό Πξνϊόλ θάζε
λένο εξγάηεο πνπ πξνζηίζεηαη ζπλερώο κεγαιώλεη).
ε έλα δεύηεξν ζηάδην ην πλνιηθό Πξνϊόλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη αιιά κε θζίλνληα
ξπζκό, δηόηη ην Οξηαθό Πξνϊόλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη, εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο ηνπ
Νόκνπ ηεο Φζίλνπζαο Απόδνζεο.
ε ηξίην ζηάδην, αλ ζπλερηζηεί ε πξνζζήθε λέωλ εξγαηώλ, ην πλνιηθό Πξνϊόλ
αξρίδεη λα κεηώλεηαη, επεηδή ην Οξηαθό Πξνϊόλ γίλεηαη αξλεηηθό.
ii.

Όηαλ ΜΡ>ΑΡ ην ΑΡ απμάλεηαη θαη όηαλ ΜΡ < ΑΡ ην ΑΡ κεηώλεηαη.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θάζεο παξαγωγήο, δηαπηζηώλνπκε όηη ην Μέζν
Πξνϊόλ ζπλερώο απμάλεηαη, γηαηί ην Οξηαθό Πξνϊόλ, δει. ην επηπιένλ πξνϊόλ πνπ
παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε θάζε λένπ εξγάηε είλαη κεγαιύηεξν από ην Μέζν, κε
απνηέιεζκα λα παξαζύξεη θαη ην Μέζν πξνο ηα πάλω.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεύηεξεο θάζεο παξαηεξνύκε όηη παξόιν πνπ ην Οξηαθό
Πξνϊόλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη, ην Μέζν Πξνϊόλ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη όζν
εμαθνινπζεί ην Οξηαθό λα είλαη πάλω από ην Μέζν κέρξηο όηνπ ζπλαληεζεί κε ην
Οξηαθό, νπόηε αξρίδεη λα κεηώλεηαη γηαηί ην Οξηαθό γίλεηαη κηθξόηεξν από ην Μέζν.
ηελ ηξίηε θάζε ην Μέζν Πξνϊόλ ζπλερίδεη λα κεηώλεηαη γηαηί ην Οξηαθό είλαη
κηθξόηεξν από ην Μέζν θαη γίλεηαη αξλεηηθό.

Σόκνο Α΄ θεθ.3 ζει. 80-81

(Μονάδερ 6)

δ) Ο λόκνο ηεο Φζίλνπζαο Οξηαθήο Απόδνζεο εκθαλίδεηαη ζηνλ 3ν εξγάηε. ύκθωλα
κε ην Νόκν ηεο Φζίλνπζαο Απόδνζεο θαζώο απμάλεηαη ε πνζόηεηα ηνπ κεηαβιεηνύ
ζπληειεζηή ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία, ελώ νη ππόινηπνη ζπληειεζηέο θαη ε
ηερλνινγία παξακέλνπλ ζηαζεξνί, κεηά από έλα νξηζκέλν ζεκείν ε απόδνζε ηνπ
κεηαβιεηνύ ζπληειεζηή (πξώηα ε νξηαθή θαη κεηά ε κέζε) αξρίδεη λα κεηώλεηαη.
Σόκνο Α΄ θεθ.3 ζει. 82

(Μονάδερ 2)
(ύνολο μονάδων 20)
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ΔΡΩΣΗΗ Γ

1. i.
ΣΗΜΖ
(€)

5
4
3
2
1

ΕΖΣΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΠΛΔΟΝΑΜΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΕΖΣΖΖ
(θηιά)
(θηιά)
(θηιά)

25
50
125
175
200

200
175
125
75
25

Σόκνο Α΄ θεθ.5 ζει. 146

(175)
(125)
0
100
175

ΠΛΔΟΝΑΜΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ
(θηιά)

175
125
0
(100)
(175)
(Μονάδερ 5)

ii.

Σόκνο Α΄ θεθ.5 ζει. 146

(Μονάδερ 5)
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iii. Ζ ηηκή ηζνξξνπίαο είλαη ηα €3 γηαηί απηή βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηνκήο ηωλ δύν
θακππιώλ θαη είλαη ε κόλε ηηκή πνπ ζα δηαηεξεζεί ζηελ αγνξά γηαηί εμαζθαιίδεη ηελ
ηζνξξνπία πξνζθνξάο θαη δήηεζεο.
Σόκνο Α΄ ζει. 145

iv.

(Μονάδερ 2)

Αλ ε ηηκή ηνπ πξνϊόληνο θαζνξηζηεί ζηα €5, ηόηε ζα δεκηνπξγεζεί πιεόλαζκα
πξνζθνξάο 200 – 25= 175 θηιώλ Ζ δηάζεζε ηνπ πιενλάζκαηνο απηνύ πξνθαιεί
αληαγωληζκό κεηαμύ ηωλ παξαγωγώλ. Οη παξαγωγνί αλαγθάδνληαη λα κεηώλνπλ
ζπλερώο ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ, κέρξηο όηνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαζέζνπλ ηα
επηπιένλ 175 θηιά. Καζώο ε ηηκή ζα κεηώλεηαη, ζύκθωλα κε ην λόκν ηεο
πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ε δεηνύκελε πνζόηεηα ζα απμάλεηαη θαη ε
πξνζθεξόκελε πνζόηεηα ζα κεηώλεηαη, κε ζπλέπεηα λα εμηζωζνύλ ζην ζεκείν
ηζνξξνπίαο Δ, νπόηε δελ ζα ππάξρεη πιεόλαζκα πξνζθνξάο.

Σόκνο Α΄ θεθ.5 ζει. 146

v.

EZ =

(Μονάδερ 3)

Ez =

EZ

EZ

Σόκνο Α΄ θεθ.6 ζει. 166

(Μονάδερ 2)

2.
Σιμή (Ρ)

Ποζόηηηα

ςνολική Γαπάνη

€

(μονάδερ)

€

P1 = 200

Q1 = 400

80.000

P2 = 170

Q2 = 490

83.300
Αύξηζη = 3.300

P2 = P1 X 0,85 = 200 X 0,85 = 170
Ez =
200DQ = 18.000

EZ = 6 > 1

1,5 =

1,5 =

DQ = 90

Q2 = 400 + 90

Q2 = 490

Δ1 = P1 X Q1

Δ1 = 200 X 400

Δ1 = 80.000
6

Δ2 = P2 X Q2

Δ2 = 170X 490

Μεηαβνιή ζηα Δ = Δ1 – Δ2

Δ2 = 83.300
Μεηαβνιή ζηε Γ = 83.300 – 80.000

Αύξηζη = 3.300
(Μονάδερ 3)
(ύνολο Μονάδων 20)
ΔΡΩΣΗΗ Γ
1.
(α) Ζ ρώξα Α έρεη ην απόιπην πιενλέθηεκα ζηελ παξαγωγή θαη ηωλ δύν αγαζώλ, επεηδή
κπνξεί λα παξάγεη κε ηνπο ίδηνπο παξαγωγηθνύο ζπληειεζηέο, κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο
θαη από ηα δύν αγαζά (70 ηόλνπο ζηηάξη θαη 50 ηόλνπο ηπξί) ζε ζρέζε κε ηε ρώξα Β
πνπ παξάγεη 20 θαη 40 ηόλνπο αληίζηνηρα.
Σόκνο Β΄ θεθ.15 ζει. 429

(Μονάδερ 2)

(β)
ΥΩΡΑ

ΗΣΑΡΗ Δ ΜΟΝΑΓΔ
ΣΤΡΗΟΤ

ΣΤΡΗ Δ ΜΟΝΑΓΔ
ΗΣΑΡΗΟΤ

Α
Β

50/70=0,7
40/20=2

70/50=1.4
20/40=0,5

Ζ ρώξα Α έρεη ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ζηελ παξαγωγή ζηηαξηνύ, ην νπνίν παξάγεη κε
ρακειόηεξν θόζηνο επθαηξίαο 0,7 κνλάδεο ηπξηνύ θαη ε ρώξα Β έρεη ζπγθξηηηθό
πιενλέθηεκα ζηελ παξαγωγή ηπξηνύ, ην νπνίν παξάγεη κε ρακειόηεξν θόζηνο
επθαηξίαο 0,5 κνλάδεο ζηηαξηνύ. ‘Δηζη ζπκθέξεη ε ρώξα Α λα παξάγεη ζηηάξη θαη ε
ρώξα Β ηπξί γηαηί ε παξαγωγή ηνπο ζηνηρίδεη ιηγόηεξν ζηηο ρώξεο απηέο.
Σόκνο Β΄ θεθ.15 ζει. 431
2.

(Μονάδερ 4)

Σα κέηξα πνπ ζπλήζωο ιακβάλεη κηα ρώξα γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηζνξξνπία ελόο
ειιεηκκαηηθνύ Ηζνδπγίνπ Πιεξωκώλ, είλαη ηα εμήο:
Μέηπα ενθάππςνζηρ ηων εξαγωγών, π.ρ. θνξνινγηθέο απαιιαγέο, επηρνξεγήζεηο,
ρακειόηνθα δάλεηα, θαιπηέξεπζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ αγαζώλ, κείωζε θόζηνπο θαη ηωλ
ηηκώλ ηωλ εμαγνκέλωλ αγαζώλ θ.ιπ.
Μέηπα πεπιοπιζμού ηων ειζαγωγών, π.ρ. επηβνιή εηζαγωγηθώλ δαζκώλ,
ζπλαιιαγκαηηθώλ πεξηνξηζκώλ θ.ά., ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ππνθαηάζηαηωλ αγαζώλ
θαη πξώηωλ πιώλ, αγνξά θαη θαηαλάιωζε εγρώξηωλ πξνϊόληωλ θ.ιπ.
Σόκνο Β΄ θεθ.15 ζει. 438 - 439

(Μονάδερ 4)
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3. Δξγαηηθό Γπλακηθό
100

Άλεξγνη
12,1

Απαζρνινύκελνη
87,9

50 215

Υ;

α) Απαζρνινύκελνη = 50 215 x 87,9 /12,1 = 364 785
β) πλνιηθόο Πιεζπζκόο = Οηθνλνκηθά Δλεξγόο Πιεζ. + Με Οηθνλνκηθά Δλεξγόο Πιεζ.
πλνιηθόο Πιεζπζκόο = (364 785+ 50 215) + 270 000 = 415 000 + 270 000 = 685 000
Σόκνο Β΄ θεθ.12 ζει. 376 - 377

(Μονάδερ 3)

4. α)

Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ηξέρνπζεο ηηκέο
2010

Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ηξέρνπζεο ηηκέο =

2015 Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ηξέρνπζεο ηηκέο =

= €5.000
= €5.340

Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ζηαζεξέο ηηκέο =
2010 Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ζηαζεξέο ηηκέο =

= €4.000

2015 Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ζηαζεξέο ηηκέο =

= €3.814,3

Ή

ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο =

2010 ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο =

= 800 εθ.

2015 ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο =

= 820 εθ.

8

Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ζηαζεξέο ηηκέο =

2010 Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ζηαζεξέο ηηκέο =

1. Καηά Κεθαιή Δηζόδεκα ζε ζηαζεξέο ηηκέο =

= €4.000

= €3.814

4. β) Με ηνλ όξν Βηνηηθό Δπίπεδν ελλννύκε ηελ πιηθή, πλεπκαηηθή θαη πνιηηηζηηθή
ζηάζκε ηεο δωήο ηωλ θαηνίθωλ κηαο ρώξαο, ή όπωο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη αιιηώο
ην επίπεδν πνηόηεηαο δωήο ή επεκεξίαο ηνπ αλζξώπνπ.
Σόκνο Β΄ θεθ.9 ζει. 292 - 293
(Μονάδερ 7)
(ύνολο μονάδων 20)
ΔΡΩΣΗΗ Δ
1. α.
Μέζνδνο Σειηθήο Αμίαο:
€
120. 000
4.000
124.000

Πωιήζεηο εζηηαηνξίωλ μελνδνρείωλ
+ αύμεζε απνζεκάηωλ
(7.500 – 3.500)

(Μονάδερ 1,5)
β. Μέζνδνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο:
Αμία παηαηώλ ηνπ παηαηνπαξαγωγνύ
Υνλδξέκπνξνο (60000-45000)
Βηνκεραλία παξαζθεπήο πξνηπγαληζκέλωλ παηαηώλ
(85000 – 60000) +(7500-3500)
Ξελνδνρεία (120000 - 85000)
Αμία πνπ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην ΑΔΠ

€
45.000
15.000
29.000
35.000
124.000
(Μονάδερ 5)

γ. Σα ηειηθά αγαζά είλαη απηά πνπ αγνξάδνληαη γηα ηειηθή ρξήζε από ηνπο
θαηαλαιωηέο ή παξαγωγνύο θαη δελ πξόθεηηαη λα μαλαπωιεζνύλ (δάραξε ζην ζπίηη
θαη πιπληήξην πηάηωλ ζην ζπίηη θ.ιπ), Δλώ ελδηάκεζα είλαη απηά πνπ πξννξίδνληαη
9

λα μαλαπωιεζνύλ είηε ζηε κνξθή πνπ βξίζθνληαη είηε αθνύ κεηαηξαπνύλ ζε άιια
αγαζά (δάραξε ζηνλ δαραξνπιάζηε, μπιεία ζε εξγνζηάζην επίπιωλ).
(Μονάδερ 1,5)
Σόκνο Β΄ θεθ.9 ζει.282
2. Σν Δζληθό Δηζόδεκα είλαη ην εηζόδεκα πνπ δηθαηνύληαη λα πάξνπλ νη θάηνρνη
ζπληειεζηώλ παξαγωγήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ηξέρνπζα παξαγωγή. Απηό
δηαθέξεη από ην Πξνζωπηθό επεηδή ζην Πξνζωπηθό πεξηιακβάλνληαη όιεο νη
ακνηβέο ηωλ πληειεζηώλ ηεο Παξαγωγήο αλεμάξηεηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή
κε ζηελ παξαγωγηθή δηαδηθαζία.
Σόκνο Β΄ θεθ.9 ζει.287

(Μονάδερ 2)

3.
€

€

Έζνδα

€
74.000

Μιζθόρ Δπισειπημαηία

11.400

Φπζηνινγηθό Κέξδνο

3.000

Σόθνη Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (75.000 x 8%)

6.000

Αθαλέο Κόζηνο

20.400

Μιζθοί ςπαλλήλων

30.000

Τόκοι δανείων (20.000 x 5%)

1.000

Ενοίκιο (500 x 12)

6.000

Διάθοπα άλλα έξοδα

18.600

Φανεπό Κόζηορ

55.600

Οικονομικό Κόζηορ

76.000

β) Οικονομική Ζημιά

-2000

α) Μηνιαίορ μιζθόρ ηος Επισειπημαηία = 11.400/12 = €950
γ) Σςνολικό Κέπδορ ηος Επισειπημαηία = Οικονομικό Κέπδορ/Ζημιά + Φςζιολογικό Κέπδορ
= -2.000 + 3.000 = €1.000
Σόκνο Α΄ θεθ.4 ζει.98

(Μονάδερ 8,5)

4. Κέξδνο = TR – TC
10

50.000 = (P x Q) – [(FC + AVC x Q)]
50.000 = (10 x Q) – (60.000 + 6Q)
50.000 = 10 Q + 60.000 - 6Q
50.000 + 60.000 = 4Q
Q = 27.500
Σόκνο Α΄ θεθ.7

(Μονάδερ 1,5)
(ύνολο μονάδων 20)
(ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΓΩΝ 100)

-ΣΔΛΟ-
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