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ΟΜΑ∆Α Α

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της
καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.
Α1

Όταν η τιµή του συναλλάγµατος µειώνεται από 2,40 ευρώ σε 2,30 ευρώ για
κάθε µονάδα ενός ξένου νοµίσµατος, τότε το ευρώ ανατιµάται.
(Μονάδες 3)

Α2

Το κέρδος µιας
K = (AR − ATC )⋅ Q .

επιχείρησης

υπολογίζεται

και

από

τον

τύπο

(Μονάδες 3)

Α3

Η αύξηση των δηµοσίων δαπανών και η αύξηση της φορολογίας, έχουν ως
συνέπεια την αύξηση της παραγωγής και του εισοδήµατος.
(Μονάδες 3)

Α4

Ένα από τα είδη χρήµατος είναι και οι πιστωτικές κάρτες.

Α5

Η ανεργία δηµιουργεί µόνο οικονοµικά προβλήµατα.

(Μονάδες 3)
(Μονάδες 3)

Α6

ÈÅ

Για τις προτάσεις Α6 και Α7, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης
και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Η διαφήµιση δε συµφέρει µια επιχείρηση που βρίσκεται σε αγορά:
α. τέλειου ανταγωνισµού
β. µονοπωλίου
γ. ολιγοπωλίου
δ. µονοπωλιακού ανταγωνισµού
(Μονάδες 5)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Α7

2

Ο µεγάλος καταµερισµός των έργων και η ανάπτυξη του εµπορίου οφείλονται
στη λειτουργία του χρήµατος ως:
α. µέσο µέτρησης αξιών
β. µέσο διατήρησης αξιών
γ. µέσο συναλλαγής
δ. µέσο µεταβολής της αξίας
(Μονάδες 5)
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ΟΜΑ∆Α Β

Β1

Οι εµπορικές τράπεζες αποκτούν κέρδη παρέχοντας δάνεια στους πελάτες τους
υπολογίζοντας όµως δύο σοβαρούς περιορισµούς. Τι γνωρίζετε για τους
περιορισµούς αυτούς;
(Μονάδες 9)

Β2

Τι γνωρίζετε για το ισοζύγιο πληρωµών;

Β3

Αναφέρετε τις αιτίες δηµιουργίας του µονοπωλίου (δεν απαιτούνται
παραδείγµατα).
(Μονάδες 4)

(Μονάδες 12)

ΟΜΑ∆Α Γ

Γ1

Να υπολογίσετε το φόρο εισοδήµατος που θα πληρώσει ένας φορολογούµενος
µε ετήσιο εισόδηµα 30.000 ευρώ στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α)
Ο φόρος είναι αναλογικός µε φορολογικό συντελεστή 15%.
(Μονάδες 3)
(β)

Ο φόρος είναι προοδευτικός και ο φορολογικός συντελεστής
καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:

(γ)

ÈÅ

Κλιµάκιο Εισοδήµατος (σε ευρώ)
10.000 (εισόδηµα από 0 έως και 10.000)
15.000 (εισόδηµα από 10.001 έως και 25.000)
Άνω των 25.000

Φορολογικός Συντελεστής
0%
20%
45%
(Μονάδες 8)

Τι ποσοστό του εισοδήµατός του είναι ο φόρος που πλήρωσε τελικά ο
φορολογούµενος στην περίπτωση του ερωτήµατος (β);
(Μονάδες 4)

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Γ2

3

Τα δηµόσια δάνεια διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά δάνεια.
Περιγράψτε τι γνωρίζετε για την καθεµιά από τις δύο περιπτώσεις.
(Μονάδες 10)

ΟΜΑ∆Α ∆
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Για ένα προϊόν σε αγορά πλήρους ανταγωνισµού δίνονται οι αγοραίες συναρτήσεις
ζήτησης QD = 45 – 1,25P και προσφοράς QS = 6 + 2Ρ. Μια επιχείρηση που παράγει
αυτό το προϊόν έχει παραγωγή και κόστος, όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.
Προϊόν (Q)
Μεταβλητό κόστος
(VC)

0

0

1

20

2

32

3

38

4

40

5

45

6

55

7

70

8

90

Να µεταφέρετε τον πίνακα στον τετράδιό σας και να συµπληρώσετε σε αυτόν
τις στήλες του συνολικού κόστους (TC) και του οριακού κόστους (MC),
παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς, αν γνωρίζετε ότι το σταθερό
κόστος (FC) της επιχείρησης είναι 5 χρηµατικές µονάδες.
(Μονάδες 6)

∆2

Να αποδείξετε ότι η τιµή που έχει διαµορφωθεί στην αγορά είναι Ρ = 12
χρηµατικές µονάδες.
(Μονάδες 3)

∆3

Να υπολογίσετε το συνολικό έσοδο, το µέσο έσοδο και το οριακό έσοδο σε
κάθε επίπεδο παραγωγής, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισµούς.
(Μονάδες 4)

∆4

Να βρεθεί η θέση ισορροπίας της επιχείρησης και να υπολογιστεί το κέρδος
της, παρουσιάζοντας το αποτέλεσµα και διαγραµµατικά.
(Μονάδες 12)

ÈÅ

∆1

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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