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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΔΜΑ Α
Α1.
α. σζηό β. Λάζνο
Α2. 1 – γ 2 – β

γ. σζηό

δ. σζηό ε. Λάζνο

ΘΔΜΑ Β
Β1.
α) Η άπνςε όηη ν πιεζσξηζκόο είλαη απνηέιεζκα ππεξβάιινπζαο δήηεζεο δελ εμεγεί γηαηί ππάξρεη
πιεζσξηζκόο θαη ζε πεξηόδνπο ρακειήο ζρεηηθά δήηεζεο, δειαδή ζε πεξηόδνπο αλεξγίαο θαη κείσζεο ηνπ
εηζνδήκαηνο. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε ππάξρεη όηαλ έρνπκε πιεζσξηζκό θόζηνπο.
Ο πιεζσξηζκόο θόζηνπο ηνλίδεη ην ξόιν ησλ εξγαηηθώλ ζσκαηείσλ θαη ηε δύλακε ησλ νιηγνπσιίσλ.
ύκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ηα εξγαηηθά ζσκαηεία ή νξηζκέλα απ’ απηά έρνπλ αξθεηή δύλακε, ώζηε λα
κπνξνύλ λα πεηπραίλνπλ απμήζεηο ησλ κηζζώλ θαη εκεξνκηζζίσλ, αθόκα θαη όηαλ ππάξρεη αλεξγία. Από ηε
κεξηά ηνπο ηα κεγάια κνλνπώιηα θαη νιηγνπώιηα έρνπλ αξθεηή δύλακε ζηελ αγνξά, ώζηε λα κεηαβηβάδνπλ
ηηο απμήζεηο ηνπ θόζηνπο, πνπ πξνθαινύληαη από ηελ αύμεζε ησλ εξγαηηθώλ κηζζώλ, ζηνπο αγνξαζηέο
απμάλνληαο ηελ ηηκή ηνπ πξντόληνο. Πνιιά, όκσο, από ηα πξντόληα απηά απνηεινύλ πξώηε ύιε γηα ηελ
παξαγσγή άιισλ αγαζώλ, πνπ ζεκαίλεη αύμεζε ηνπ θόζηνπο θαη ηεο ηηκήο ηνπο. Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ε
αξρηθή αύμεζε ηνπ θόζηνπο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο δηαρέεηαη ζε νιόθιεξε ηελ νηθνλνκία, κε απνηέιεζκα
ηελ αύμεζε ηνπ γεληθνύ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ.
Δίλαη θαλεξό όηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα μεθηλήζεη ηόζν από ηα εξγαηηθά ζσκαηεία (αύμεζε
κηζζώλ) όζν θαη από ηηο επηρεηξήζεηο (αύμεζε θεξδώλ). ηνλ πιεζσξηζκό θόζηνπο αλήθεη θπζηθά θαη ε
πεξίπησζε πνπ ε αύμεζε ηνπ θόζηνπο πξνέξρεηαη από ηελ αύμεζε ηεο ηηκήο νξηζκέλσλ βαζηθώλ πξώησλ
πιώλ θαη ελέξγεηαο, θπξίσο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Η αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ πέηπραλ
θαηά ην 1973 θαη 1979 νη ρώξεο ηνπ ΟΠΔΚ (OPEC) είλαη ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πιεζσξηζκνύ
θόζηνπο.
β) Η πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ (ή ηνπ δείθηε ηηκώλ) κέζα ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή
πεξίνδν νλνκάδεηαη ξπζκόο πιεζσξηζκνύ. Έηζη, όηαλ ιέκε όηη ν ξπζκόο πιεζσξηζκνύ είλαη 6%, ελλννύκε
όηη ην επίπεδν ησλ ηηκώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο είλαη 6% πςειόηεξν από απηό ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.
γ) Ο πιεζσξηζκόο κεηώλεη ηελ αμία ησλ απνηακηεύζεσλ. Σα άηνκα πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν είλαη νη
κηθξνί απνηακηεπηέο πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα έγθαηξεο θαη αζθαινύο επέλδπζεο ησλ ρξεκάησλ ηνπο.
Δίλαη θαλεξό όηη ν πιεζσξηζκόο απνηειεί αληηθίλεηξν γηα απνηακίεπζε. Έηζη, ζε πεξηόδνπο έληνλνπ
πιεζσξηζκνύ απμάλεηαη ε θαηαλάισζε θαη κεηώλεηαη ε απνηακίεπζε.
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ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
πλεηδεηά ή αζπλείδεηα ην λνηθνθπξηό παίξλεη ηξεηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηνπ εηζνδήκαηόο ηνπ: (α) πόζν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ζα θαηαλαιώζεη, δειαδή ζα δαπαλήζεη γηα αγνξά
δηάθνξσλ αγαζώλ θαη πόζν ζα απνηακηεύζεη, δειαδή ζα θπιάμεη γηα λα δαπαλήζεη ζην κέιινλ, (β) ην
κέξνο πνπ ζα θαηαλαισζεί, ζε πνηα πξντόληα θαη ζε πνηεο αλαινγίεο ζα δαπαλεζεί, θαη (γ) ην κέξνο ηνπ
εηζνδήκαηνο πνπ ζα απνηακηεπζεί, πόηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα πνην ζθνπό.
Οη απνθάζεηο απηέο ηνπ λνηθνθπξηνύ επεξεάδνληαη από πνιινύο παξάγνληεο, όπσο: (α) Σν κέγεζνο ηνπ
εηζνδήκαηνο, (β) ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαη ηελ ειηθία ησλ κειώλ ηνπ. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην
λνηθνθπξηό, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη θαη ην κέγεζνο ηεο θαηαλάισζεο. Δπίζεο, δηαθνξεηηθά πξντόληα
αγνξάδεη κηα νηθνγέλεηα κε κηθξά παηδηά απ’ ό,ηη κηα νηθνγέλεηα κε ειηθησκέλα άηνκα. (γ) Η γεσγξαθηθή
ζέζε όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. (δ) Σν θνηλσληθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνπλ ηα κέιε ηνπ.
Βαζηθή επηδίσμε ηνπ λνηθνθπξηνύ θαη θξηηήξην ηαπηόρξνλα γηα ηε ιήςε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ είλαη ε
όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ κε βάζε ην δεδνκέλν εηζόδεκα πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ.
Γ2.
α) Λ: Καηάζεζε 150.000 επξώ
Ρεπζηά δηαζέζηκα 10%:

επξώ

Γάνειο ζε Μ: 150.000 – 15.000 = 135.000 εσρώ
Μ: Καηάζεζε 135.000 επξώ
Ρεπζηά δηαζέζηκα 10%:

επξώ

Γάνειο ζε Ν: 135.000 – 13.500 = 121.500 εσρώ
Έηζη ε εκπνξηθή ηξάπεδα από ηηο παξαπάλσ ζπλαιιαγέο δεκηνύξγεζε:
135.000 + 121.500 = 256.500 εσρώ
β) Λ: Καηάζεζε 150.000 επξώ
Ρεπζηά δηαζέζηκα 20%:

επξώ

Γάνειο ζε Μ: 150.000 – 30.000 = 120.000 εσρώ
Μ: Καηάζεζε 120.000 επξώ
Ρεπζηά δηαζέζηκα 20%:

επξώ

Γάνειο ζε Ν: 120.000 – 24.000 = 96.000 εσρώ
Έηζη ε εκπνξηθή ηξάπεδα από ηηο παξαπάλσ ζπλαιιαγέο δεκηνύξγεζε:
120.000 + 96.000 = 216.000 εσρώ
Απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ από ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα από 10% ζε 20%,
είλαη λα κεησζεί ε πνζόηεηα ρξήκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ εκπνξηθή ηξάπεδα θαηά: 256.500 –
216.000 = 40.500 εσρώ
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γ) Τπάξρνπλ όκσο δύν ζνβαξνί πεξηνξηζκνί ζηηο δαλεηνδνηήζεηο. Ο έλαο πξνέξρεηαη από ηελ πνιηηηθή θαη
ηνπο θαλνληζκνύο πνπ επηβάιιεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα, όπσο ν θαζνξηζκόο ηνπ πνζνζηνύ ησλ ξεπζηώλ
δηαζεζίκσλ. Σα ξεπζηά δηαζέζηκα είλαη έλα απόζεκα ρξεκάησλ πνπ νθείιεη λα θξαηάεη ε εκπνξηθή ηξάπεδα
ζην ηακείν ηεο. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα θαζνξίζεη ην πνζνζηό ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ
ζην 20%, ηόηε νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο γηα θάζε 100 επξώ πνπ θαηαζέηνπλ νη πειάηεο
ηνπο, λα θξαηνύλ ζην ηακείν ηνπο 20 επξώ θαη έρνπλ δπλαηόηεηα λα δαλείζνπλ ηα ππόινηπα 80 επξώ.
Απηό βνεζάεη θαη ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο λα αληαπνθξηζνύλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλαιήςεηο ρξεκάησλ πνπ
θάλνπλ νη πειάηεο ηνπο.

ΘΔΜΑ Γ
Αγαζό Α
Αγαζό Β
Αμία
Πξνζηηζέκελε
Αμία
Πξνζηηζέκελε
ηάδηα
πώιεζεο
αμία
πώιεζεο
αμία
παξαγσγήο
(ζε επξώ)
(ζε επξώ)
(ζε επξώ)
(ζε επξώ)
1ν
70.000
70.000
80.000
80.000
ν
2
120.000
50.000
110.000
30.000
ν
3
150.000
30.000
170.000
60.000
4ν
200.000
50.000
220.000
50.000
200.000
220.000

Αγαζό Γ
Αμία
Πξνζηηζέκελε
πώιεζεο
αμία
(ζε επξώ)
(ζε επξώ)
50.000
50.000
80.000
30.000
120.000
40.000
200.000
80.000
200.000

Γ1.
Αγαθό Α:
Αμία Πώιεζεο 1 = Πξνζηηζέκελε Αμία 1 = 70.000
Πξνζηηζέκελε Αμία 2 = Αμία Πώιεζεο 2 – Αμία Πώιεζεο 1 = 120.000 – 70.000 = 50.000
Πξνζηηζέκελε Αμία 3 = Αμία Πώιεζεο 3 – Αμία Πώιεζεο 2 = 150.000 – 120.000 = 30.000
Πξνζηηζέκελε Αμία 4 = Αμία Πώιεζεο 4 – Αμία Πώιεζεο 3 = 200.000 – 150.000 = 50.000
πλνιηθή Πξνζηηζέκελε Αμία = 70.000 + 50.000 + 30.000 + 50.000 = 200.000
Αγαθό Β:
Αμία Πώιεζεο 1 = Πξνζηηζέκελε Αμία 1 = 80.000
Αμία Πώιεζεο 2 = Αμία Πώιεζεο 1 + Πξνζηηζέκελε Αμία 2 = 80.000 + 30.000 = 110.000
Αμία Πώιεζεο 3 = Αμία Πώιεζεο 2 + Πξνζηηζέκελε Αμία 3 = 110.000 + 60.000 = 170.000
Αμία Πώιεζεο 4 = Αμία Πώιεζεο 3 + Πξνζηηζέκελε Αμία 4 = 170.000 + 50.000 = 220.000
πλνιηθή Πξνζηηζέκελε Αμία = 80.000 + 30.000 + 60.000 + 50.000 = 220.000
Αγαθό Γ:
Αμία Πώιεζεο 1 = Πξνζηηζέκελε Αμία 1 = 50.000
Αμία Πώιεζεο 2 = Αμία Πώιεζεο 1 + Πξνζηηζέκελε Αμία 2 = 50.000 + 30.000 = 80.000
Αμία Πώιεζεο 3 = Αμία Πώιεζεο 2 + Πξνζηηζέκελε Αμία 3 = 80.000 + 40.000 = 120.000
Πξνζηηζέκελε Αμία 4 = Αμία Πώιεζεο 4 – Αμία Πώιεζεο 3 = 200.000 – 120.000 = 80.000
πλνιηθή Πξνζηηζέκελε Αμία = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 80.000 = 200.000
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Γ2. Γηα ηελ νηθνλνκία ην άζξνηζκα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο όιεο ηεο παξαγσγήο πξέπεη σο ζύλνιν λα
είλαη ίζν κε ηελ αμία αγνξάο όισλ ησλ ηειηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. Σν Α.Δ.Π., επνκέλσο, είλαη ε
ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο παξαγσγήο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ - παξαγσγηθώλ κνλάδσλ ηεο
νηθνλνκίαο.
Δπνκέλσο ην ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ηεο νηθνλκίαο είλαη:
ΑΔΠΣΡΔΥ = 200.000 + 220.000 + 200.000 = 620.000 επξώ
Γ3. Πιεζπζκόο = 2.000 άηνκα
Με νηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο =

άηνκα

Οηθνλνκηθά ελεξγόο πιεζπζκόο (Δξγαηηθό Γπλακηθό) = 2.000 – 200 = 1.800 άηνκα
Άλεξγνη = 360 άηνκα
α) Πνζνζηό αλεξγίαο =
β) Δξγαηηθό Γπλακηθό = Άλεξγνη + Απαζρνινύκελνη
1.800 = 360 + Απαζρνινύκελνη  Απαζρνινύκελνη = 1.800 – 360 = 1.440 άηνκα

Δπιμέλεια απανηήζεων
Μσλωνάς Λεσηέρης - Οικονομολόγος
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