
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1996 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1996 

∆ΕΣΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (4η) 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

  
  

  

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 
 

Α. Αιτίες που οδηγούν στη δηµιουργία µονοπωλίου. 

Β. Χαρακτηριστικά των φάσεων της ύφεσης και της ανόδου του επιχειρηµατικού 
κύκλου. 

  

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 
 

Α. Η Κεντρική Τράπεζα µιας χώρας πήρε τα ακόλουθα µέτρα: 

1. Αύξηση του προεξοφλητικού επιτοκίου 

2. Αύξηση στο 30% από 25% των ρευστών διαθεσίµων των Εµπορικών Τραπεζών. 
Ποια η επίδραση στην ποσότητα του χρήµατος που κυκλοφορεί; Αιτιολογήστε την 
απάντηση σας για κάθε µέτρο χωριστά. 

Β. Γιατί είναι εσφαλµένη η εντύπωση ότι ο κρατικός προϋπολογισµός πρέπει να 
είναι ισοσκελισµένος; 

  

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 
 

Α. Έστω ότι η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική και οι καταναλωτές µετά από µία 
µεταβολή της τιµής του έχουν µειώσει τη συνολική δαπάνη για το αγαθό αυτό. Η 
τιµή του αγαθού αυξήθηκε ή µειώθηκε; ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας. 

Β. Σε µια υποθετική οικονοµία τα εισοδήµατα των πολιτών φορολογούνται µε βάση 
την πιο κάτω κλίµακα: 

 

Εισόδηµα (σε χρηµατικές µονάδες) Φορολογικός συντελεστής 

0-1000 0% 

1001 - 2500 5% 

2501 - 4000 15% 

4001 - 6000 25% 

6001 - & άνω 40% 

 



 

 

α) Πόσο φόρο θα πληρώσουν οι πιο κάτω πολίτες και πόσο θα είναι το ποσοστό (%) 
του φόρου επί του εισοδήµατος τους; 

Πολίτης Α: εισόδηµα 2.550 χρηµατικές µονάδες. 

Πολίτης Β: εισόδηµα 6.300 χρηµατικές µονάδες, 

β) Να χαρακτηρισθεί αιτιολογηµένα ο πιο πάνω φόρος µε κριτήριο την 
αναλογικότητα ή τη µη αναλογικότητα. 

  

 
ΖΗΤΗΜΑ 4ο 
 

Τα πιο κάτω δεδοµένα αφορούν επιχείρηση που λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους 
ανταγωνισµού στη βραχυχρόνια περίοδο: 

  

ποσότητα εργασίας συνολικό προϊόν µέσο προϊόν οριακό προϊόν 

1 8 8   

2     12 

3 33 11   

4 40   7 

5   9   

6 48     

7 49   1 

 

Ζητείται: 

1.Να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. 

2. Εάν οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για κάθε µονάδα προϊόντος είναι αξίας 
πενήντα (50) χρηµατικών µονάδων και η αµοιβή κάθε εργάτη είναι χίλιες (1.000) 
χρηµατικές µονάδες, να σχεδιαστεί η καµπύλη προσφοράς της επιχείρησης. 

3. Χρησιµοποιώντας τα οριακό µεγέθη (οριακό κόστος, οριακή πρόσοδος), να 
δειχθεί γραφικό η θέση ισορροπίας της επιχείρησης, αν η τιµή του προϊόντος είναι 
διακόσιες πενήντα (250) χρηµατικές µονάδες. 

4. Εάν η τιµή του προϊόντος µειωθεί στις εκατόν είκοσι (120) χρηµατικές µονάδες, η 
επιχείρηση θα συνεχίσει να παράγει ή όχι; ∆ικαιολογήστε την απάντηση σας (∆εν 
απαιτείται διάγραµµα). 

  

   

 


