
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1999 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 

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

  
 

  

ΖΗΤΗΜΑ 1ο 
 

Α. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα µε τις καµπύλες ζήτησης Ζ1 και Ζ2 ενός αγαθού 
Χ. Η καµπύλη ζήτησης Ζ2 αντιστοιχεί σε εισόδηµα 300.000 δρχ. Η ελαστικότητα 
ζήτησης ως προς την τιµή από το σηµείο Γ στο σηµείο Β στην καµπύλη Ζ2 είναι      
-0,5 και η εισοδηµατική ελαστικότητα από το σηµείο Α της καµπύλης Ζ1 στο σηµείο 
Γ της καµπύλης Ζ2 είναι 0,8. 
α) Να υπολογιστεί η τιµή ΤΒ του αγαθού Χ. 

β) Να βρεθεί το εισόδηµα που αντιστοιχεί στην καµπύλη Ζ1 του αγαθού Χ. 

γ) Να χαρακτηρισθεί το αγαθό Χ µε βάση την τιµή της εισοδηµατικής 
ελαστικότητας. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Β. Να περιγραφεί η ατοµική επιχείρηση. 

  

 

ΖΗΤΗΜΑ 2ο 
 

Α. Τα παρακάτω υποθετικά δεδοµένα αφορούν µια επιχείρηση που λειτουργεί στη 
βραχυχρόνια περίοδο και έχει ως µοναδικό µεταβλητό συντελεστή την εργασία. Η 
αµοιβή της εργασίας είναι 6.000 δρχ. 

  

 

 



 

 

Αριθµός Εργατών Οριακό Κόστος 

5 600 

10 300 

15 200 

20 150 

25 200 

30 400 
 

Να υπολογιστεί το συνολικό προϊόν Q για κάθε επίπεδο εργασίας. 

Β. Τι είναι οι τιµές παρέµβασης ή ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων και πώς 
λειτουργούν; 

  

 

ΖΗΤΗΜΑ 3ο 
 

Α. Ποιος είναι ο ρόλος της διαφήµισης σε καθεµιά από τις τέσσερις µορφές αγοράς; 

Β. ∆ίνονται τα παρακάτω µεγέθη µιας υποθετικής οικονοµίας (σε δισεκατοµµύρια 
δραχµές). Όλα τα µεγέθη είναι εκφρασµένα σε τρέχουσες τιµές και αφορούν τα έτη 
1991 και 1998. 
 

ΕΤΟΣ 1997  ΕΤΟΣ 1998  

Αγροτικό εισόδηµα 450 Τόκοι δηµόσιου χρέους 50 

∆απάνες ιδ. κατανάλωσης 650 Εισόδηµα από το εξωτερικό 500 

Εισόδηµα από το εξωτερικό 200 ∆ιανεµηθέντα κέρδη 650 

Κρατική δαπάνη 400 ∆απάνες ιδιωτ, κατανάλωσης 400 

Τόκοι 150 Εισόδηµα προς το εξωτερικό 600 

Αποσβέσεις 100 Αποταµίευση 250 

Εξαγωγές 300 Αδιανέµητα κέρδη 200 

Καθαρή ιδιωτ. Επένδυση 500 Επιδοτήσεις 100 

Εισόδηµα προς το εξωτερικό 400 Μεταβιβαστικές πληρωµές 150 

Εισαγωγές 550 Έµµεσοι φόροι 500 

∆ιανεµηθέντα κέρδη 250 Άµεσοι φόροι 300 

Μεταβιβαστικές πληρωµές 300 Αποσβέσεις 150 
 



 

 

Να υπολογιστούν : 

α) Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν σε τρέχουσες τιµές για το 1997 και το 1998. 

β) Η ποσοστιαία µεταβολή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος σε σταθερές τιµές 
µεταξύ των ετών 1997 και 1998, αν είναι γνωστό ότι ο ∆είκτης Τιµών του 1997 
είναι 120 και του 1998 είναι 125. 

(Σηµείωση: Για τον υπολογισµό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος για το 1997 
και για το 1998 δεν είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση όλων των µεγεθών που 
δίνονται). 

  

 

ΖΗΤΗΜΑ 4ο 
 

Α) Να περιγράψετε τον πληθωρισµό κόστους. 
Β) Σε µία υποθετική οικονοµία τα εισοδήµατα των πολιτών φορολογούνται µε βάση 
την παρακάτω κλίµακα: 
 

Εισόδηµα (σε χρηµατικές µονάδες) Φορολογικός συντελεστής 

0 - 1.000.000 0% 

1.000.001 - 2.500.000 5% 

2.500.001 - 4.000.000 15% 

4.000.001 - 7.000.000 30% 

7.000.001 - 15.000.000 40% 

15.000.001 - και άνω 45% 
 

α) Πόσο φόρο θα πληρώσει ένας πολίτης (Α), ο οποίος δηλώνει εισόδηµα 6.000.000 
δρχ., 

β) Ποιο είναι το εισόδηµα που δήλωσε ένας πολίτης (Β), ο οποίος πλήρωσε φόρο 
2.000.000 δρχ.; 

γ) Να χαρακτηρισθεί αιτιολογηµένα ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ως 
προς το εισόδηµα, µε κριτήριο την αναλογικότητα ή µη, στην περίπτωση που 
καθένας από τους δύο παραπάνω πολίτες δαπανήσει 450.000 δρχ. για την αγορά 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α. 20%, (σηµειώνεται ότι 
ο Φ.Π.Α. δεν συµπεριλαµβάνεται στη δαπάνη). 

 


