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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕΛΙ∆Α: 1 ΑΠΟ 4 
 

ΤΑΞΗ: 3
η
 ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α΄ – Β΄ ΟΜΑ∆Α) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 

ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας 

δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

α. Στο Α.Ε.Π. θα πρέπει να περιλαµβάνεται µόνο η αξία του τελικού 
προϊόντος ή η συνολική αξία όλων των σταδίων. 

β. Οι εµπορικές τράπεζες, για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους 
και να έχουν κέρδος, χορηγούν δάνεια µε µικρότερο επιτόκιο από αυτό 
των καταθέσεων. 

γ. Η φάση της ύφεσης χαρακτηρίζεται από εκτεταµένη ανεργία, έλλειψη 
επενδύσεων και ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών. 

δ. Σε περιόδους έντονου πληθωρισµού αυξάνεται η κατανάλωση και 
µειώνεται η αποταµίευση. 

ε. Ο φορολογικός συντελεστής είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί 
σε κάθε µονάδα της φορολογικής βάσης και εκφράζεται ως ποσοστό. 

Μονάδες 15 

 
Στις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
πρότασης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α2. Όταν το επίπεδο τιµών αυξάνεται, το πραγµατικό εισόδηµα: 

α. µειώνεται. 
β. παραµένει σταθερό. 

γ. αυξάνεται. 
δ. αυξάνεται στην αρχή και µετά µειώνεται. 

Μονάδες 5 
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Α3. Ποιος από τους παρακάτω φόρους διακρίνεται µε κριτήριο τη φορολογική του 
βάση; 

α. Ο αναλογικός φόρος. 
β. Ο προοδευτικός φόρος. 
γ. Ο φόρος δαπάνης. 

δ. Ο αντίστροφα προοδευτικός φόρος. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες του χρήµατος που το καθιστούν 
απαραίτητο για την οικονοµική οργάνωση της κοινωνίας. 

Μονάδες 13 

Β2. Να περιγράψετε τις τρεις (3) βασικές επιδράσεις που έχουν οι δηµόσιες 

δαπάνες και οι διάφορες µορφές φορολογίας στη λειτουργία της οικονοµίας. 

Μονάδες 12 

ΟΜΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Να αναφέρετε τις τρεις (3) βασικές οικονοµικές συνέπειες της ανεργίας καθώς 
και τις ευρύτερες συνέπειές της. 

Μονάδες 8 

Γ2. Ένα άτοµο Α κάνει µια προθεσµιακή κατάθεση σε µια εµπορική τράπεζα το 
ποσό των 10.000 ευρώ, για δύο (2) χρόνια µε επιτόκιο 5%. Από τα χρήµατα 

αυτά η τράπεζα δανειοδοτεί το άτοµο Β, που µε τη σειρά του ανοίγει έναν 
λογαριασµό όψεως στην ίδια τράπεζα. Από την κατάθεση όψεως του Β η 
τράπεζα χορηγεί δάνειο στο άτοµο Γ. Αν είναι γνωστό ότι το ποσοστό των 
ρευστών διαθεσίµων είναι 20%, να υπολογίσετε: 

α. 

i. το ποσό που θα εισπράξει το άτοµο Α στο τέλος των δύο (2) 

χρόνων. ∆ίνεται: (1,05)
2
=1,1025. 

Μονάδες 4 

ii. το πρόσθετο ποσό που θα κερδίσει το άτοµο Α στο τέλος των δύο 
(2) χρόνων. 

Μονάδες 2 
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β. το ποσό του δανείου που χορήγησε η εµπορική τράπεζα: 
 

i. στο άτοµο Β. 

Μονάδες 3 

ii. στο άτοµο Γ. 

Μονάδες 3 

 

γ. την ποσότητα χρήµατος που δηµιούργησε η εµπορική τράπεζα. 

Μονάδες 5 

 
ΘΕΜΑ ∆ 

∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας µιας υποθετικής οικονοµίας, η οποία παράγει ένα µόνο 
προϊόν. 
 

 

∆1. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να συµπληρώσετε τα εννιά (9) 
κενά στα οποία υπάρχουν ερωτηµατικά, παρουσιάζοντας τους σχετικούς 
υπολογισµούς. 

Μονάδες 9 

∆2. 
α. Να εξηγήσετε γιατί το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές παραµένει σταθερό 

µεταξύ των ετών 2010 και 2011. 

Μονάδες 3 

β. Να αιτιολογήσετε σε ποιο έτος θα επιλέγατε να ζήσετε, εξετάζοντας τα 
αριθµητικά δεδοµένα του πίνακα και γνωρίζοντας ότι η διανοµή του 

κατά κεφαλήν πραγµατικού Α.Ε.Π. είναι ίση. 

Μονάδες 3 

∆3. Να υπολογίσετε την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος µεταξύ των 2011 και 2012 σε τιµές του έτους βάσης. 

Μονάδες 3 

Έτη 
Πληθυσµός 

(άτοµα) 

Ποσότητα 

(σε κιλά) 

Τιµή 

(σε ευρώ) 

Α.Ε.Π. σε 

Τρέχουσες 

Τιµές 

(σε ευρώ) 

∆είκτης 

Τιµών 

Α.Ε.Π. σε 

Σταθερές 

Τιµές 

(σε ευρώ) 

Κατά 

Κεφαλήν 

Πραγµατικό 

Α.Ε.Π. 

(σε ευρώ) 

2010 ; ; 8 3.200.000 ; 8.000.000 1.000 

2011 10.000 ; 20 ; 100 8.000.000 ; 

2012 32.000 800.000 ; ; 80 ; 500 
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∆4. Να υπολογίσετε το ρυθµό πληθωρισµού από το έτος 2010 στο έτος 2011. 

Μονάδες 3 

∆5. Να υπολογίσετε το πραγµατικό Α.Ε.Π. του 2010 σε σταθερές τιµές του 2012. 

Μονάδες 4 


