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

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 

∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες 
 

 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 

1
η
 ΟΜΑ∆Α 

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 τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη. 

α. Το ονοµαστικό ΑΕΠ διαφέρει από έτος σε έτος µόνο αν κυµαίνονται οι 
παραγόµενες ποσότητες και οι τιµές των αγαθών και είναι το καλύτερο 
µέτρο µέτρησης της ευηµερίας µιας χώρας. 

β. Στο χρήµα, ως µέσο συναλλαγής, οφείλονται ο µεγάλος καταµερισµός των 
έργων και η ανάπτυξη του εµπορίου. 

γ. Ο πληθωρισµός πλήττει κυρίως τα άτοµα που το εισόδηµά τους προέρχεται 
από κέρδη. 

δ. Ένας φόρος δαπάνης δεν µπορεί να γίνει αντίστροφα προοδευτικός. 

ε. Αν ένας καταθέτης εισπράξει το ποσό στο τέλος του δεύτερου έτους, τότε ο 
τόκος για το δεύτερο έτος υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του αρχικού 
κεφαλαίου κατάθεσης και τον τόκο του πρώτου έτους. 

Μονάδες 15 

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

1. Σε κατάθεση 10.000 ευρώ αν το ποσοστό των ρευστών διαθέσιµων είναι 
20% η Τράπεζα: 

α. µπορεί να δανείσει το ποσό των 2.000 ευρώ 
β. µπορεί να δανείσει και όλο το ποσό 

γ. µπορεί να δανείσει το ποσό των 8.000 ευρώ 
δ. πρέπει να κρατήσει στο ταµείο της το ποσό των 8.000 ευρώ. 
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2. Το πραγµατικό ΑΕΠ µπορεί να µεταβληθεί: 

α. είτε µε µεταβολή των ποσοτήτων, είτε µε µεταβολή των τιµών 
β. µόνο µε µεταβολή των ποσοτήτων 

γ. µόνο µε µεταβολή των τιµών 
δ. µε όλα τα παραπάνω 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β  

Β1. Να δώσετε τον ορισµό της ποσότητας του χρήµατος. 

Μονάδες 12 

Β2. «Το ΑΕΠ αγνοεί τη σύνθεση και την κατανοµή της παραγωγής». Να 
περιγράψετε την παραπάνω αδυναµία του ΑΕΠ. 

Μονάδες 13 

 

2
η
 ΟΜΑ∆Α 

ΘΕΜΑ Γ  

Γ1. Να περιγράψετε τον πληθωρισµό κόστους. 

Μονάδες 15 

Γ2. Άτοµο Α έχει εισόδηµα 60 ευρώ την ηµέρα, και άτοµο Β έχει εισόδηµα 120 

ευρώ την ηµέρα. Και οι δύο καταναλώνουν 10 λίτρα βενζίνης την ηµέρα και ο 
φόρος για το κάθε λίτρο είναι 0,3 ευρώ. Να υπολογιστεί τι ποσοστό επί του 
εισοδήµατος καλύπτει ο παραπάνω φόρος για τον καθένα τους και να 
χαρακτηριστεί αιτιολογηµένα ο παραπάνω φόρος, 

α) ως προς τη δαπάνη και 
β) ως προς το εισόδηµα 

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ ∆  

∆ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία που παράγει ένα µόνο 
αγαθό Χ: 

Έτος Πληθυσµός 
Κατά κεφαλήν 

πραγµατικό ΑΕΠ 

2003 100.000 4.000 

2004 200.000 2.400 

2005 160.000 3.000 

2006 100.000 2.640 
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Αν γνωρίζετε ότι ο ρυθµός πληθωρισµού το 2004 και το 2006 είναι 10% και 20% 
αντίστοιχα, ενώ 137,5 ο δείκτης τιµών το 2005, να υπολογίσετε: 

∆1. Την ποσοστιαία µεταβολή του πραγµατικού ΑΕΠ σε όλα τα διαδοχικά έτη. 

Μονάδες 10 

∆2. Την παραγωγή (Q) του κάθε έτους, αν γνωρίζετε ότι το 2004 παράγονται 12 
χιλιάδες τόνοι προϊόντος X. 

Μονάδες 5 

∆3. Σε κάθε έτος την τιµή (P) κάθε µονάδας απ’ το προϊόν Χ. 

Μονάδες 5 

 
∆4. Ποια είναι η αύξηση του ΑΕΠ που οφείλεται στη µεταβολή της παραγωγής και 

ποια η αύξηση που οφείλεται στη µεταβολή των τιµών, στα έτη 2003 και 2004; 

Μονάδες 5 

 
 
 
 


