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Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2010  

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας 

1 

1 

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ 
 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 
 

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 
 
 

ΟΜΑ∆Α Α 
ΘΕΜΑ 1o 
Στις παρακάτω προτάσεις του θέµατος να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της 
καθεµιάς και δίπλα σε κάθε γράµµα τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και 
Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  
α. Το πρόβληµα ρευστότητας των τραπεζών ισχύει µόνο για τις καταθέσεις 

όψεως και ταµιευτηρίου. 
Μονάδες 5  

β. Οι εθνικές οδοί στις οποίες έχουν επιβληθεί διόδια είναι δηµόσια αγαθά. 
Μονάδες 5  

γ. Το ευρώ υποτιµάται, όταν µειώνεται η τιµή του δολαρίου. 
Μονάδες 5  

δ. Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. αυξάνεται µόνο αν αυξηθούν οι τιµές των αγαθών. 
Μονάδες 5  

ε. Η αυξητική τάση των δηµοσίων δαπανών οφείλεται κυρίως στην ολοένα και 
µεγαλύτερη συµµετοχή του κράτους στην οικονοµική ζωή. 

Μονάδες 5 
 
 
ΘΕΜΑ 2o 
α. Τι γνωρίζετε για τη διεθνοποίηση της οικονοµίας; 

Μονάδες 9 
β. Να αναλύσετε τη διαρθρωτική ανεργία. 

Μονάδες 7 
γ. Να αναπτύξετε τη φάση της ύφεσης. 

Μονάδες 5 
δ. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μονάδες 4  
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ΟΜΑ∆Α Β 
ΘΕΜΑ 1o 
α. Πώς οι δηµόσιες δαπάνες και οι διάφορες µορφές φορολογίας επιδρούν στη 

λειτουργία της οικονοµίας; 
Μονάδες 7 

β. Τι γνωρίζετε για τον στασιµοπληθωρισµό; 
Μονάδες 8 

γ. Τι γνωρίζετε για τις αδυναµίες του Α.Ε.Π. ως δείκτη οικονοµικής ευηµερίας; 
Μονάδες 10 

 
 
ΘΕΜΑ 2o 
α. Σε µια υποθετική οικονοµία έχουµε τα παρακάτω δεδοµένα: 
 

Έτη ∆είκτης 
Τιµών (%) 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές 
(σε εκατ. ευρώ) 

ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 
(σε εκατ. ευρώ) 

2000 100 60 ; 
2001 ; 84 70 
2002 125 ; 80 

 
i. Να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. 

Μονάδες 3 
ii. Ποιος είναι ο ρυθµός πληθωρισµού κατά το έτος 2002; 

Μονάδες 3 
iii. Εάν ο πληθυσµός της οικονοµίας αυτής, το έτος 2000, είναι 10 άτοµα να 

υπολογίσετε το κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π. της χρονιάς εκείνης. 
Μονάδες 3 

iv. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν του 2001 σε σταθερές 
τιµές του 2002; 

Μονάδες 5 
 
β. Σε οικονοµία στην οποία ισχύει προοδευτική φορολογία, ο φορολογικός 

συντελεστής καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα: 
 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (σε ευρώ) Φορολογικός συντελεστής 
10.000 0% 
15.000 20% 
20.000 25% 

20.001 και άνω 30% 
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i. Πόσο φόρο εισοδήµατος θα πληρώσει ο πολίτης A που δήλωσε 
φορολογητέο εισόδηµα 17.000€; 

Μονάδες 4 
ii. Να βρεθεί το φορολογητέο εισόδηµα του πολίτη B ο οποίος πλήρωσε 

φόρο εισοδήµατος 3.600€. 
Μονάδες 5 

iii. Τι είναι o φόρος, τι ο φορολογικός συντελεστής και τι η φορολογική 
βάση; 

Μονάδες 2 
 


