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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 
ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 

1η ΟΜΑ∆Α   
ΘΕΜΑ Α. 

Α1.Για τις 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 .  

1. Οι εμπορικές τράπεζες για να καλύψουν τo κόστος 
λειτουργίας τους (μισθούς υπαλλήλων, ενοίκια, 
ηλεκτρικό ρεύμα, τόκους καταθέσεων κτλ .) και να 
έχουν κέρδος, χορηγούν δάνεια με μεγαλύτερο επιτόκιο 
από αυτό των καταθέσεων .  

2. Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως 
μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μιας κοινωνίας .  

3. Ο πληθωρισμός αυξάνει την αξία των αποταμιεύσεων .   
4. Η κατάσταση του προϋπολογισμού είναι ανεξάρτητη 

από τη γενική οικονομική συγκυρία και από την 
οικονομική πολιτική που η κυβέρνηση θέλει να 
εφαρμόσει .  

5. Το πραγματικό κατά κεφαλήν Α .Ε .Π. δίνει το προϊόν 
που θα αντιστοιχούσε σε κάθε κάτοικο μιας 
οικονομίας, αν η διανομή του ήταν ίση . 

Μονάδες 15 
A2. 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. Το μέγεθος των φόρων που εισπράττει το δημόσιο 
εξαρτάται από : 

     α. Το φορολογικό συντελεστή 
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     β. Το εισόδημα των ατόμων 

     γ. Την περιουσία των ατόμων 

     δ. Τις δαπάνες των ατόμων 

     ε. Όλα τα παραπάνω . 

 2. Οι οικονομικοί κύκλοι : 

     α. Έχουν την ίδια ένταση 

     β. Έχουν την ίδια διάρκεια 

        γ. Επαναλαμβάνονται 

        δ. Έχουν το ίδιο μέγεθος . 

 Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Β.  

Β1. Πού οφείλεται η διαφορά ως προς τη μέθοδο μεταξύ 
μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης ;   

Μονάδες 4 
Β2. Να αναφέρετε τις βασικές οικονομικές λειτουργίες του 

κράτους . 
Μονάδες 12 

Β3. Να αναφέρετε τη διάκριση των φόρων με κριτήριο τη 
φορολογική βάση του φόρου . 

Μονάδες 9 
  
 

2η ΟΜΑ∆Α   
ΘΕΜΑ Γ. 
Γ1.  Ποιες είναι οι τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες της 

ανεργίας ;   
Μονάδες 9 

Γ2.   Να περιγράψετε τη ανεργία τριβής . 

Μονάδες 16 
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ΘΕΜΑ ∆. 
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας μιας υποθετικής οικονομίας, η 
οποία παράγει ένα μόνο προϊόν . Έτος βάσης για τον 
υπολογισμό του Α .Ε .Π. είναι το 2008. 
 
Έτη Ποσότητα 

(κιλά) 
Τιμή 

(ευρώ)
Α.Ε.Π. σε 
τρέχουσες 
τιμές (σε 
ευρώ) 

∆είκτης 
τιμών 

% 

Α.Ε.Π. 
σε 

σταθερές 
τιμές σε 
ευρώ 

2006 50 6    
2007 60 8    
2008 80 10    
2009 100 12    

 
Να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του πίνακα και να 
απαντήσετε στο τετράδιό σας στα παρακάτω ερωτήματα, 
αναγράφοντας τους σχετικούς υπολογισμούς : 
 
∆1. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε 
τρέχουσες τιμές για όλα τα έτη . 

Μονάδες 4 
∆2. Να υπολογίσετε το ∆είκτη Τιμών επί τοις εκατό (%) για 

όλα  τα έτη . 
Μονάδες 4 

∆3. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε 
σταθερές τιμές για όλα τα έτη, με τη χρησιμοποίηση του 
∆είκτη Τιμών .  

Μονάδες 4 
∆4. Να βρεθεί η πραγματική και στη συνέχεια η πραγματική 

ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος μεταξύ των ετών 2008 και 2009 σε σταθερές 
τιμές 2008. 

Μονάδες 13 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ. 
7. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 


