
 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
«ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ» 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

 
Α.1 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. Το σφάλµα σύνθεσης συµβαίνει, όταν δεχόµαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτοµα ισχύει 
αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονοµίας. 
 
β. Η αξία όλων των κερµάτων ως ποσοστό στη συνολική ποσότητα του χρήµατος είναι πολύ µεγάλη. 
 

γ. Ο πληθωρισµός αυξάνει την αξία των αποταµιεύσεων. 
 

δ. Στασιµοπληθωρισµός είναι το φαινόµενο κατά το οποίο ανεργία και πληθωρισµός συνυπάρχουν ή 
ακόµη µπορεί και να αυξάνονται ταυτόχρονα. 
 

ε. Ο φορολογικός συντελεστής είναι το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα της 
φορολογικής βάσης και εκφράζεται σε ποσοστό.      ( µονάδες 15 ) 
 
Στις παρακάτω προτάσεις Α.2 και Α.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και 
δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

Α.2 Ποιος από τους ακόλουθους φόρους δε διακρίνεται µε κριτήριο τη φορολογική βάση; 

 α. Ο αναλογικός φόρος.  

 β. Ο φόρος περιουσίας. 

 γ. Ο φόρος δαπάνης. 

 δ. Ο φόρος εισοδήµατος.         ( µονάδες 5 ) 
 

Α.3 Ένας πολίτης καταθέτει 1000 ευρώ για δύο χρόνια µε επιτόκιο 5%. Από τα χρήµατα που θα 
εισπράξει στο τέλος των δύο χρόνων, ποιο είναι το πρόσθετο ποσό που θα έχει κερδίσει; (δίνεται ότι  
1,052 = 1,1025  και 1,52 = 2,25 ) 
 α. 102,5 ευρώ 

 β. 1250 ευρώ 

 γ. 1102,5  

 δ. 2250           ( µονάδες 5 ) 
 
 
 
ΘΕΜΑ Β 
 

Β.1 Να περιγράψετε τη φάση της ύφεσης του οικονοµικού κύκλου.    ( µονάδες 9 ) 
 
Β.2 Να περιγράψετε τον πληθωρισµό ζήτησης.       ( µονάδες 8 ) 
 
Β.3 Από τα είδη ανεργίας, να περιγράψετε την ανεργία τριβής.     ( µονάδες 8 ) 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ.1 Να αναλύσετε τις βασικές επιδράσεις που έχουν οι δηµόσιες δαπάνες και οι διάφορες µορφές 
φορολόγησης στη λειτουργία της οικονοµίας.      ( µονάδες 15 ) 
 
Γ.2 Ένα άτοµο Α κάνει κατάθεση ταµιευτηρίου σε εµπορική τράπεζα 10000 ευρώ. Από τα χρήµατα 
αυτά η τράπεζα δανειοδοτεί το άτοµο Β, που µε τη σειρά του ανοίγει λογαριασµό όψεως στην ίδια 
τράπεζα. Από την κατάθεση όψεως του Β η τράπεζα χορηγεί δάνειο στο άτοµο Γ. Αν το ποσοστό των 
ρευστών διαθεσίµων είναι 20%, ποια είναι η ποσότητα χρήµατος που δηµιούργησε η εµπορική τράπεζα;  
            ( µονάδες 10 ) 

 

ΘΕΜΑ ∆ 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία µιας υποθετικής οικονοµίας που παράγει ένα αγαθό για 
τα έτη 2011 και 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ίνονται οι πληροφορίες : 
- έτος βάσης είναι το 2012 
- ο ρυθµός πληθωρισµού από το 2011 στο 2012 είναι 25% 
- το εργατικό δυναµικό του 2012 αντιστοιχεί στο 90% του πληθυσµού του ιδίου έτους. 
 
∆.1 Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πίνακα και να συµπληρώσετε τα κενά του παρουσιάζοντας 
τους σχετικούς υπολογισµούς.         ( µονάδες 14 ) 
 

∆.2 Να υπολογίσετε την ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές από το έτος 2011 στο 
έτος 2012.            ( µονάδες 6 ) 
 

∆.3 Να υπολογίσετε το Α.Ε.Π. του έτους 2012 σε σταθερές τιµές του έτους 2011. 
 ( µονάδες 5 ) 
 

 2011 2012 
Ποσότητα 400 450 
Τιµή    
Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιµές    
∆είκτης τιµών (%)   
Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές    
Κατά κεφαλήν πραγµατικό Α.Ε.Π.  50 45 
Πληθυσµός (αριθµός ατόµων)   250 
Απασχολούµενοι (αριθµός ατόµων)   180 
Άνεργοι (αριθµός ατόµων)  27  
Εργατικό δυναµικό (αριθµός ατόµων)   
Ποσοστό ανεργίας (%)  15  
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