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Ονοματεπώνυμο:                          ………………………………………………………………

Μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Υλη: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7-8-9

Επιμέλεια διαγωνίσματος: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Αξιολόγηση : ………………………………………………………………

ΘΕΜΑ Α

Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη 
«Σωστό», αν η πρόταση είναι σωστή, ή «Λάθος», αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

A.1 Στο Α.Ε.Π. περιλαμβάνεται και η αξία ενός ψυγείου,  αλλά και χωριστά η αξία των επιμέρους εξαρτημάτων του ψυγείου.
Α.2 Στο ΑΕΠ δε περιλαμβάνεται η αξία των αγαθών και των υπηρεσιών της παραοικονομίας.
Α.3 Ο αντιπραγματισμός διευκολύνει τις συναλλαγές των εμπορευμάτων.
Α.4 Κάθε εμπορική τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει χαρτονομίσματα.
Α.5 Στη φάση της ύφεσης τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι υψηλά.

Μονάδες 15

Α6. Σε μια οικονομία ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι 10.000 άτομα, ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός 5.000 άτομα και οι 
απασχολούμενοι 9.500 άτομα. Το ποσοστό ανεργίας είναι:

α. 1%
β. 5%
γ. 10%
δ. 20%

 Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1. Από τα είδη της ανεργίας να περιγράψετε:
       α. την εποχιακή
       β. την ανεργία τριβής

Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ Γ

Γ.1 Καταθέτει κάποιος 10.000 ευρώ για τρία (3) χρόνια με επιτόκιο 10%. Τι ποσό θα πάρει στο τέλος του τρίτου έτους; 
Δίνεται: (1,1)3=1,331.

Μονάδες 10

Γ.2  Ένα άτομο Α κάνει μια κατάθεση σε μια εμπορική τράπεζα ύψους 230.000 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά η τράπεζα 
δανειοδοτεί το άτομο Β, που με τη σειρά του τα καταθέτει σε έναν λογαριασμό όψεως στην ίδια τράπεζα. Από την 
κατάθεση του Β η τράπεζα δανειοδοτεί τον Γ, ο οποίος καταθέτει τα χρήματα του δανείου σε έναν λογαριασμό 
ταμιευτηρίου στην ίδια τράπεζα. Τέλος από την κατάθεση του Γ η τράπεζα δανειοδοτεί των Δ. Αν το ποσοστό των 
ρευστών διαθεσίμων είναι 20%, ποια η ποσότητα χρήματος που δημιούργησε η τράπεζα; Ποσό θα αυξηθεί η 
ποσότητα χρήματος αν η Κεντρική τράπεζα μειώσει το ποσοστό ρευστών διαθεσίμων σε 10%;

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για μια υποθετική οικονομία που παράγει ένα μόνο αγαθό:

Έτη Τιμή αγαθού Ποσότητα 
αγαθού

Α.Ε.Π σε 
τρέχουσες 

τιμές

Δείκτης τιμών 
με ε.β το 

2012

Α.Ε.Π σε 
σταθερές 
τιμές (ε.β 

2012)
2011 10 40

2012 5 100 60

2013 6 12

α) Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς. (Μονάδες 8) 

β) Ποια είναι η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. μεταξύ των ετών 2011-2012 καθώς και μεταξύ των ετών 2012-2013; 
(Μονάδες 4)

γ) Να βρείτε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π μεταξύ των ετών 2011-2012 με έτος βάσης το 2011. (Μονάδες 5)

Δ2.  Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ενός προϊόντος που διέρχεται από 3 στάδια επεξεργασίας:

Στάδια επεξεργασίας Αξία πώλησης Προστιθέμενη Αξία
Πρώτο 50

Δεύτερο 30
Τρίτο 40

       

Κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα.

Μονάδες 8
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