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ΘΕΜΑ Α

1 η ΟΜΑ∆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.
α. Μια διάκριση των δαπανών του δημόσιου τομέα
είναι σε δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες και σε
μεταβιβαστικές πληρωμές.
β. Το ΑΕΠ είναι ποιοτικός και όχι ποσοτικός δείκτης.
γ. Το εργατικό δυναμικό μιας χώρας περιλαμβάνει και
τους ανέργους της.
δ. Στις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου το επιτόκιο
είναι μεγαλύτερο από αυτό των καταθέσεων επί
προθεσμία.
ε. Ενδιάμεσα αγαθά είναι αυτά που αγοράζονται για
τελική χρήση και όχι για περαιτέρω επεξεργασία.
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.

Τα
μέτρα
επαγγελματικής
κατάρτισης
επανεκπαίδευσης έχουν στόχο τη μείωση:
α. Της εποχιακής ανεργίας
β. Της ανεργίας τριβής
γ. Της διαρθρωτικής ανεργίας
δ. Της ανεργίας ανεπαρκούς ζήτησης.
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2.

Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία
είναι αυξημένη, τότε ο κρατικός προϋπολογισμός
πρέπει να είναι:
α. Πλεονασματικός
β. Ελλειμματικός
γ. Ισοσκελισμένος.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να περιγράψετε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στους
αποταμιευτές.
Μονάδες 5
Β2. Να ορίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και
να εξηγήσετε τη χρήση του όρου «Εγχώριο» δίνοντας
και ένα σχετικό παράδειγμα.
Μονάδες 8
Β3. Να περιγράψετε τους δύο σοβαρούς περιορισμούς στις
δανειοδοτήσεις
των
εμπορικών
τραπεζών
(δεν
απαιτείται παράδειγμα).
Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Γ

2 η ΟΜΑ∆Α

Γ1. Πώς ονομάζονται τα αγαθά για τα οποία δεν ισχύει η
αρχή του αποκλεισμού και ποια είναι η αξία των
συγκεκριμένων αγαθών για την κοινωνία;
Μονάδες 5
Γ2. Να περιγράψετε τη φάση της ύφεσης του οικονομικού
κύκλου.
Μονάδες 10
Γ3. Να περιγράψετε τον πληθωρισμό ζήτησης.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ ∆
Μια υποθετική οικονομία παράγει το έτος 2010 μόνο δύο
αγαθά, το Α και το Β, τα οποία ακολουθούν τέσσερα στάδια
παραγωγής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Στάδια
παραγωγής
Στάδιο
Στάδιο
Στάδιο
Στάδιο

1ο
2ο
3ο
4ο

Προϊόν Α
Προϊόν Β
Προστιθέμενη
Προστιθέμενη
Αξία
Αξία
πώλησης αξία σε ευρώ πώλησης αξία σε ευρώ
σε ευρώ
σε ευρώ
2000
;
;
1000
3000
;
;
1000
5000
;
;
2000
8000
;
;
1000
8000
5000

Να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα του πίνακα και να
απαντήσετε στο τετράδιό σας στα παρακάτω ερωτήματα,
αναγράφοντας τους σχετικούς υπολογισμούς:
∆1. Να υπολογίσετε την προστιθέμενη αξία του προϊόντος
Α και την αξία πώλησης του προϊόντος Β σε όλα τα
στάδια παραγωγής.
Μονάδες 8
∆2. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)
σε τρέχουσες τιμές της παραπάνω οικονομίας.
Μονάδες 5
∆3. Να βρεθεί το πραγματικό ΑΕΠ (μόνο ακέραιο αριθμό),
αν ο ρυθμός πληθωρισμού το έτος 2010 είναι 5%.
Μονάδες 6
∆4. Να βρεθεί το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ, αν ο
πληθυσμός της υποθετικής οικονομίας το έτος 2010
είναι 10.000 άτομα.
Μονάδες 6
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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
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