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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

1 η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθ ούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.
α. Η αξία όλων των κερμάτων, ως ποσοστό στη
συνολική ποσότητα του χρήματος, είναι πολύ
μεγάλη.
β. Τα
μέτρα
επαγγελματικής
κατάρτισης
και
επανεκπαίδευσης των ανέργων έχουν στόχο τη
μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.
γ. Μια διάκριση των δαπανών του δημόσιου τομέα
είναι σε δαπάνες για προϊόντα κα ι υπηρεσίες και σε
μεταβιβαστικές πληρωμές.
δ. Κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, η
μετάβαση από την κάθοδο στην άνοδο περνάει από
τη φάση της ύφεσης.
ε. Ο δανεισμός του δημοσίου προέρχεται μόνο από το
εξωτερικό.
Μονάδες 15
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε,
στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχ ιση.
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.
ΣΤΗΛΗ Α
1. Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (Α.Ε.Π.)
2. Εμπορικές τράπεζες

ΣΤΗΛΗ Β
α.

Εργατικό δυναμικό

β.

Εισόδημα-ΠεριουσίαΔαπάνη
3. Φορολογική βάση
γ. Τελικά αγαθά και υπηρεσίες
4. Μακροοικονομική ανάλυση δ. Στασιμοπληθωρισμός
5. Οικονομικά ενεργός
ε. Μεγιστοποίηση κερδών και
πληθυσμός
ελαχιστοποίηση κινδύνου
στ. Θεωρία εθνικού εισοδήματος
και απασχόλησης
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Β1. Τι είναι η ανεργία τριβής (μον. 3) και σε ποιους
παράγοντες οφείλεται; (μον. 9)
Μονάδες 12
Β2. Μία από τις βασικές οικονομικές λειτουργίες του
Κράτους είναι η αναδιανομή του εισοδήματος. Να
αναφέρετε τρία (3) μέτρα που παίρνει το Κράτος στο
πλαίσιο αυτής της λειτουργίας.
Μονάδες 6
Β3. Τι είναι κρατικός προϋπολογισμός (μον. 4) και ποιες
είναι οι τρεις (3) μορφές που μπορεί να πάρει με
κριτήριο τη σχέση δαπανών και εσόδων; (μον. 3)
Μονάδες 7
2 η ΟΜΑΔΑ
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ένα άτομο Α κάνει κατάθεση όψεως σε μία εμπορική
τράπεζα 10.000€. Από τα χρήματα αυτά η τράπεζα
δανειοδοτεί το άτομο Β, που με τη σειρά του ανοίγει
λογαριασμό όψεως στην ίδια τράπεζα. Από την
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

κατάθεση όψεως του Β η τράπεζα δανειοδοτεί το άτομο
Γ, το οποίο καταθέτει, στην ίδια τράπεζα, όλο το ποσό
σε λογαριασμό ταμιευτηρίου.
α)Αν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων είναι 10%,
ποια είναι η ποσότητα χρήματος που δημιούργησε η
εμπορική τράπεζα; (μον. 7)
β)Αν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων αυξηθεί σε
20%, πόσο θα μειωθεί η ποσότητα του χρήματος που θα
δημιουργηθεί από την τράπεζα; (μον. 8)
Μονάδες 15
Γ2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες του
χρήματος.
Μονάδες 6
Γ3. Να γράψετε τον τύπο του ανατοκισμού.
Μονάδες 4
ΘΕΜΑ Δ
Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για
οικονομία που παράγει ένα μόνο αγαθό :
Έτ η

Τ ιμ ή
αγαθ ο ύ

Πο σ ό τ η τα
αγαθ ο ύ

20 1 3
20 1 4

10
12

18 0

Α.Ε.Π. σε
τρέχουσες
τιμές

Δεί κτ ης
τ ιμώ ν
με έ τος
βά σης
2 01 3
(% )

Α.Ε. Π. σε
στα θ ερ ές
τ ιμέ ς με
έτος
βά σης
2 01 3

μία

υποθετική

Εργατικό
δυναμικό

Άνεργοι

40 0
50 0

40

12 00

Ποσοστό
ανεργίας

6%

Το έτος βάσης είναι το 2013. Εάν γνωρίζουμε ότι μεταξύ
των ετών 2013-2014 το ποσοστό αύξησης των τιμών
είναι 20%, ζητούνται τα εξής:
Δ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να
συμπληρώσετε τα κενά του κάνοντας τους σχετικούς
υπολογισμούς.
Μονάδες 8
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Δ2. Αν ο πληθυσμός το 2013 είναι 600 άτομα και το 2014
720 άτομα, να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν
πραγματικό Α.Ε.Π. για κάθε ένα από τα δύο έτη.
Μονάδες 6
Δ3. Να υπολογίσετε τον αριθμό των απασχολούμενων κατά
τα έτη 2013 και 2014.
Μονάδες 4
Δ4. Να βρεθεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του
Α.Ε.Π. (μον. 4) και η ποσοστιαία μεταβολή του κατά
κεφαλήν πραγματικού Α.Ε.Π. μεταξύ των ετών 20132014 σε σταθερές τιμές του 2013. (μον. 3)
Μονάδες 7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο 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. Δεν
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, μόνο με
μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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