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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)
ΟΜΑΔ Α Α

Για τις προτάσεις, από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο
τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό
τη λέξη "Σ ω σ τ ό ", αν η πρόταση είναι σωστή, ή "Λάθ ος ", αν η
πρόταση είναι λανθασμένη.

Α1. Το Α.Ε.Π μπορεί να μεταβληθεί μόνο με μεταβολή των τιμών.

Μον άδε ς  3

Α2. Ο Πληθωρισμός Κόστους εξηγεί το φαινόμενο της
ύπαρξης πληθωρισμού σε περιόδους μείωσης της
ανεργίας και μείωσης του εισοδήματος.

Μον άδε ς  3

Α3. Στο Α.Ε.Π. θα πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο η

προστιθέμενη αξία κάθε σταδίου, αλλά ποτέ η συνολική αξία

όλων των σταδίων.

Μον άδε ς  3

Α4. Το πραγματικό Α.Ε.Π. διαφέρει από έτος σε έτος μόνο αν
κυμαίνονται οι παραγόμενες ποσότητες.

Μον άδε ς  3
Α5. Ο πληθωρισμός αυξάνει την αξία των αποταμιεύσεων.

Μον άδε ς  3

Για τις προτάσεις Α6 και Α7, να γράψετε στο τετράδιό σας
τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που
αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄  ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Α6. Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει όταν:
α. μια οικονομία παράγει άυλα προϊόντα (υπηρεσίες)
β. η οικονομία παράγει σύνθετα προϊόντα
γ . δεχθούμε ότι αυτό που ισχύει για το άτομο ισχύει
αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας
δ . δεχθούμε ότι αυτό που ισχύει για το άτομο δεν ισχύει
αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας

Μον άδε ς  5
Α7. Οι οικονομικοί κύκλοι:
α. Έχουν την ίδια ένταση
β. Έχουν την ίδια διάρκεια
γ. Επαναλαμβάνονται
δ. Έχουν το ίδιο μέγεθος

Μον άδε ς  5

ΟΜΑΔ Α Β
Β1. Να περιγράψετε τις σπουδαιότερες ατέλειες και αδυναμίες
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) ως δείκτη
οικονομικής ευημερίας

Μον άδε ς 15

Β2. Πού οφείλεται η διαφορά ως προς τη μέθοδο μεταξύ
μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης;

Μον άδε ς 10

Β3. Ποιες είναι οι τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες της
ανεργίας;

Μον άδε ς  5

ΟΜΑΔ Α Γ
Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας:

Έτος Α.Ε.Π.
σε τρέχουσες

τιμές

Δείκτης Τιμών
(%)

Α.Ε.Π. σε
σταθερές
τιμές

2002 900 100 ;
2003 ; 110 1.000
2004 1.694 ; 1.400



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ΄  ΤΑΞΗ

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Δ1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και να
συμπληρώσετε τα κενά του, παρουσιάζοντας τους σχετικούς
υπολογισμούς.

Μον άδε ς 10

Δ2. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών από το
2003 στο 2004.

Μον άδε ς  5

Δ3. Να υπολογίσετε το Α.Ε.Π. του 2004 σε σταθερές τιμές του 2003.
Μον άδε ς 10

ΟΜΑΔ Α Δ

Δίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για μια οικονομία:
Ποσοστό ανεργίας: 8%
Αριθμός ανέργων: 68.000 άτομα
Να υπολογίσετε το μέγεθος του εργατικού δυναμικού της οικονομίας
αυτής.

Μονάδες 10

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας ενός προϊόντος που διέρχεται από τέσσερα
στάδια επεξεργασίας:

ΣΤΑΔ ΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ

Πρώτο Στάδιο 60
Δεύτερο στάδιο 110
Τρίτο στάδιο 190
Τέταρτο στάδιο 300
ΣΥΝΟΛΟ

Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να
συμπληρώσετε τα κενά. Οι απαραίτητοι υπολογισμοί να
αναγραφούν επίσης στο τετράδιό σας.

Μονάδες 10


