
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
“ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ” 

 
Για κάθε μια από  τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 
που αντιστοιχεί στη κάθε πρόταση και δίπλα (Σ) αν η πρόταση είναι σωστή ή (Λ) αν 
είναι λάθος. 
 
Α.1 Η πολιτική που επιβάλλει η Εμπορική τράπεζα και ο καθορισμός ποσοστού 
ρευστών διαθεσίμων είναι οι δυο περιορισμοί στις δανειοδοτήσεις.  

 
Α.2 Οι πολίτες θεωρούν ότι η ατομική οικονομική συμπεριφορά εξαρτάται από την 
οικονομία μιας χώρας.  
 
Α.3 Ο φόρος εισοδήματος θεωρείται άμεσος φόρος ενώ ο φόρος δαπάνης θεωρείται 
έμμεσος φόρος.  
 
Α.4 Η τεχνολογία είναι ένας γενεσιουργός παράγοντας των οικονομικών φάσεων σε 
μια οικονομία  
 
Α.5 Οι οικονομικοί κύκλοι είναι οι ίδιοι ως προς την διάρκεια τους και την έκταση 
των φαινομένων τους  
 
Α.6 Ο πληθωρισμός ευνοεί τους αποταμιευτές  
 
Α.7 Το οικονομικό σύστημα έχει την τάση να δημιουργεί οικονομικές ανισότητες  
 
A.8 Ποια είναι τα αίτια του πληθωρισμού?   
 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
Για κάθε μια από  τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό 
που αντιστοιχεί στη κάθε πρόταση και δίπλα το γράμμα που επιλέγετε ως σωστό. 
 
Β.1 Ο πληθωρισμός ευνοεί τις εισοδηματικές ομάδες των οποίων τα εισοδήματα 
προέρχονται από:  
 α. μισθούς 
 β. συντάξεις   
 γ. κέρδη 
 δ. επιδόματα 
 
Β.2 Ο δείκτης τιμών εκφράζεται:  
 α. τη χρηματική παραγωγή μιας οικονομίας 
 β. το ονομαστικό ΑΕΠ  
 γ. τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο τιμών σε σχέση με το γενικό επίπεδο 
                τιμών του προηγούμενου έτους 
 δ. τις μεταβολές στο γενικό επίπεδο τιμών σε σχέση με το επίπεδο τιμών του 
                έτους βάσης 



 
 
 
ΟΜΑΔΑ Γ 
 
Γ.1 α) Τι γνωρίζετε για την Κευνσιανή ανεργία; 
      β) Ποια τα μέτρα αντιμετώπισης της Κευνσιανής ανεργίας; 
 
Γ.2 Τι γνωρίζετε για την φάση της ύφεσης; 
 
 
ΟΜΑΔΑ Δ 
 
1. Κάτοικος πούλησε το ακίνητο του το 2012 προς €60.000. Έχοντας υπόψη ότι ο Ρ.Π 
την επόμενη χρονιά ήταν 10% να αποδείξετε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις 
ωφέλησαν τον κάτοικο.  
α) Να καταθέσει τα χρήματα του σε λογαριασμό όψεως με επιτόκιο 10%;  
β) Να τα καταθέσει σε λογαριασμό επι προθεσμίας για 1 έτος με επιτόκιο 13% 
δεδομένου ότι ο συντελεστής του φόρου επί των τόκων είναι 8%; 
Γ) Ποιες οι διαφορές μεταξύ λογαριασμού όψεως και επί προθεσμίας; 
 
2. Σε μια υποθετική οικονομία ο πληθυσμός της χώρας είναι 12.000.000, εκ των 
οποίων το 75% είναι το εργατικό δυναμικό της χώρας. Αν οι απασχολούμενοι είναι 
1500 και το πραγματικό ΑΕΠ ισούται με 100 εκατομμύρια να βρείτε: 
 
α) Το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ 
β) Τον αριθμό ανέργων  
γ) Το ποσοστό ανεργίας.  
 
 


