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ΟΜΑΔΑ Α 
 
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 Σε κάθε οικονομία, ανάλογα τις συνθήκες, χρησιμοποιούμε ως μέσο συναλλαγής 
το χρήμα.  
 
Α.2 Ο Δείκτης τιμών του ΑΕΠ μετρά την τιμή του παραγόμενου προϊόντος σε σχέση 
με την τιμή του στο έτος βάσης  
 
Α.3 Οι οικονομικοί κύκλοι διαφέρουν ως προς την διάρκεια τους και την έκταση των 
φαινομένων τους 
 
Α.4 Όταν αυξάνεται το επίπεδο των τιμών, το πραγματικό εισόδημα μειώνεται και 
αντίστροφα.   
 
Α.5 Ο χρυσός και ο αργυρός για πολλούς αιώνες χρησιμοποιούνται ως χρήμα  
 
Α.6 Η λειτουργία του χρήματος ως μονάδα μέτρησης αξιών σημαίνει ότι ο κάτοχος 
χρήματος μπορεί να διαθέτει τμηματικά μέρος των χρημάτων του για την αγορά 
αγαθών  
 
Α.7 Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου γίνονται από επιχειρήσεις και διακινούνται συχνά με 
επιταγές  
 

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 Η ανταλλαγή προϊόντων ονομάζεται:  
 
 α. Χρήμα 
 β. Συναλλαγή 
 γ. Συνάλλαγμα 
 δ. Αντιπραγματισμός 
 
 
 
Β.2 Ο πληθωρισμός που εμφανίζεται στα τελευταία στάδια της ανόδου, καθώς και 
στη φάση της κρίσης, χαρακτηρίζεται ως:  



 α. πληθωρισμός ζήτησης 
 β. πληθωρισμός κόστους  
 γ. στασιμοπληθωρισμός 
 δ. καλπάζων πληθωρισμός 
 
 
Β.3 Αντίστροφα προοδευτικός είναι ο φόρος που:  
 
 α. ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται όταν αυξάνεται και η φορολογική 
                βάση 
 β. ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται όταν αυξάνεται η φορολογική βάση 
 γ. ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται όταν η φορολογική βάση αυξάνεται 
 δ. ο φορολογικός συντελεστής παραμένει ο ίδιος ανεξάρτητα από το μέγεθος 
                της φορολογικής βάσης 

 
ΟΜΑΔΑ Γ 
 
Γ.1 Ποια είναι τα αίτια του πληθωρισμού και τι γνωρίζετε για αυτά; 
 
Γ.2 Τι γνωρίζετε για την εποχιακή ανεργία;  
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ 
 
α) Ένας κάτοικος Α καταθέτει €60.000 για 2 έτη με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το πρώτο 
έτος το επιτόκιο είναι 10% ενώ το δεύτερο έτος είναι 15%.. Ποιο το χρηματικό ποσό 
που θα εισπράξει; 
β) Το χρηματικό ποσό που εισέπραξε μετά από δυο χρόνια το κατέθεσε σε 
λογαριασμό όψεως σε άλλη τράπεζα. Η τράπεζα από τα χρήματα αυτά δανειοδοτεί 
άτομο Β ο οποίος τα καταθέτει σε λογαριασμό ταμιευτηρίου στην ίδια τράπεζα. Από 
την κατάθεση του Β η τράπεζα δανειοδοτεί άτομο Γ ο οποίος και αυτός με την σειρά 
του τα καταθέτει σε λογαριασμό όψεως στην ίδια τράπεζα. Τέλος από τα χρήματα του 
Γ η τράπεζα δανειοδοτεί άτομο Δ. 
α) Αν το ποσοστό ρευστών διαθεσίμων είναι 10%, ποια η ποσότητα χρήματος που 
δημιούργησε η τράπεζα; 
β) Πόσο θα αυξηθεί η ποσότητα χρήματος αν η Κεντρική Τράπεζα μειώσει το 
ποσοστό ρευστών διαθεσίμων στο 5%.   
 
 


