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ΟΜΑ∆Α Α 
 
Για κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις να σηµειώσετε στο τετράδιο σας τον 
αριθµό και δίπλα µε (Σ) αν η πρόταση είναι σωστή ή (Λ) αν η πρόταση είναι λάθος. 
 
Α.1 Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός είναι το εργατικό δυναµικό της οικονοµίας και 
περιλαµβάνει τα άτοµα που εργάζονται σε µια χώρα  
 
Α.2 Το ΑΕΠ µπορεί να µεταβληθεί είτε µε µεταβολή τιµών είτε µε µεταβολή 
ποσοτήτων. 
 
Α.3 Οι φάσεις του οικονοµικού κύκλου είναι οι µεταβολές που παρουσιάζει η 
οικονοµία µιας χώρας.  
 
Α.4 Η πείρα από την λειτουργία των εµπορικών τραπεζών δείχνει ότι σε κανονικές 
συνθήκες η τράπεζα αντιµετωπίζοντας πιστωτικά προβλήµατα µπορεί να δανείζει το 
µεγαλύτερο µέρος των καταθέσεων.  
 
 
Α.5 Τα άτοµα που θέλουν αλλά δεν µπορούν να βρουν απασχόληση κατατάσσονται 
στην ανεργία τριβής.  
 
Α.6 Η διαρθρωτική ανεργία µπορεί να είναι και µικρής διάρκειας.  
 
Α.7 Ο πληθωρισµός κόστους τονίζει το ρόλο των εργατικών σωµατείων και τη 
δύναµη των ολιγοπωλίων.  
 
 
ΟΜΑ∆Α 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 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.2 Η ανταλλαγή προϊόντων ονοµάζεται:  
 
 α. Χρήµα 
 β. Συναλλαγή 
 γ. Συνάλλαγµα 
 δ. Αντιπραγµατισµός 
 
Β.3 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.  

 
 
ΟΜΑ∆Α Γ 
 
Γ.1 Ποια είναι τα αίτια του πληθωρισµού και τι γνωρίζετε για αυτά; 
 
Γ.2 Μια από τις οικονοµικές λειτουργίες του κράτους είναι η οικονοµική 
σταθερότητα. Τι γνωρίζεται γι αυτό;  
 
Γ.3 Να εξηγήσετε τι είναι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και να δείξετε πως υπολογίζεται;  
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆ 
 
Άσκηση 
 
Να υπολογίσετε το φόρο εισοδήµατος που θα καταβάλουν οι πολίτες Α και Β µε 
εισόδηµα 3.5000.00 και 20.500.000 € αντίστοιχα, αν ισχύει η παρακάτω φορολογική 
κλίµακα: 
Κλιµάκιο                           Φορολογικός 
Εισοδήµατος                      συντελεστής 
1.500.000     0% 
1.000.000     8% 
1.500.000    10% 
2.500.000    20% 
2.500.000    30% 
3.000.000    40% 
Υπερβάλλον    45% 
 
Ποιο είναι το ποσοστό του φόρου στο εισόδηµα τους; 
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