
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ  
 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 

     “ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ” 
      ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
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 Οι οικονοµικοί κύκλοι είναι οι ίδιοι ως προς την διάρκεια τους και την έκταση 
των φαινοµένων τους  

 
Α.2 Το πραγµατικό ΑΕΠ µετρά τις πραγµατικές µεταβολές του προϊόντος από έτος 
σε έτος.  
 
Α.3 Ο ρυθµός πληθωρισµού είναι η συνεχή άνοδος του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος.  
 
Α.4 Η µετάβαση από την φάση της ανόδου στη φάση της ύφεσης γίνεται απότοµα.   
 
Α.5 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.6 Οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες δηµιουργούν παραγωγή και εισόδηµα.  
 
Α.7 Ο φόρος εισοδήµατος θεωρείται άµεσος φόρος ενώ ο φόρος δαπάνης θεωρείται 
έµµεσος φόρος.  
 
 
 
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. 
 
B.1 Η ανεργία, που οφείλεται στην αδυναµία των εργατών να εντοπίζουν αµέσως τις 
επιχειρήσεις µε τις κενές θέσεις εργασίας και στην αδυναµία των επιχειρήσεων να 
εντοπίσουν τους ανέργους εργάτες, ονοµάζεται:  
 

α. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης.  
β. εποχιακή ανεργία.  
γ. ανεργία τριβής.  
δ. διαρθρωτική ανεργία.  

 
 



 
B.2 Η φάση της ύφεσης χαρακτηρίζεται από:  
 
α) αύξηση των τιµών, αδυναµία αύξησης της παραγωγής και επίπεδο πλήρους 
απασχόλησης 
β) αύξηση της παραγωγής, του εισοδήµατος και της απασχόλησης 
γ) εκτεταµένη ανεργία, έλλειψη επενδύσεων και ανεπαρκή ζήτηση 
δ) µείωση κατανάλωσης, στασιµότητα ή µείωση των επενδύσεων, µείωση του 
εισοδήµατος και της απασχόλησης 
 
Β.3 Ο πληθωρισµός ευνοεί τις εισοδηµατικές οµάδες των οποίων τα εισοδήµατα 
προέρχονται από:  
 α. µισθούς 
 β. συντάξεις   
 γ. κέρδη 
 δ. επιδόµατα 
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ 
 
Γ.1 Τι γνωρίζετε για την φάση της ύφεσης; 
 
Γ.2 Τι γνωρίζετε για την εποχιακή ανεργία;  
 
Γ.3 Να αναλύσετε τα δηµόσια αγαθά ως οικονοµική λειτουργία του κράτους; 
 
 
ΟΜΑ∆Α ∆: 
 
ΑΣΚΗΣΗ  
∆ίδεται ο πίνακας που δείχνει το  Α.Ε.Π  κατά τα έτη  2013-2014 
 

ΕΤΟΣ Α.Ε.Π ∆ΕΙΚΤΗΣ  ΤΙΜΩΝ 
2013 850 100 
2014 910 130 

 

 Ζητείται να υπολογισθούν 
α) το Α.Ε.Π  σταθερών τιµών και για τα δυο έτη σε σταθερές τιµές του 2014 
β) ποια η ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π µεταξύ των ετών 2013 και 2014 σε 
σταθερές τιµές του 2014.  

 
 
 
 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΥΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 


