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ΘΕΜΑ Α 

Α1. 

α. Λ 

β. Σ 

γ. Σ 

δ. Σ 

ε. Λ 

 

Α2. 

1. γ 

2. ε 

3. β 

4. στ 

5. α 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

Από το σχολικό βιβλίο Οικονοµικής Θεωρίας σελ.170 «Ανεργία Τριβής» ολόκληρη 

την παράγραφο. 

 

B2.  

Από το σχολικό βιβλίο Οικονοµικής Θεωρίας σελ.178,  «(ιιι) Αναδιανοµή του 

εισοδήµατος», από «Για το λόγο αυτό…» έως «περίθαλψη των απόρων». 

 

 

 

Απαντήσεις πανελληνίων θεµάτων ΑΟΘ 

Μάθηµα ειδικότητας ΕΠΑΛ  
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Β3. 

Από το σχολικό βιβλίο Οικονοµικής Θεωρίας σελ.182-183 «4. Κρατικός 

Προϋπολογισµός» από «Ο κρατικός προϋπολογισµός είναι...» έως «…µπορεί να 

είναι ισοσκελισµένος.» 

 

ΘΕΜΑ Γ   

Γ1. 

α) Από την κατάθεση του Α η τράπεζα θα κρατήσει ένα ποσό για δική της χρήση το 

οποίο θα υπολογιστεί από το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων. Έτσι: 

10.000x10/100=1000 Άρα στον Β θα δανείσει 10.000-1000=9000 

Οµοίως θα γίνει και για τον Γ: 

9000x10/100=900 Άρα στον Γ θα δανείσει 9000-900=8100 

Εποµένως το ποσό που δηµιούργησε η εµπορική τράπεζα είναι το σύνολο των 

δανειζόµενων χρηµάτων. 

Άρα: 

Ποσό που δηµιούργησε η τράπεζα = 9000+8100=17.100 

β) Εφόσον αυξήθηκε το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων θα πρέπει να κάνουµε την 

ίδια διαδικασία όπως στο α) ερώτηµα. 

Έτσι λοιπόν: 

10.000x20/100=2000 Άρα στον Β θα δανείσει 10.000-2000=8000 

Οµοίως θα γίνει και για τον Γ: 

8000x20/100=1600 Άρα στον Γ θα δανείσει 9000-1600=7400 

Για να βρούµε λοιπόν κατά πόσο θα µειωθεί η ποσότητα χρήµατος θα 

συµπεριλάβουµε και τον αρχικό καταθέτη στην δηµιουργία χρήµατος από την 

τράπεζα και θα το αφαιρέσουµε από το α) ερώτηµα. ∆ηλαδή: 

Κυκλοφορία χρήµατος µε ποσοστό ρευστών διαθεσίµων 20%: 

10.000+8.000+7.400=25.400 

 

Κυκλοφορία χρήµατος µε ποσοστό ρευστών διαθεσίµων 10%: 

10.000+17.100=27.100 

Άρα η ποσότητα χρήµατος θα µειωθεί κατά: 

25.400-27.100=-1700 Ευρώ 
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Γ2. 

Από το σχολικό βιβλίο Οικονοµικής Θεωρίας σελ.152 µόνο τα µαύρα γράµµατα (Ι), 

(β) και (γ). 

 

Γ3. 

Ο τύπος του ανατοκισµού είναι:  

Κν= Κο(1+i) η στην ν  

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. 

Αφού γνωρίζουµε ότι το έτος βάσης είναι το 2013 τότε από την θεωρία µας 

γνωρίζουµε επίσης ότι ∆Τ%=100 και ΑΕΠTT = ΑΕΠΣΤ 

Για να βρω το Q2013 θα πάρω τον τύπο ΑΕΠΤΤ2013 = P2013 x Q2013 και λύνουµε ως 

προς Q2013 = ΑΕΠΤΤ2013 / P2013 = 1200/10=120 

Για να βρούµε το ∆Τ% του 2014 εφόσον γνωρίζουµε ότι υπήρχε αύξηση τιµών 

20% τότε: ∆Τ%2014 = ∆Τ%2013 x % +  ∆Τ%2013 = 100 x 20/100 + 100 = 120 

Για να βρούµε το ΑΕΠΣΤ2014 = P2013 x Q2014 = 10x180 = 1800  

Για να βρούµε ΑΕΠΤΤ2014 = P2014 x Q2014 = 12x180=2160 

Για να βρούµε το ποσοστό Ανεργίας = Αρ. Ανεργων/Εργατικο ∆υναµικο x 100= 

40/400 x 100 = 10% 

Για να βρω τους Ανέργους = ποσοστό Ανεργίας χ Εργατικό δυναµικό = 0,06x500 

= 30 

 

∆2. 

KKΑΕΠΣΤ2013 = ΑΕΠΣΤ2013 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ2013 = 1200/600 = 2 

KKΑΕΠΣΤ2014 = ΑΕΠΣΤ2014 / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ2014 = 1800/720 = 2.5 

 

 

 

∆3. 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ = ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ + ΑΝΕΡΓΟΙ Άρα: 
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ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ2013 = ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ2013 – ΑΝΕΡΓΟΙ2013 = 

400 – 40 = 360 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ2014 = ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ2014 – ΑΝΕΡΓΟΙ2014 = 

500 –30 = 470 

 

∆4. 

Πραγµατική Ποσοστιαία Μεταβολή ΑΕΠ2013-2014 = 1800-1200/1200 x 100 

=50% 

Ποσοστιαία Μεταβολή Κ.Κ. Πραγµατικού ΑΕΠ = 2.5-2/2x100 = 25% 

 

 

Τα θέµατα ήταν βατά και εύκολα για καλά διαβασµένους µαθητές. Ήταν απλή 

εφαρµογή της θεωρίας και µπορούσαν εύκολα να απαντηθούν. 

 

 

 

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΥΡΟΥ 

 

 


