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              ΟΜΑΔΑ Α 

Α.1. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Τα προϊόντα μιας γερμανικής εταιρείας που παράγονται στην Ελλάδα, 

συνυπολογίζονται στο Α.Ε.Π. της Γερμανίας. 

2. Η βελτίωση της ποιότητας, όταν εκφράζεται στην τιμή, καταγράφεται στο Α.Ε.Π. 

3. Οι τραπεζικές επιταγές δεν αποτελούν είδος χρήματος. 

4. Εξέλιξη των αναγκών σημαίνει δημιουργία νέων αναγκών.  

5. Η βενζίνη είναι καταναλωτό αγαθό.      (Μον.15) 

 

Α.2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους του Ψ είναι 4. Αυτό σημαίνει ότι:  
  α. για να παραχθεί μια μονάδα του Χ θυσιάζονται 4 μονάδες του Ψ. 
  β. για να παραχθεί μια μονάδα του Ψ θυσιάζονται 4 μονάδες του Χ. 
  γ. το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι το ¼ του κόστους ευκαιρίας του Ψ. 
  δ. το κόστος ευκαιρίας του Ψ είναι το ¼ του κόστους ευκαιρίας του Χ. 
 

 2. Επιτόκιο είναι: 
  α. ο τόκος των 10 € σε ένα έτος 
  β. ο τόκος των 100 € σε ένα έτος 
  γ. ο τόκος του 1 € σε ένα έτος 
  δ. ο τόκος των 1000 € σε ένα έτος.      (Μον.10)  
 

ΟΜΑΔΑ Β 
 

Β.1. Να περιγράψετε τις αδυναμίες που εμφανίζει το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας.

           (Μον.16) 

Β.2. Να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες του χρήματος.    (Μον.9) 
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ΟΜΑΔΑ Γ   

Γ.1. Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία για μια οικονομία: 

Έτος 
Ονομαστικό 

Α.Ε.Π. 

Πραγματικό 

Α.Ε.Π. 

Δείκτης 

Τιμών 

2010 800   

2011  875 80 

2012 900  120 

2013 1200 1000  

 

α. Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα, θεωρώντας ως έτος βάσης το 2010. (Μον.5) 

β. Να βρεθεί η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. μεταξύ όλων των διαδοχικών 

ετών.           (Μον.4) 

 

Γ.2. Ένα άτομο καταθέτει σε μια εμπορική τράπεζα 5000 € και μετά την παρέλευση δύο ετών 

εισπράττει συνολικά 7200 €. 

 α. Να βρεθεί το επιτόκιο της κατάθεσης.      (Μον.7) 

 β. Να βρεθεί το ύψος του τόκου που εισέπραξε.     (Μον.4) 

 γ. Πόσα χρήματα θα έχει στο λογαριασμό του στο τέλος του 5ου έτους;  (Μον.5) 

Δίνεται:  
5

1,2 2,5 . 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

Ένα άτομο Α κάνει κατάθεση όψεως σε εμπορική τράπεζα 100.000 ευρώ. Από τα χρήματα αυτά η 
τράπεζα δανειοδοτεί το άτομο Β, που με τη σειρά του ανοίγει λογαριασμό όψεως στην ίδια τράπεζα. 
Από την κατάθεση όψεως του Β η τράπεζα δανειοδοτεί το άτομο Γ, το οποίο καταθέτει όλο το ποσό 
σε λογαριασμό ταμιευτηρίου. Από την κατάθεση του Γ η τράπεζα χορηγεί δάνειο στο άτομο Δ. 
 

Δ.1. Αν το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων είναι 10%, ποια είναι η ποσότητα χρήματος που 

δημιούργησε η εμπορική τράπεζα;        (Μον.11) 

Δ.2. Αν η Κεντρική Τράπεζα μειώσει το ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων στο 5%, πόσο θα 
αυξηθεί η ποσότητα του χρήματος;        (Μον.14) 

 

 

 

 

 

 

 

  


