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ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7ΟΥ & 8ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΠΑ.Λ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ 

Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις 
σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 

1. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π) µιας χώρας περιλαµβάνει και τη 
χρηµατική αξία αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε αυτή τη χώρα από 
επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολίτες άλλων χωρών. 

2. Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. είναι καλύτερο µέτρο σύγκρισης της ευηµερίας µιας 
οικονοµίας από το πραγµατικό Α.Ε.Π. 

3. Το Α.Ε.Π. περιλαµβάνει και τη χρηµατική αξία των υπηρεσιών που παρέχει 
µια νοικοκυρά στο σπίτι της. 

4. Όσο µεγαλύτερη είναι η ανισοκατανοµή του προϊόντος σε µια οικονοµία τόσο 
πιο αναξιόπιστο γίνεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονοµικής 
ευηµερίας. 

5. Η µικροοικονοµική θεωρία ονοµάζεται και θεωρία των τιµών, γιατί σηµείο 
αναφοράς της είναι ο προσδιορισµός της τιµής ενός αγαθού. 

6. Η θεωρία του Εθνικού εισοδήµατος και της απασχόλησης εξετάζει τα 
οικονοµικά προβλήµατα ως ένα σύνολο αλληλοεξαρτώµενων µεγεθών, χωρίς 
να δίνει έµφαση στη συµπεριφορά κάθε µονάδας χωριστά. 

7. Η διάκριση της ανάλυσης της οικονοµικής θεωρίας σε µικροοικονοµία και 
µακροοικονοµία γίνεται αποκλειστικά για να αποφευχθεί το σφάλµα 
σύνθεσης. 

8. Η ποσότητα των διάφορων αγαθών που παράγονται µια δεδοµένη χρονική 
περίοδο είναι ένα καλό οικονοµικό µέτρο του βιοτικού επιπέδου µιας χώρας. 

9. Η έκφραση σε χρηµατικές µονάδες γίνεται για να περιληφθούν στο Α.Ε.Π. 
µόνο τα τελικά αγαθά. 

10. Η έννοια «Εγχώριο» δηλώνει ότι η παραγωγή γίνεται µέσα στην επικράτεια 
µιας χώρας, από παραγωγούς που είναι µόνιµοι κάτοικοι της χώρας αυτής. 

11. Ενδιάµεσα είναι τα αγαθά που αγοράζονται για περαιτέρω επεξεργασία η 
µεταπώληση. 

12. Το Α.Ε.Π. περιλαµβάνει µόνο την αξία των τελικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

13. Η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας χρησιµοποιείται για να λυθεί το 
πρόβληµα της επίδρασης των τιµών. 
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14. Το Α.Ε.Π. µπορεί να υπολογιστεί µε τη µέθοδο του τελικού προϊόντος ή µε τη 
µέθοδο της Προστιθέµενης Αξίας. 

15. Το Α.Ε.Π είναι η συνολική προστιθέµενη αξία της παραγωγής όλων των 
τελικών αγαθών και υπηρεσιών. 

16. Η έκφραση σε χρηµατικές µονάδες δηµιουργεί το πρόβληµα της µέτρησης 
ανοµοιογενών προϊόντων και υπηρεσιών της παραγωγής µιας χώρας. 

17. Αν µεταξύ δύο ετών οι τιµές διπλασιαστούν χωρίς καµία µεταβολή στις 
παραγόµενες ποσότητες, το Α.Ε.Π. θα διπλασιαστεί. 

18. Απαλλασσόµαστε από την επίδραση της µεταβολής της τιµής στο Α.Ε.Π. µε 
την έκφρασή του σε σταθερές τιµές. 

19. Ο δείκτης τιµών ή αποπληθωριστής εκφράζει την τιµή σε µια χρονική περίοδο 
ως προς την τιµή σε µια άλλη χρονική περίοδο, η οποία επιλέγεται τυχαία ως 
βάση σύγκρισης. 

20. Το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές µετρά τις πραγµατικές µεταβολές του προϊόντος 
από έτος σε έτος. 

21. Η ποσοστιαία µεταβολή του ∆είκτη Τιµών ονοµάζεται πληθωρισµός. 
22. Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. οφείλει τη µεταβολή του αποκλειστικά στη µεταβολή 

της τιµής. 
23. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο 

µιας οικονοµίας. 
24. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. χρησιµοποιείται για να µετρά τις επιδόσεις των 

οικονοµιών διαχρονικά, αλλά και µεταξύ των χωρών για διεθνείς συγκρίσεις. 
25. Το Α.Ε.Π. είναι ιδεώδης δείκτης της οικονοµικής ευηµερίας, χωρίς ατέλειες 

και αδυναµίες. 
26. Η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιµή, δεν καταγράφεται 

στο Α.Ε.Π. 
27. Η αύξηση της ποιότητας των αγαθών, όταν δεν εµφανίζεται στο κράτος, δεν 

καταγράφεται στο Α.Ε.Π. 
28. Όσο πιο ισοµερής είναι η κατανοµή του Α.Ε.Π. τόσο πιο υψηλό θεωρείται το 

βιοτικό επίπεδο µιας χώρας, γιατί µικραίνει το χάσµα µεταξύ πλούσιων και 
φτωχών. 

29. Το χρήµα είναι και µέσο διατήρησης αξιών. 
30. Οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν το λεγόµενο « πλαστικό χρήµα». 
31. Στις καταθέσεις επί προθεσµία το επιτόκιο είναι µικρότερο από αυτό των 

καταθέσεων όψεως. 
32. Το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων καθορίζεται από την εκδοτική τράπεζα. 
33. Η εκδοτική τράπεζα ασκεί έλεγχο στη γενική λειτουργία των εµπορικών 

τραπεζών. 
34. Κάθε εµπορική τράπεζα έχει το δικαίωµα να εκδίδει χαρτονοµίσµατα. 
35. Η παρέµβαση της εκδοτικής τράπεζας στην αγορά χρήµατος γίνεται µόνο µε 

την πολιτική της ανοικτής αγοράς. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το σωστό γράµµα. 

1. Το ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 
a) Περιλαµβάνει και την αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που 

αφορούν στην ιδιοκατανάλωση. 
b) Περιλαµβάνει και την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της 

παραοικονοµίας. 
c) Εκφράζει όχι µόνο το µέγεθος της παραγωγής αλλά και τη σύνθεσή 

της, δηλαδή το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται. 
d) Είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δέκτης, δηλαδή η βελτίωση της 

ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιµή, δεν καταγράφεται στο 
Α.Ε.Π. 

2. Όταν το πραγµατικό Α.Ε.Π. είναι µεγαλύτερο από το ονοµαστικό Α.Ε.Π. 
τότε: 

a) Οι τιµές αυξήθηκαν 
b) Οι τιµές µειώθηκαν 
c) Οι τιµές δεν µεταβλήθηκαν 
d) Μπορεί να συνέβη οτιδήποτε από τα παραπάνω. 

3. Όταν ο ∆Τ είναι µικρότερος από 1 ή 100: 
a) Οι τιµές αυξήθηκαν σε σχέση µε το έτος βάσης 
b) Οι τιµές µειώθηκαν σε σχέση µε το έτος βάσης 
c) Οι τιµές δεν µεταβλήθηκαν σε σχέση µε το έτος βάσης 
d) Κανένα από τα παραπάνω 

4. Όταν ο ∆Τ είναι µικρότερος από 1 ή 100: 
a) Ισχύει Α.Ε.ΠΤΡΕΧ>Α.Ε.ΠΣΤΑΘ 
b) Ισχύει Α.Ε.ΠΤΡΕΧ = Α.Ε.ΠΣΤΑΘ 
c) Ισχύει ΑΕΠΤΡΕΧ<ΑΕΠΣΤΑΘ 
d) κανένα από τα παραπάνω 

5. Όταν το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π είναι υψηλό: 
a) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι υψηλό 
b) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι χαµηλό 
c) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι υψηλό, αν δεν υπάρχει µεγάλη 

ανισοκατανοµή προϊόντος 
d) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι χαµηλό, αν υπάρχει ισοκατανοµή 

προϊόντος. 
6. Η ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π σε σταθερές τιµές ονοµάζεται: 
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a) Πραγµατική 
b) Ονοµαστική 
c) Πληθωρισµός 
d) Τρέχουσα 

7. Οι εµπορικές τράπεζες: 
a) Έχουν δικαίωµα να εκδίδουν χαρτονοµίσµατα. 
b) Προσδιορίζουν το προεξοφλητικό επιτόκιο 
c) Ασχολούνται κυρίως µε τον έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος 
d) Ονοµάζονται και πιστωτικά ιδρύµατα. 

8. Η εκδοτική τράπεζα µπορεί να αυξήσει την ποσότητα του χρήµατος που 
κυκλοφορεί: 

a) Αυξάνοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο 
b) Αυξάνοντας το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων 
c) Πουλώντας κρατικές οµολογίες 
d) Με κανέναν από τους παρακάτω τρόπους 

9. Όταν το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων µειώνεται τότε: 
a) Το ποσό από τις καταθέσεις που µπορεί να δανείζει µια εµπορική 

τράπεζα µειώνεται, επίσης. 
b) Το ποσό από τις καταθέσεις που µπορεί να δανείζει µια εµπορική 

τράπεζα αυξάνεται. 
c) Το κόστος των εµπορικών συναλλαγών µε συναλλαγµατικές 

αυξάνεται 
d) Το κόστος των εµπορικών συναλλαγών µε συναλλαγµατικές µειώνεται 

επίσης. 
10. Αν ένα άτοµο κάνει κατάθεση όψεως 10000€ σε µια εµπορική τράπεζα και η 

τράπεζα κρατήσει 2000€ ως ρευστά διαθέσιµα και δανείσει τα υπόλοιπα 
8000€ σε άλλο άτοµο, τότε η ποσότητα του χρήµατος που θα δηµιουργήσει η 
τράπεζα θα είναι: 

a) 8000€ 
b) 18000€ 
c) 20000€ 
d) Κανένα από τα παραπάνω 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Ένα αγαθό, για να χρησιµοποιηθεί από τους καταναλωτές ως τελικό αγαθό, 
περνά από τα επόµενα στάδια. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, αν 
γνωρίζουµε ότι η αξία πώλησης του προϊόντος του 4ου σταδίου παραγωγής 
είναι αυξηµένη σε σχέση µε την αξία πώλησης του προϊόντος του 1ου σταδίου 
παραγωγής κατά 300%. 
 Αξία πώλησης/µονάδα Προστιθέµενη Αξία 
Επιχείρηση 1ου 
σταδίου 

5000 α 

Επιχείρηση 2ου 
σταδίου 

β γ 

Επιχείρηση 3ου 
σταδίου 

δ 4250 

Επιχείρηση 4ου 
σταδίου 

ε 8000 

 
2. ∆ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία: 

Έτος ∆Τ Ονοµ. Α.Ε.Π 
1 80 16 
2 100 20 
3 120 36 
4 160 56 

 
Να βρεθούν: 

a) Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ του 3ου και 
του 4ου έτους σε σταθερές τιµές του 2ου έτους. 

b) Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ του 1ου και 
του 3ου έτους σε σταθερές τιµές του 4ου έτους. 

 

 

3. Για µια οικονοµία που παράγει τρία προϊόντα, Χ, Υ και Ζ, δίνονται οι 
ποσότητες και οι τιµές για τα έτη 1995 και 1996 στον επόµενο πίνακα. 
 2005 2006 

Αγαθά Ποσότητα Τιµή Ποσότητα Τιµή 
Χ 50 4 72,5 2 
Υ 60 8 70 10,5 
Ζ 40 13 50 16 

a) Να υπολογίσετε το ονοµαστικό Α.Ε.Π. για τα έτη 1995 και 1996 
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b) Να υπολογίσετε το δείκτη τιµών κάθε έτους µε έτος βάσης το 2005. 
c) Ποια η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. από το 2005 στο 

2006 

 

4. Για µια οικονοµία που παράγει δύο προϊόντα, Χ και Υ, δίνονται οι ποσότητες 
και οι τιµές για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008: 

Έτος QX PX QY PY 

2005 5 10 10 20 
2006 8 12 12 22 
2007 10 15 20 25 
2008 8 18 16 28 

 
Να υπολογίσετε: 

a) Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. για κάθε έτος. 
b) Το πραγµατικό Α.Ε.Π. για κάθε έτος, µε έτος βάσης το 2005 
c) Τον δείκτη τιµών κάθε έτους, µε έτος βάσης το 2005. 

 

5. ∆ίνονται τα παρακάτω δεδοµένα µιας οικονοµίας (τα ποσά σε εκατοµµύρια 
€): 

Έτος Α.Ε.Π.σε τρεχ. τιµές ∆Τ 
2006 21 100 
2007 32 125 
2008 48 140 

 
Να υπολογίσετε την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π µεταξύ 
2007 και 2008 σε σταθερές τιµές 2007. 
 
 

6. ∆ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία. 
Έτος ∆Τ Α.Ε.Πσε τρεχ. τιµές Α.Ε.Πσε σταθ. τιµές 
2007  40  
2008  50 50 
2009  60  

 
Επιπλέον γνωρίζουµε ότι µεταξύ των ετών 2007 και 2008 το ποσοστό 
αύξησης των τιµών ήταν 25% και µεταξύ των ετών 2008 και 2009 η αύξηση 
ήταν 20%. 

a) Να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. 
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b) Να βρεθεί η πραγµατική ποσοστιαία  µεταβολή του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος µεταξύ των ετών 2007 και 2009 σε σταθερές 
τιµές του 2008. 

 

 

 

 

7. ∆ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οιονοµία. 
Έτος Α.Ε.Πσε τρεχ. τιµές Α.Ε.Π. σε στ. τιµές 

2008 200 200 
2009 242 220 
2010 325 250 
 
Να βρεθούν: 

a) Ο δείκτης τιµών για κάθε έτος. 
b) Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των ετών 

2008 και 2010 σε σταθερές τιµές του 2008 και σε σταθερές τιµές του 
2010. Τι παρατηρείτε; ( Στους υπολογισµούς σας να χρησιµοποιήσετε 
ένα δεκαδικό ψηφίο). 
 

8. ∆ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία: 
Έτος Α.Ε.Π. σε τρεχ. τιµές Α.Ε.Π.σε σταθ. τιµές ∆.Τ 

2006  30 80 
2007  45 100 
2008  58 120 
2009  70 130 

a) Να συµπληρωθούν τα στοιχεία που λείπουν από τον πίνακα. 
b) Να βρεθεί η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των 

ετών 2007 και 2009 σε σταθερές τιµές του 2008. ( στους 
υπολογισµούς να χρησιµοποιηθεί ένα δεκαδικό ψηφίο). 
 

9. Σε µια χώρα το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι 150000 χρηµατικές µονάδες. Αν 
τον επόµενο χρόνο το ονοµαστικό Α.Ε.Π. αυξηθεί κατά 25% , ο δείκτης τιµών 
αυξηθεί κατά 8% και ο πληθυσµός κατά 1,5%, να βρεθεί η πραγµατική 
ποσοστιαία µεταβολή του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. µεταξύ των δύο ετών. 
 

10. Ένα άτοµο κάνει κατάθεση όψεως σε εµπορική τράπεζα 50000€. Από τα 
χρήµατα αυτά η τράπεζα δανειοδοτεί το άτοµο Β, που µε τη σειρά του ανοίγει 
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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 ∆. 
 

a) Αν το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων είναι 20%, ποια είναι η ποσότητα 
χρήµατος που δηµιούργησε η εµπορική τράπεζα; 

b) Αν το επιτόκιο δανεισµού είναι 10% για έναν χρόνο, πόσους τόκους 
θα εισπράξει η τράπεζα στο τέλος του έτους από τα άτοµα Β,Γ,∆; 

c) Αν το επιτόκιο καταθέσεων είναι 1%, πόσους τόκους καταθέσεων 
πληρώνει η τράπεζα και σε ποιους; 

d) Πόσα χρήµατα κέρδισε συνολικά η τράπεζα από τις οικονοµικές 
συναλλαγές µε τα παραπάνω άτοµα; 

 

11. Έστω  ότι διαθέτουµε  ένα χρηµατικό ποσό  200000€. 
a) Να υπολογιστεί ο τόκος που αποδίδει αν κατατεθεί για 10 έτη µε 

επιτόκιο 2% χωρίς ανατοκισµό. 
b) Να υπολογιστεί ο τόκος που αποδίδει αν καταθέσει για 10 έτη µε 

επιτόκιο 2% µε ανατοκισµό. (∆ίνεται ότι 1,0210 = 1,21). 
c) Πόσους επιπλέον τόκους αποδίδει η πλέον συµφέρουσα κατάθεση; 

 

12.  Έστω ότι υπάρχουν δύο χρηµατικά κεφάλαια τα οποία τοκίστηκαν, για ένα 
έτος, το πρώτο µε 5% και το δεύτερο µε 4%. Ο τόκος που έδωσαν τα δύο 
κεφάλαια συνολικά είναι 110000€. Αν ο τόκος του δεύτερου κεφαλαίου είναι 
µεγαλύτερος κατά 1000€ από αυτόν του πρώτου κεφαλαίου, 

a) Να βρεθεί το πρώτο χρηµατικό κεφάλαιο. 
b) Να βρεθεί το δεύτερο χρηµατικό κεφάλαιο. 
c) Ο τόκος του πρώτου κεφαλαίου 
d) Ο τόκος του δεύτερου κεφαλαίου 

 

13. Κεφάλαιο 120000€ ανατοκίζεται κάθε χρόνο µε ετήσιο επιτόκιο 6%. Τι ποσό 
θα έχει συσσωρευτεί στο ταµιευτήριο στο τέλος των 10 ετών; (∆ίνεται ότι 
1,0610 = 1,79) 
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14. Κάποιος κατάθεσε ένα χρηµατικό ποσό µε ανατοκισµό µε ετήσιο επιτόκιο 
4%. Αν µετά από 20 χρόνια ο καταθέτης εισπράττει 100000€. (∆ίνεται ότι 
1,0420 = 2,19: 

a) Ποιο ποσό κατέθεσε το άτοµο αυτό; 
b) Ποιο το ποσό του τόκου που εισπράττει το άτοµο; 

 
15. Έστω ότι το άτοµο Α έχει να κάνει µια κατάθεση. Αν το ετήσιο επιτόκιο είναι 

4 % και το τελικό ποσό µετά από 15 έτη θα είναι 360000€, να βρεθεί το 
αρχικό ποσό της κατάθεσης. (∆ίνεται ότι 1,0415 = 1,8) 

 

16. Καταθέτει κάποιος 100000€ µε επιτόκιο 30%. Σε πόσα χρόνια η κατάθεση 

του θα διπλασιαστεί; (∆ίνεται ότι ) 

 

 

 


