ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.
α. Ο όρος «εξέλιξη των αναγκών» αναφέρεται στη
διαφοροποίηση των αγαθών που χρησιμοποιούνται
για την ικανοποίηση της ίδιας ανάγκης.
β. Η έννοια της αγοράς περιορίζεται σε έναν γεωγραφικό χώρο.
γ. Όταν σε μία οικονομία οι παραγωγικοί συντελεστές
αυξηθούν, τότε η Καμπύλη Παραγωγικών ∆υνατοτήτων μετατοπίζεται προς τα αριστερά.
δ. Το Α.Ε.Π. είναι ποιοτικός δείκτης.
ε. Η χρησιμοποίηση του χρήματος
ανταλλαγές σε συναλλαγές.

μετέτρεψε

τις

Μονάδες 15
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από
τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Ο συντελεστής «κεφάλαιο» περιλαμβάνει:
α. τις ομολογίες του κράτους
β. τη σωματική και πνευματική προσπάθεια των
ανθρώπων που καταβάλλεται για την παραγωγή
των αγαθών
γ. τη συνολική αξία των μετοχών
δ. τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγή
2. Αν ο πληθυσμός μίας οικονομίας είναι 10.000 άτομα
και το πραγματικό Α.Ε.Π. είναι 100.000 χρηματικές
μονάδες, τότε το Κατά Κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π.
είναι:
α.
β.
γ.
δ.

1 χρηματική μονάδα ανά άτομο
10 χρηματικές μονάδες ανά άτομο
100 χρηματικές μονάδες ανά άτομο
1000 χρηματικές μονάδες ανά άτομο
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. α) Να περιγράψετε τις κατηγορίες των καταθέσεων στις
Εμπορικές Τράπεζες (μον. 9).
β) Να περιγράψετε τους σοβαρούς περιορισμούς στις
δανειοδοτήσεις των Εμπορικών Τραπεζών (μον. 16).
Μονάδες 25
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ΘΕΜΑ Γ
∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας μίας υποθετικής οικονομίας, η
οποία το έτος 2019 παρήγαγε μόνο δύο (2) αγαθά, το Α και
το Β, τα οποία ακολουθούν τέσσερα (4) στάδια παραγωγής:
Αγαθό Α
Στάδια
παραγωγής

Αξία
πώλησης
(σε χρημ.
μονάδες)

1ο
2ο
3ο
4ο

Προστιθέμενη
Αξία
(σε χρημ.
μονάδες)

1.500

Αγαθό Β
Αξία
πώλησης
(σε χρημ.
μονάδες)

Προστιθέμενη
Αξία
(σε χρημ.
μονάδες)

1.800

2.600
3.800

700
900
2.200

4.800

Γ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να
συμπληρώσετε τα κενά, κάνοντας τους αναγκαίους
υπολογισμούς.
Μονάδες 10
Γ2. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές, αν ο ∆είκτης Τιμών το έτος
2019 ήταν 120.
Μονάδες 7
Γ3. Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) μεταξύ
των ετών 2018 και 2019 σε σταθερές τιμές του 2018, αν
το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε τρέχουσες
τιμές για το έτος 2018 ήταν 3.000 χρηματικές μονάδες.
Μονάδες 6
Γ4. Να περιγράψετε τη διάκριση των αγαθών σε τελικά και
ενδιάμεσα.
Μονάδες 2
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ΘΕΜΑ ∆
Σε μία οικονομία παράγονται μόνο δύο (2) αγαθά, το Χ και
το Ψ. Για την παραγωγή αυτών των αγαθών χρησιμοποιείται
μόνο ο συντελεστής «εργασία». Στη συγκεκριμένη οικονομία
απασχολούνται
πλήρως
και
αποδοτικά
πέντε
(5)
εργαζόμενοι, είτε στην παραγωγή του αγαθού Χ, είτε στην
παραγωγή του αγαθού Ψ είτε σε συνδυασμούς συμπαραγωγής
των αγαθών Χ και Ψ.
Ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην
παραγωγή του ίδιου αγαθού, ένας εργαζόμενος μπορεί να
παράγει είτε 50 μονάδες από το αγαθό Χ, είτε 150 μονάδες
από το αγαθό Ψ.
∆1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα με τους συνδυασμούς των
παραγόμενων ποσοτήτων για τα αγαθά Χ και Ψ,
γράφοντας όλους τους αναγκαίους υπολογισμούς.
Μονάδες 12
∆2. Αν αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων από πέντε (5) σε
έξι (6), να κατασκευάσετε τον νέο πίνακα με τους
συνδυασμούς των παραγόμενων ποσοτήτων για τα
αγαθά Χ και Ψ, γράφοντας όλους τους αναγκαίους
υπολογισμούς (η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων
δεν επηρεάζει την απόδοση του κάθε εργαζόμενου).
Μονάδες 7
∆3. Να
κατασκευάσετε
την
Καμπύλη
Παραγωγικών
∆υνατοτήτων της οικονομίας (Κ.Π.∆.), όταν η οικονομία
απασχολεί έξι (6) εργαζόμενους (μον. 4) και να
εξηγήσετε τη μορφή της (μον. 2).
Μονάδες 6
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιό σας να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με
μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
4. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 17:00
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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