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ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: Π. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

• ΣΤΟ ΘΕΜΑ Α ΚΑΘΕ ΣΩΣΤΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΑΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΩ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ 100% 

-. ΤΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ (ΑΡΝΗΤΙΚΉ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ). 

• Η ΑΡΝΗΤΙΚΉ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ Α 

ΘΕΜΑ Α [4 ΜΟΝΑΔΕΣ = 8 ερωτήματα χ 0.5 μονάδα/ερώτημα] 

1. Απόσβεση καλείται η διαφορά ανάμεσα στην ακαθάριστη αξία παραγωγής και στην αξία του καθαρού 
:ιι:ροϊόντος που :ιι:ροορίζεται για αναπλήρωση των φθαρέντων μέσων παραγωγής. (α) Σωστό, (β) Λάθος. 

2. Σύμφωνα με τον Κεϋνσιανή θεωρία, η οριακή διάθεση για κατανάλωση είναι σταθερό μέγεθος. (α) 
Σωστό, (β) Λάθος. 

3. Η πραγματική αποταμίευση είναι ταυτοτικά ίση με την πραγματική επένδυση, σύμφωνα με τον Κέυνς. 
(α) Σωστό, (β) Λάθος. 

4. «Τα εισοδήματα από την παραγωγή του προϊόντος δημιουργούν την αγοραστική δύναμη που 

απαιτείται για να αγοραστεί το προϊόν αυτό)). Η θέση αυτή εξηγεί την αρχή της ενεργού ζήτησης. (α) 

_ Σωστό, (β) Λάθος. -

5. Στον υπολογισμό του Α.Ε.Π. ο πρωτογενής τομέας υπολογίζεται περισσότερο από μία φορά όταν η 

μέτρηση γίνεται με τη μέθοδο των σταδίων παραγωγής, για το λόγο αυτό ο πρωτογενής τομέας είναι 
πολύ σημαντικός για κάθε οικονομία. ( α) Σωστό, (β) Λάθος. 

6. Αύξηση της ανεργίας συμπιέζει το εισόδημα ισορροπίας προς τα κάτω, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

ΊS-LM. (α) Σωστό, (β) Λάθος. 

7. Τα ε';ηχειρηματικά σχέδια που κρίνονται ικανά για υλοποίηση σε μία οικονομία είναι όσα 
εμφανfζουν θετική απόδοση, με βάση την τρέχουσα αξία τους. (α) Σωστό, (β) Λάθος. 

8. Βασικός σκοπός του κράτους είναι η μεγιστοποίηση των εσόδων του μέσω των φορολογικών 

μηχανισμών με στόχο την αύξηση των δημοσίων έργων. (α) Σωστό, (β) Λάθος. 



θΕΜΑ Β [2 ΜΟΝΑΔΕΣ = 2 ερωτήματα χ 1 μονάδα/ερώτημα] 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη μίας υποθετικής οικονομίας για δύο 

διαδοχικά έτη, σε εκατομμύρια ευρώ. 

Βασικά.μεyέθη /Έτη 2007 2008 

Κατανάλωση 20300 20100 

Επενδύσεις 51000 50000 

Εξαγωγές 52000 54000 

Εισαγωγές 76000 50000 

1. Να υπολογιστεί το Α.Ε.Π. της παραπάνω οικονομίας για τα έτη 2007 και 2008. 

2. Να βρεθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της παραπάνω οικονομίας. 

θΕΜΑ Γ [4 ΜΟΝΑΔΕΣ) 

Υποθέστε πως είστε υπεύθυνοι οικονομικής πολιτικής και στόχος σας είναι να μειώσετε την 

επένδυση αλλά να διατηρήσετε το πραγματικό Α.Εγχ.Π. σταθερό. Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα IS

LM για να περιγράψετε και να δείξετε ποιος συνδυασμός νομισματικών και δημοσιονομικών 

πολιτικών θα επιτύγχανε το στόχο αυτό. 

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 1 ώρα & 15 λεπτά (lh 15') ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ! 


