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ΣΡΗΣΖ 7 ΗΟΤΝΗΟΤ 2022 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΑ.Λ. 

ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ 

 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1.  

α. σζηό 

β. Λάζνο 

γ. σζηό 

δ. σζηό 

ε. Λάζνο 

 

Α2.  

1. δ 

2. γ 

 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. 

α) Βαζηθνί ιόγνη πνπ ζπληεινύλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό θαη ηελ εμέιημε ησλ αλαγθώλ είλαη νη εμήο: 

 

1. Ζ ηετνολογία. Απνηέιεζκα ηεο ηερλνινγηθήο πξνόδνπ είλαη ε ζπλερήο αλαθάιπςε λέσλ 

πξντόλησλ. Από ηα λέα απηά πξντόληα, άιια θαιύπηνπλ πεξηζζόηεξν ηθαλνπνηεηηθά ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο αλάγθεο, όπσο ε ειεθηξνληθή θσηνγξαθηθή κεραλή, θαη άιια δεκηνπξγνύλ λέεο 

αλάγθεο, όπσο ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο. 

 

2. Ζ μίμηζη. Η έκθπηε ηάζε ησλ αλζξώπσλ λα κηκνύληαη ηνπο άιινπο ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ αλαγθώλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηαλάισζε ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ ζηε ρώξα καο είλαη 

απνηέιεζκα κίκεζεο εζίκνπ άιιεο ρώξαο. 

 

3. Ζ ζσνήθεια. Η ηάζε ησλ αλζξώπσλ λα δεηνύλ ηελ επαλάιεςε κηαο απόιαπζεο από ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ελόο αγαζνύ νδεγεί ηειηθά ζηελ αλάγθε γη’ απηό ην αγαζό. Οη άλζξσπνη 

ζπλεζίδνπλ εύθνια ζε λέα πξντόληα, όηαλ ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ αξθεηέο θνξέο. Αθνύκε ζπρλά ηελ 

έθθξαζε “ην ζπλήζηζα θαη κνπ έγηλε αλάγθε”. 

 

4. Ζ διαθήμιζη. Η δηαθήκηζε επηδξά ςπρνινγηθά ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηνπ δεκηνπξγεί ηελ 

επηζπκία απόθηεζεο αγαζώλ, δειαδή δεκηνπξγία αλαγθώλ πνπ δηαθνξεηηθά δε ζα ππήξραλ. Η 

ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη θπξίσο ε ηειεόξαζε έδσζαλ ζηε 
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δηαθήκηζε ηε δπλαηόηεηα λα πιεζηάζεη ηνλ θαηαλαισηή, αλεμάξηεηα από ειηθία, θαη λα ηνπ 

“επηβάιεη” λέα πξντόληα, απμάλνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ θαη νδεγώληαο ηνλ ζε “ππεξθαηαλάισζε”. 

 

β) Οη αλάγθεο σο ζύλνιν είλαη απεξηόξηζηεο ή αθόξεζηεο, αιιά θάζε κηα αλάγθε μερσξηζηά 

ππόθεηηαη ζε προζωρινό κορεζμό. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, όζν 

απμάλεηαη ε πνζόηεηα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ αγαζνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο 

αλάγθεο, ηόζν ε έληαζε απηήο ηεο αλάγθεο κεηώλεηαη, ώζπνπ επέξρεηαη πιήξεο ηθαλνπνίεζε ή 

θνξεζκόο. Απηόο ν θνξεζκόο είλαη πξνζσξηλόο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάγθε γηα λεξό από έλα 

δηςαζκέλν άηνκν κεηά ηελ θαηαλάισζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο λεξνύ παύεη λα πθίζηαηαη 

πξνζσξηλά. Η ηαρύηεηα κε ηελ νπνία επέξρεηαη ν θνξεζκόο κηαο αλάγθεο είλαη ζέκα ππνθεηκεληθό, 

δειαδή δηαθέξεη από άηνκν ζε άηνκν. Παξάδεηγκα, ε αλάγθε γηα θξέαο ή απηνθίλεηα ηθαλνπνηείηαη 

κε πνζόηεηεο πνπ δελ είλαη ίδηεο γηα όια ηα άηνκα. 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  Δθόζνλ ην πνζνζηό ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ είλαη 10% ζα ηζρύεη: 

 

Καηάθεζη Α: 20.000€  ξεπζηά δηαζέζηκα 10% =  

Καη έηζη ε ηξάπεδα δανειοδοηεί ζηο άηομο Β: 20.000 – 2.000 = 18.000 € 

 

Καηάθεζη Β: 18.000€  ξεπζηά δηαζέζηκα 10%  =  

Καη έηζη ε ηξάπεδα δανειοδοηεί ζηο άηομο Γ: 18.000 – 1.800 = 16.200 € 

 

Σν άηνκν Γ θαηαζέηεη όιν ην πνζό ζε ινγαξηαζκό ηακηεπηεξίνπ, όκσο ζύκθσλα κε ηελ εθθώλεζε 

ε ηξάπεδα δε δίλεη δάλεην από απηό ην πνζό. 

 

Δπνκέλσο ε εκπνξηθή ηξάπεδα δεκηνύξγεζε πνζόηεηα ρξήκαηνο ίζε κε: 

18.000 + 16.200 = 34.200 € 

 

 

Γ2.  Αλ ην πνζνζηό ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ κεησζεί ζε 5% ζα ηζρύεη: 

 

Καηάθεζη Α: 20.000€  ξεπζηά δηαζέζηκα 5% =  

Καη έηζη ε ηξάπεδα δανειοδοηεί ζηο άηομο Β: 20.000 – 1.000 = 19.000 € 

 

Καηάθεζη Β: 19.000€  ξεπζηά δηαζέζηκα 5%  =  

Καη έηζη ε ηξάπεδα δανειοδοηεί ζηο άηομο Γ: 19.000 – 950 = 18.050 € 

 

Δπνκέλσο ε λέα πνζόηεηα ρξήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ εκπνξηθή ηξάπεδα είλαη ίζε κε: 

19.000 + 18.050 = 37.050 € 

 

πλεπώο ε πνζόηεηα ρξήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ε εκπνξηθή ηξάπεδα κεηαβάιιεηαη θαηά:  

37.050 – 34.200 = 2.850 € 

 

Γ3. ύκθσλα κε ηνλ ηύπν ηνπ αλαηνθηζκνύ έρνπκε: 
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Δπνκέλσο ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλαηνθηζκνύ, ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ πάξεη ην άηνκν 

«Α» ζην ηέινο ηνπο δεύηεξνπ έηνπο εηλαη 20.808 €. 

 

Σν πνζό ησλ ηόκων πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ θαηάζεζή ηνπ είλαη: 

20.808 – 20.000 = 808 € 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. 

 2019 2020 

Σηκή (επξώ) 20 24 

Πνζόηεηα (κνλάδεο) 17.280 20.000 

ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο  345.600 480.000 

Γείθηεο Σηκώλ (%)  100 120 

ΑΔΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο  345.600 400.000 

Καηά Κεθαιήλ Πξαγκαηηθό ΑΔΠ 360 400 

Πιεζπζκόο (αξηζκόο αηόκσλ)  960 1.000 

Δξγαηηθό δπλακηθό (αξηζκόο 

αηόκσλ) 
720 750 

Απαζρνινύκελνη (αξηζκόο 

αηόκσλ) 
612 660 

Άλεξγνη (αξηζκόο αηόκσλ) 108 90 

Πνζνζηό αλεξγίαο (%)  15% 12 

 

Γηα ην έηνο 2019: 

 € 

 

 € 
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 € 

 

Δξγαηηθό Γπλακηθό = Απαζρνινύκελνη  + Άλεξγνη  720 = 612 + Άλεξγνη  

Άλεξγνη = 108 άηνκα 

 
 

Γηα ην έηνο 2020: 

 € 

 

 € 

 

  άηνκα 

 

 

 άηνκα 

 

Δξγαηηθό Γπλακηθό = Απαζρνινύκελνη  + Άλεξγνη   

750 = Απαζρνινύκελνη  + 90 Απαζρνινύκελνη   = 660 άηνκα 

 

Γ2. Ρπζκόο πιεζσξηζκνύ είλαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκώλ κεηαμύ ησλ εηώλ 2019 

θαη 2020: 

 

 
 

Γ3. 2019 – 2020:  

Πξαγκαηηθή Μεηαβνιή ΑΔΠΣ = 400.000 – 345.600 = 54.400 € 

 

Πξαγκαηηθή Πνζνζηηαία Μεηαβνιή ΑΔΠΣ =  

 

 

τολιαζμός θεμάηων 

Σα ζέκαηα ήηαλ βαηά, θάιππηαλ κεγάιν κέξνο ηεο ύιεο, νη καζεηέο καο είραλ πξνεηνηκαζηεί 

θαηάιιεια θαη δελ αληηκεηώπηζαλ δπζθνιία ζηελ επίιπζε ηνπο. Αλ ππήξμε θάπνηα δπζθνιία, απηή 

έγθεηηαη θπξίσο ζηηο πξάμεηο πνπ απαηνύληαλ (θπξίσο ζην Γ ζέκα). 

 

Δπιμέλεια Απανηήζεων 

Λεσηέρης Μσλωνάς 

 


