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Υλικό επανάληψης 7ου Κεφαλαίου για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος 

Το σφάλμα σύνθεσης είναι σφάλμα λογικής 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι το άθροισμα των ποσοτήτων 

Η συνολική ζήτηση και η αγοραία ζήτηση είναι έννοιες ταυτόσημες 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  αποτελείται από το άθροισμα της αξίας των επι μέρους αγαθών που δίνει 

την συνολική αξία για την οικονομία 

Όταν ο δείκτης τιμών είναι μικρότερος από τη μονάδα, τότε οι τιμές έχουν μειωθεί σε σχέση με το έτος 

βάσης. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) μιας χώρας περιλαμβάνει και τη χρηματική αξία των αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται σε αυτή τη χώρα από επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολίτες άλλων χωρών.  

Το ονοματικό Α.Ε.Π. είναι καλύτερο μέτρο σύγκρισης της ευημερίας μιας οικονομίας απ’ ότι το πραγματικό 

Α.Ε.Π. 

Αν στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν προστεθεί το Καθαρό Εισόδημα από το Εξωτερικό, προκύπτει το 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.  

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

Όσο μεγαλύτερη είναι η ανισοκατανομή του προϊόντος σε μια οικονομία τόσο πιο αναξιόπιστο γίνεται το 

κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. ως δείκτης της οικονομικής ευημερίας.  

Το αλεύρι που αγοράζει μια οικογένεια για να φτιάξει κεϊκ αποτελεί ενδιάμεσο αγαθό 

Το αλεύρι που αγοράζει ένας φούρνος για να φτιάξει κεϊκ αποτελεί ενδιάμεσο αγαθό 

Τα ρούχα που αγοράζει ένα κατάστημα από μια βιοτεχνία για να τα πουλήσει είναι τα τελικά αγαθά 

Μπορούμε να μετρήσουμε το ΑΕΠ είτε με τα τελικά είτε με τα ενδιάμεσα αγαθά 

Με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας μπορεί να προκύψουν εύκολα λάθη γι΄ αυτό αποφεύγεται  

Η μεταβολή του Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές μπορεί να προέλθει είτε από  μεταβολή της ποσότητας 

παραγωγής είτε από μεταβολή τιμών ή από συνδυασμό των δύο.  

Το πραγματικό Α.Ε.Π. μετρά μόνο τις πραγματικές μεταβολές της παραγωγής από έτος σε έτος.  

 Όταν ο δείκτης τιμών είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, το ονομαστικό Α.Ε.Π. είναι μεγαλύτερο από το 

πραγματικό Α.Ε.Π.  
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Β. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Η μικροοικονομία εξετάζει τα οικονομικά προβλήματα 

Α.  ως ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων αγαθών 

Β. από την πλευρά της συνολικής κατανάλωσης και συνολικής προσφοράς 

Γ. από το πρίσμα της συμπεριφοράς του οικονομούντος ατόμου 

Δ. από το πρίσμα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού 

Ε. το Γ και το Δ 

2. Η έννοια «εγχώριο» αφορά : 

 Α. τους μόνιμους κατοίκους μια χώρας 

 Β. ότι παράγεται στην επικράτεια 

 Γ. ότι παράγεται από τους πολίτες μιας χώρας άσχετα που δραστηριοποιούνται 

 Δ. μόνο ότι προέρχεται από τη χώρα και τα εισοδήματα που εισέρχονται σ αυτήν από το εξωτερικό 

 Ε. το Β και το Δ 

3. Οι επιπτώσεις από την πανδημία του κοροναϊού: 

 Α. αφορά κυρίως την ιατρική κοινότητα 

 Β. απασχολεί την οικονομία μόνο από μακροοικονομική άποψη 

 Γ. απασχολεί την οικονομία μόνο από μικροοικονομική άποψη 

 Δ. απασχολεί την οικονομία και από μικροοικονομική και από μακροοικονομική σκοπιά  

 Ε. είναι περισσότερο κοινωνιολογικό ζήτημα  

4. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Α. περιλαμβάνει και την αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν στην ιδιοκατανάλωση. 

Β. περιλαμβάνει και την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας. 

Γ. εκφράζει όχι μόνο το μέγεθος της παραγωγής αλλά και τη σύνθεσή της, δηλαδή το είδος των 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται. 

Δ. είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης, δηλαδή η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν 

εκφράζεται στην τιμή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π. 
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Γ. Ασκήσεις - Εφαρμογές 

1. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η διαδικασία παραγωγής πλεκτών σε στάδια παραγωγής και η αξία 

πώλησής τους: 

Στάδια παραγωγής Αξία πώλησης 

Ακατέργαστο μαλλί  300.000 €  

Νήμα  600.000 €  

Πλεκτό  800.000 €  

Εμπόριο  950.000 €  

 

Να υπολογιστεί η αξία του τελικού προϊόντος που θα περιληφθεί στον υπολογισμό του Α.Ε.Π. 

2. Δίνεται ο παρακάτω πίνακας (σε δις €). Έτος βάσης το 1997. 

ΕΤΗ Δ.Τ. % Α.Ε.Π. τρ. τιμές Α.Ε.Π. στ. τιμές 

2007  100  500   

2008  105  60   

2009  80  74   

2010  110  80   

 

Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα. Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. 

μεταξύ των ετών 2009 - 2010 σε σταθερές τιμές του 2009 (στους υπολογισμούς να μη χρησιμοποιηθεί πάνω 

από ένα δεκαδικό ψηφίο). 

3. Δίνετε ο ακόλουθος πίνακας: 

ΕΤΗ ΑΕΠ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ Δ.Τ 

2000 300 100 

2001 350 120 

2002 380 150 

2003 400 165 

2004 518,4 178,2 

  

α) ποιος είναι ο ρυθμός πληθωρισμού κατά το έτος 2004 με το έτος βάσης το 2003, 
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β) πόσο τοις εκατό μεταβλήθηκε το ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο με σταθερές τιμές το 2003; 

4. Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν μια υποθετική οικονομία η οποία κατά τα έτη Χ και Ψ παράγει τα 

αγαθά Α, Β, Γ, Δ. 

 ΕΤΟΣ Χ ΕΤΟΣΨ 

ΑΓΑΘΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Α  20 50 30 60 

Β 30  150 40 100 

Γ  40 100 50 90 

Δ 60  120  60 150 

  

 Α) Να υπολογίσετε το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές για τα έτη Χ και Ψ.  

Β) Να υπολογίσετε το πραγματικό ΑΕΠ χρησιμοποιώντας το Ψ ως έτος βάσης. 

 

5. Σε μια υποθετική οικονομία το Α.Ε.Π. για το έτος 2007 ήταν 1300 εκατ. δολάρια σε τρέχουσες τιμές και 

1.000 εκατ. δολάρια σε σταθερές τιμές του έτους 2003. Αν μεταξύ των ετών 2007 και 2008 το ονοματικό 

Α.Ε.Π. και ο δείκτης τιμών (με βάση το έτος 2003) αυξήθηκαν κατά 30% και 25% αντίστοιχα, να υπολογιστεί 

η ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού Α.Ε.Π. μεταξύ των ετών 2007 και 2008 σε σταθερές τιμές του 

2003.  

 

 

 

 


