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ΘΕΜΑ Β 
Β1. α. Σχολικό βιβλίο σελίδα 153 

Οι καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες προέρχονται από ιδιώτες, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς κτλ. και 
διακρίνονται σε καταθέσεις όψεως, καταθέσεις ταμιευτηρίου και 
καταθέσεις επί προθεσμία. Οι καταθέσεις όψεως γίνονται από 
επιχειρήσεις και διακινούνται συχνά με επιταγές. Οι καταθέσεις 
ταμιευτηρίου είναι η συνηθέστερη μορφή κατάθεσης. 
Στις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου ο καταθέτης έχει το 
δικαίωμα να κάνει κατάθεση ή ανάληψη χρηματικού ποσού 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί. Στην περίπτωση των 
καταθέσεων επί προθεσμία, ο καταθέτης δεν έχει το δικαίωμα να 



 

 

αποσύρει τα χρήματά του ούτε μέρος αυτών, πριν παρέλθει η 
συμφωνημένη προθεσμία. Αν όμως θελήσει να αποσύρει 
τα χρήματά του νωρίτερα από την προθεσμία, πληρώνει ένα 
προκαθορισμένο πρόστιμο στην τράπεζα. Το επιτόκιο καταθέσεων 
δεν είναι πάντοτε το ίδιο, αλλά διαφέρει για κάθε τράπεζα και 
οπωσδήποτε εξαρτάται από το είδος της κατάθεσης. Στις 
καταθέσεις επί προθεσμία το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από αυτό 
των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου και μάλιστα όσο 
μεγαλύτερη είναι η προθεσμία κατάθεσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το 
επιτόκιο. Αυτό συμβαίνει, γιατί η τράπεζα γνωρίζει το χρονικό 
διάστημα που έχει στη διάθεσή της το χρηματικό ποσό και μπορεί 
να το εκμεταλλεύεται καλύτερα και με λιγότερους κινδύνους. 

 

β. Σχολικό βιβλίο σελίδες 153-154 
Ο ένας προέρχεται από την πολιτική και τους κανονισμούς που 
επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα, όπως ο καθορισμός του ποσοστού 
των ρευστών διαθεσίμων. Τα ρευστά διαθέσιμα είναι ένα απόθεμα 
χρημάτων που οφείλει να κρατάει η εμπορική τράπεζα στο ταμείο 
της. Για παράδειγμα, όταν η Κεντρική Τράπεζα καθορίσει το 
ποσοστό των ρευστών διαθεσίμων στο 20%, τότε οι εμπορικές 
τράπεζες είναι υποχρεωμένες για κάθε 100 ευρώ που καταθέτουν 
οι πελάτες τους, να κρατούν στο ταμείο τους 20 ευρώ και έχουν 
δυνατότητα να δανείσουν τα υπόλοιπα 80 ευρώ. 
Ο άλλος περιορισμός προέρχεται από τις ίδιες τις εμπορικές 
τράπεζες, που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την επιστροφή των 
χρηματικών κεφαλαίων που δανείζουν μαζί με τους τόκους. 
Για το λόγο αυτό, όταν μια τράπεζα χορηγεί κάποιο δάνειο, 
φροντίζει να ερευνά την οικονομική κατάσταση του 
δανειοδοτούμενου και τη δυνατότητα της αποδοτικής 
χρησιμοποίησης του δανείου, δηλαδή επιδιώκει την εξασφάλιση 
των κεφαλαίων της. 



 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Για το αγαθό Α 

• 1ο στάδιο : ΑΠ1 = ΠΑ1 = 1.500 

• 2ο στάδιο : ΠΑ2 = ΑΠ2 - ΑΠ1 = 2.600 - 1.500 = 1.100 

• 3ο στάδιο : ΠΑ3 = ΑΠ3 - ΑΠ2 = 3.800 - 2.600 = 1.200 

• 4ο στάδιο : ΑΠ4 = ΑΠ3 + ΠΑ4 = 3.800 + 1.200 = 6.000 

Για το αγαθό Β 

• 1ο στάδιο : ΠΑ1 = ΑΠ1 = 1.800 

• 2ο στάδιο : ΑΠ2 = ΑΠ1 + ΠΑ2 = 1.800 + 700 = 2.500 

• 3ο στάδιο : ΑΠ3 = ΑΠ2 + ΠΑ3 = 2.500 + 900 = 3.400 

• 4ο στάδιο : ΠΑ4 = ΑΠ4 - ΑΠ3 = 4.800 - 3.400 = 1.400 



 

 

Γ2. ΑΕΠσ.τ.2019 = 
ΑΕΠ

τ.τ.2019 100 
ΔΤ 

 
ΑΕΠσ.τ.2019 = 

ΑΕΠσ.τ.2019 = 

2019 

6.000 + 4.800 
100 



120 

10.800 
100 



120 

 

Γ3. ΔΤ2018 

ΔΤ
2019 

= 100 

= 120 

ΑΕΠ = ΑΕΠ
τ.τ.2018 100 = 

 

3.000 
100 = 3.000 

 

2018σ.τ.2018 
ΔΤ2018 100 

ΑΕΠ = ΑΕΠτ.τ.2019 100 = 
 

9.000 
100 = 7.500 

 

2019σ.τ.2018 
ΔΤ2019 120 

πραγματική μεταβολή ΑΕΠ = 7.500 - 3.000 = 4.500 χ.μ. 

Στις 3.000 χ.μ. έχουμε πραγματική αύξηση 4.500 χ.μ. 

Στις    100 χ.μ. Χ; 

Χ = = 

Άρα έχουμε 

450 

3 
= 150 

Γ4. Σχολικό βιβλίο σελίδα 134 
Μια άλλη διάκριση των αγαθών είναι σε τελικά και ενδιάμεσα. 
Τελικά είναι αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι 
παραπέρα μετασχηματισμό. 
Ενδιάμεσα είναι αυτά που αγοράζονται για περαιτέρω 
επεξεργασία και όχι τελική χρήση. 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Lx + LΨ = 5, όπου Lx οι εργάτες του παράγουν το αγαθό Χ και 
LΨ οι εργάτες που παράγουν το αγαθό Ψ. 

Lx Αγαθό Χ = 50.Lx LΨ Αγαθό Ψ = 150.LΨ 

0 0 5 750 

1 50 4 600 

2 100 3 450 

3 150 2 300 

4 200 1 150 

5 250 0 0 

 

Δ2. Lx + LΨ = 6, όπου Lx οι εργάτες του παράγουν το αγαθό Χ και 
LΨ οι εργάτες που παράγουν το αγαθό Ψ. 

Lx Αγαθό Χ = 50.Lx LΨ Αγαθό Ψ = 150.LΨ 

0 0 6 900 

1 50 5 750 

2 100 4 600 

3 150 3 450 

4 200 2 300 

5 250 1 150 
6 300 0 0 

 

 
Δ3. ΚΕ = ΔΨ 

=
 

 

150 
= 3

 
 

Χ
 ΔΧ 50 

είναι σταθερό για κάθε συνδυασμό, 
άρα η κλίση της Κ.Π.Δ. παραμένει σταθερή 
σε όλο το μήκος της και, συνεπώς, 
είναι ευθεία γραμμή. 

 
 
 


