ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία
1. Αντικείμενο μελέτης της μικροοικονομίας είναι (μεταξύ άλλων): α. η συνολική παραγωγή μιας
οικονομίας, β. η συνολική κατανάλωση μιας οικονομίας, γ. η ζήτηση του καταναλωτή, δ. το συνολικό
εισόδημα μιας οικονομίας.
2. Αντικείμενο της μακρο-οικονομίας είναι η: α. ζήτηση του καταναλωτή, β. συνολική κατανάλωση, γ.
παραγωγή ενός προϊόντος, δ. ποσότητα παραγωγής μιας επιχείρησης.
3. Η συνολική παραγωγή μιας χώρας μελετάται από την μικροοικονομία.
4. Να ορίσετε την έννοια του Ακαθάριστου Εγχώριου προϊόντος. Ποιες αδυναμίες παρουσιάζει το ΑΕΠ
ως δείκτης οικονομικής ευημερίας.
5. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μιας χώρας διαιρεμένο δια του πληθυσμού της ονομάζεται: α.
Εθνικό Εισόδημα, β. Εθνική Δαπάνη, γ. Κατά Κεφαλήν Εισόδημα, δ. Απόσβεση.
6. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: α. περιλαμβάνει την παραοικονομία, β. περιλαμβάνει τις
αποσβέσεις, γ. λαμβάνει υπόψη του τη διανομή του προϊόντος, δ. εκφράζει την παραγωγή κατά είδος
και όχι το σύνολό της.
7. Απόσβεση ονομάζουμε: α. τη συντήρηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, β. την ενοικίαση του
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, γ. την πώληση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, δ. τη φθορά του
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, αποτιμημένη σε χρήμα.
8. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μιας χώρας παράγεται από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν
στους κατοίκους της χώρας (ντόπιους και ξένους).
9. Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι: α. τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και το κράτος, β. το έδαφος, η
εργασία και το κεφάλαιο, γ. τα αγαθά και οι υπηρεσίες, δ. τα χρήματα
10. Πώς υπολογίζεται το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα μιας χώρας; (μον. 4) Γιατί είναι χρήσιμη η μέτρησή
του και ποιο είναι το βασικό του μειονέκτημα; (μον. 8)
11. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα προκύπτει αν το Καθαρό Εγχώριο Προϊόν διαιρεθεί με τον συνολικό
πληθυσμό της χώρας.
12. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα προκύπτει αν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν διαιρεθεί με το σύνολο
του πληθυσμού της χώρας.
13. Το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα, ως μέγεθος, μπορεί να αποτυπώσει την άνιση διανομή του εισοδήματος
μιας χώρας στα επί μέρους άτομα.
14. Στο Καθαρό Εγχώριο Προϊόν συμπεριλαμβάνονται και οι Αποσβέσεις.
15. Στον υπολογισμό του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος υπολογίζουμε και τις αποσβέσεις.
16. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν δεν συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της
παραοικονομίας.
17. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν χρησιμοποιείται ως δείκτης οικονομικής ευημερίας μιας χώρας.
18. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περιλαμβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που δεν είναι αντικείμενο
αγοραπωλησίας.
19. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: α. περιλαμβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που δεν είναι
αντικείμενο αγοραπωλησίας, β. λαμβάνει υπόψη του τη σύνθεση της παραγωγής, γ. λαμβάνει υπόψη
του τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, δ. δε λαμβάνει υπόψη του τη διανομή του προϊόντος.
20. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π) μιας χώρας που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα
παραοικονομίας, είναι μικρότερο από αυτό που καταγράφεται στις επίσημες στατιστικές.
21. Η παραοικονομία στη χώρα μας υπολογίζεται περίπου σε 30% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος.

Ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας
22. Ποιοι φορείς αποτελούν τον ιδιωτικό και ποιος το δημόσιο τομέα μιας χώρας; (μον. 3) - Ποιο
οικονομικό σύστημα ονομάζεται καπιταλιστικό, ποιο σοσιαλιστικό και ποιο μεικτής οικονομίας, με
κριτήριο την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής; (μον. 10)
23. Βασικοί φορείς του οικονομικού συστήματος είναι: α. τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, το κράτος, β. το
έδαφος, η εργασία και το κεφάλαιο, γ. τα αγαθά και οι υπηρεσίες, δ. τα χρήματα
24. Σε ένα οικονομικό κύκλωμα: α. οι επιχειρήσεις δίνουν στα νοικοκυριά προϊόντα και τα νοικοκυριά
πληρώνουν τις επιχειρήσεις με χρήμα, β. η ποσότητα συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών
παραμένει πάντα σταθερή, γ. δεν παρατηρείται ποτέ ροή χρήματος, δ. οι ροές των συντελεστών
παραγωγής, των προϊόντων και του χρήματος δεν είναι ποτέ διαρκείς.
25. Σκοπός των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.
26. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σε ένα οικονομικό κύκλωμα, επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της
κοινωνικής ευημερίας.
27. Σκοπός του κράτους είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.
28. Τα νοικοκυριά επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.
29. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αποτελούν το δημόσιο τομέα της οικονομίας.
30. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, ασκώντας οικονομική δραστηριότητα, αποτελούν τον ιδιωτικό
τομέα της οικονομίας.
31. Όταν η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ανήκει κυρίως στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά, αλλά
το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία, τότε έχουμε: α. κομμουνιστικό οικονομικό σύστημα, β.
σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα, γ. καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα, δ. σύστημα μεικτής
οικονομίας.
32. Όταν η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ανήκει στο κοινωνικό σύνολο, τότε το οικονομικό σύστημα
είναι καπιταλιστικό.
33. Στο σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής ανήκει στα νοικοκυριά και
τις επιχειρήσεις.
34. Τα δημόσια αγαθά είναι αδιαίρετα και το όφελος τους διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς
αποκλεισμούς.
35. Η εξασφάλιση της παραγωγής των κοινωνικά σημαντικών αγαθών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από
τις συνθήκες της αγοράς και σε τιμές προσιτές για το λαό, αποτελεί βασικό στόχο των Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο).
36. Στόχος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο) αποτελεί ο ανταγωνισμός με τις
ιδιωτικές επιχειρήσει, ακόμη κι εναντίον της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος.
37. Ο στόχος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο), που καθορίζεται στις διατάξεις
ίδρυσής τους, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
38. Να σχολιάσετε το βασικό στόχο των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο).
Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία
39. Να διατυπώσετε το θεμελιώδες οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας (μον. 4) καθώς και τα τέσσερα
οικονομικά προβλήματα που απορρέουν από αυτό. (μον. 8)
40. Το θεμελιώδες οικονομικό πρόβλημα, από το οποίο απορρέουν όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι: οι ανάγκες
των ανθρώπων είναι απεριόριστες και τα μέσα για την ικανοποίησή τους είναι περιορισμένα.
41. Ένα από τα βασικά οικονομικά προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει κρατικός παρεμβατισμός
είναι η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος.
42. Ποιο είναι το θεμελιώδες οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας (μον. 4) καθώς και τα τέσσερα
οικονομικά προβλήματα που απορρέουν από αυτό. (μον. 4)- να αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο
προσπαθούν να λύσουν τα βασικά οικονομικά προβλήματα το καπιταλιστικό και το σοσιαλιστικό
σύστημα (μον. 4)

43. Η σοσιαλιστική άποψη υποστηρίζει τον κρατικό παρεμβατισμό στην οικονομία.
44. Ένας από τους στόχους του κρατικού παρεμβατισμού στην αγορά είναι η καλύτερη κατανομή των
πόρων.
45. Όταν η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής ανήκει στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, το οικονομικό
σύστημα είναι σοσιαλιστικό.
46. Η σοσιαλιστική οικονομική άποψη (διευθυνόμενη οικονομία) ζητά από το κράτος, να επιλύει τα
βασικά οικονομικά προβλήματα της κοινωνίας.
Ο κρατικός προϋπολογισμός
47. Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του κράτους και πώς βοηθά την κυβέρνηση; (μον. 5). Ποιες
μορφές μπορεί να πάρει ο προϋπολογισμός ως λογαριασμός; (μον. 7)
48. Τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του κράτους και για ποιο λόγο συντάσσεται; (μον. 4) – Πότε ένας
κρατικός προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, πότε ελλειμματικός και πότε ισοσκελισμένος; (μον.
9)
49. Ο λογαριασμός, που περιλαμβάνει τις οικονομικές συναλλαγές μιας χώρας με άλλες χώρες, κατά τη
διάρκεια ενός έτους, ονομάζεται: α. κρατικός προϋπολογισμός, β. εξωτερικός δανεισμός, γ. Ισοζύγιο
πληρωμών, δ. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
50. Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων, που σχεδιάζει το κράτος να πραγματοποιήσει το επόμενο
έτος, περιλαμβάνονται: α. στο Ισοζύγιο πληρωμών, β. στον κρατικό προϋπολογισμό, γ. στο Κατά
Κεφαλήν Εισόδημα, δ. στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
51. Όταν οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού είναι μεγαλύτερες από τα έσοδα, τότε έχουμε: α.
ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, β. πλεονασματικό κρατικό προϋπολογισμό, γ. πλεόνασμα στο
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, δ. έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό.
52. Ο κρατικός προϋπολογισμός, από νομική άποψη, αποτελεί νόμο του κράτους.
53. Έλλειμμα στον προϋπολογισμό μιας χώρας υπάρχει, όταν οι δαπάνες του δημοσίου είναι μικρότερες
από τα έσοδά του.
54. Η κυριότερη πηγή εσόδων του κράτους είναι: α. τα τέλη κυκλοφορίας, που πληρώνουμε για τα
αυτοκίνητά μας, β. οι φόροι, γ. οι εισπράξεις από πρόστιμα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, δ. τα κέρδη από τα λαχεία.
55. Τι είναι οι άμεσοι και τι οι έμμεσοι φόροι; (μον. 6). Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα
μειονεκτήματά τους; (μον. 6)
56. Τι αποτελούν οι φόροι για το κράτος; (μον. 5). Να συγκρίνετε τους άμεσους με τους έμμεσους
φόρους ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. (μον. 8)
57. Κύρια πηγή εσόδων του κράτους αποτελούν: α. μόνο οι άμεσοι φόροι, β. οι άμεσοι και οι έμμεσοι
φόροι, γ. ο δανεισμός, δ. η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
58. Οι φόροι αποτελούν εθελοντική μεταβίβαση εισοδήματος από τους ιδιώτες προς το κράτος.
59. Έμμεσος φόρος είναι: α. ο φόρος εισοδήματος, β. ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, γ. ο φόρος
περιουσίας, δ. τίποτε από τα παραπάνω.
60. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) αποτελεί έναν άμεσο φόρο.
61. Οι φόροι που επιβάλλονται στα διάφορα προϊόντα κατανάλωσης, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α), είναι άμεσοι φόροι.
62. Άμεσος φόρος είναι ο φόρος: α. προστιθέμενης αξίας, β. εισοδήματος, γ. στα οινοπνευματώδη ποτά,
δ. καπνού.
63. Ο φόρος στα οινοπνευματώδη ποτά είναι άμεσος φόρος.
64. Βασικό μειονέκτημα των έμμεσων φόρων είναι ότι πλήττουν βαρύτερα τα μικρότερα εισοδήματα.

65. Βασικές κατηγορίες εσόδων ενός κράτους είναι: α. οι δημόσιες δαπάνες, β. οι φόροι, ο δανεισμός και
η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, γ. τα εισοδήματα των πολιτών, δ. ο κρατικός
προϋπολογισμός.
66. Οι έμμεσοι φόροι: α. επιβάλλονται στην περιουσία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, β.
επιβάλλονται σε διάφορα προϊόντα κατανάλωσης, γ. προκαλούν φορολογικό βάρος, που είναι
προσαρμοσμένο στη φορολογική ικανότητα των φορολογούμενων, δ. επιβάλλονται στο εισόδημα των
φορολογούμενων.
67. Οι έμμεσοι φόροι : α. επιβάλλονται στα εισοδήματα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, β.
επιβάλλονται στην περιουσία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, γ. προσαρμόζουν το
φορολογικό τους βάρος στη φοροδοτική ικανότητα του φορολογούμενου, δ. πλήττουν βαρύτερα τα
μικρότερα εισοδήματα.
68. Στις αναπτυγμένες χώρες κύρια πηγή εσόδων του κράτους είναι οι έμμεσοι φόροι.
69. Οι άμεσοι φόροι: επιβάλλονται σε προϊόντα κατανάλωσης, β. αποτελούν κυριότερη πηγή εσόδων του
κράτους στις αναπτυσσόμενες χώρες, γ. επιβάλλονται στο εισόδημα και στην περιουσία των
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, δ. πληρώνονται από τις επιχειρήσεις στο κράτος και
μετακυλύονται στην τιμή των προϊόντων.
70. Οι άμεσοι φόροι : α. επιβάλλονται στο εισόδημα και την περιουσία των φορολογούμενων, β.
επιβάλλονται σε διάφορα προϊόντα κατανάλωσης, γ. είναι περισσότερο ανεκτοί από τους
φορολογούμενους, δ. πλήττουν βαρύτερα τα μικρότερα εισοδήματα.
71. Να εξηγήσετε με τη χρήση ενός παραδείγματος (για κάθε περίπτωση), με ποιο τρόπο μπορεί να
χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση τις δημόσιες δαπάνες, για να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα: της
καλύτερης κατανομής των πόρων, της σταθεροποίησης της οικονομίας, της οικονομικής ανάπτυξης
και της καλύτερης διανομής του εισοδήματος. (μον. 12)
72. Η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας αποτελεί δημόσια δαπάνη.
73. Ποια τα βασικά οικονομικά προβλήματα που προσπαθεί να λύσει το κράτος με την παρέμβασή του
στην οικονομία; (μον. 4) – Να εξηγήσετε πώς μπορεί να λύσει δυο από αυτά με τη χρήση των
δημοσίων δαπανών. (μον. 9)
Ισοζύγιο
74. Να ορίσετε την έννοια του «ισοζυγίου πληρωμών» (μον. 3)- Ποια εικόνα μπορεί να παρουσιάζει το
ισοζύγιο πληρωμών από οικονομική άποψη; (μον. 2)- Να αιτιολογήσετε την εικόνα που παρουσιάζουν
διαχρονικά το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο υπηρεσιών της χώρας μας. (μον. 8)
75. Το εμπορικό ισοζύγιο περιλαμβάνει: α. τις εισπράξεις και τις πληρωμές από τα ταξίδια, β. τις
εισπράξεις και πληρωμές για μισθούς, γ. τις εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων, δ. τις
εισπράξεις και πληρωμές από και προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
76. Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας είναι πάντοτε πλεονασματικό.
77. Το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αποτελεί μόνιμο οικονομικό πρόβλημα της χώρας μας.
78. Το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας μας είναι πάντα πλεονασματικό.
79. Το ισοζύγιο υπηρεσιών περιλαμβάνει τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων.
80. Το ισοζύγιο υπηρεσιών της χώρας μας είναι ελλειμματικό.
81. Το ισοζύγιο υπηρεσιών της χώρας μας είναι μόνιμα ελλειμματικό, κυρίως λόγω του τουρισμού.
82. Να αιτιολογήσετε την εικόνα που παρουσιάζει διαχρονικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της
χώρας μας, καθώς και τα επιμέρους ισοζύγια που περιλαμβάνει.
83. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε συνεχώς ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αντανακλά την έλλειψη
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

84. Οι εισπράξεις και πληρωμές από και προς την ΕΕ περιλαμβάνονται στο: α. Εμπορικό ισοζύγιο, β.
Ισοζύγιο υπηρεσιών, γ. Ισοζύγιο εισοδημάτων, δ. Ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων.
85. Οι εξαγωγές και εισαγωγές εμπορευμάτων περιλαμβάνονται στο: α. Εμπορικό ισοζύγιο, β. Ισοζύγιο
υπηρεσιών, γ. Ισοζύγιο εισοδημάτων, δ. Ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων.
86. Το ισοζύγιο εισοδημάτων περιλαμβάνει τις εισπράξεις και πληρωμές από ταξίδια (τουρισμό),
μεταφορές και άλλες υπηρεσίες.
87. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές μιας χώρας από ταξίδια (τουρισμός) περιλαμβάνονται στο: α.
εμπορικό ισοζύγιο, β. ισοζύγιο υπηρεσιών, γ. ισοζύγιο εισοδημάτων, δ. ισοζύγιο τρεχουσών
μεταβιβάσεων.
88. Το δημόσιο χρέος, ανάλογα με τις δαπάνες που καλύπτει, διακρίνεται σε : α. εσωτερικό και
εξωτερικό, β. παραγωγικό και καταναλωτικό, γ. ομολογιακό και αναγκαστικό, δ. εσωτερικό και
αναγκαστικό.
89. Διαχρονικά, μετά τη μεταπολίτευση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας ήταν μόνο
ελλειμματικό και το έλλειμμα καλύπτονταν κάθε χρόνο με δανεισμό.
90. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές μιας χώρας για μισθούς, τόκους, κέρδη κτλ περιλαμβάνονται στο: α.
εμπορικό ισοζύγιο, β. ισοζύγιο υπηρεσιών, γ. ισοζύγιο εισοδημάτων, δ. ισοζύγιο τρεχουσών
μεταβιβάσεων.
91. Τα χρηματικά ποσά που λαμβάνει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνονται στο: α.
εμπορικό ισοζύγιο, β. ισοζύγιο υπηρεσιών, γ. ισοζύγιο εισοδημάτων, δ. ισοζύγιο τρεχουσών
μεταβιβάσεων.
Δημόσιος δανεισμός
92. Πότε το κράτος προσφεύγει στο δημόσιο δανεισμό; (μον. 8) – Σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται ο
δημόσιος δανεισμός ανάλογα με την προέλευσή του; (μον. 4)
93. Ένα ομολογιακό δάνειο μπορεί να απευθύνεται είτε στο κοινό, είτε στις τράπεζες.
94. Ποιες είναι οι συνέπειες του υπέρμετρου δανεισμού για μια χώρα (μον. 12)
95. Το δημόσιο χρέος, ανάλογα με την προέλευσή του, διακρίνεται σε : α. εσωτερικό και εξωτερικό, β.
παραγωγικό και καταναλωτικό, γ. ομολογιακό και αναγκαστικό, δ. εσωτερικό και αναγκαστικό.
96. Να περιγράψετε δυο μειονεκτήματα του δημόσιου δανεισμού.
97. Ο δημόσιος δανεισμός, ανάλογα με την προέλευσή του, διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό.
98. Ο δημόσιος δανεισμός μιας χώρας αυξάνει το δημόσιο χρέος της.
99. Ο δημόσιος δανεισμός μειώνει το δημόσιο χρέος.
100. Τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται από το κράτος απευθύνονται αποκλειστικά στις τράπεζες.
101.Το δάνειο που συνάπτεται για την πληρωμή των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ονομάζεται
παραγωγικό
102. Ο δημόσιος δανεισμός: α. μειώνει το δημόσιο χρέος, β. δεν μπορεί να οδηγήσει ποτέ σε κρατική
πτώχευση, γ. επιβαρύνει τις μελλοντικές γενιές, δ. δεν επηρεάζει τους μελλοντικούς
προϋπολογισμούς.
103. Ποιες είναι οι συνέπειες του υπέρμετρου δανεισμού για μια χώρα;

Οι παραπάνω ερωτήσεις προέρχονται από την Τράπεζα Θεμάτων και αφορούν στο συγκεκριμένο
κεφάλαιο (κεφ. 2: Η Οργάνωση της Οικονομίας) και μέχρι 14/12/2014.
Για την ομαδοποίηση: Δελλαπόρτα Θεοδώρα – 2ο ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής

