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Προτεινόμενα Θέματα – Πανελλαδικές 2020 

Μάθημα: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα 

στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή 

τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

α. Το πραγματικό Α.Ε.Π. είναι ιδεώδης δείκτης επειδή με αυτόν μετριέται η οικονομική 

ευημερία μίας οικονομίας.  

β. Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μίας 

κοινωνίας.  

γ. Η φάση της ύφεσης χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανεργία ενώ η παραγωγή και το 

εισόδημα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους. 

δ. Στο οικονομικό κύκλωμα παρατηρούμε ότι οι ροές είναι συνεχείς και δεν έχουν πάντοτε 

το ίδιο μέγεθος.  

ε. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι ένας λογαριασμός που περιέχει αποκλειστικά όλες τις 

δαπάνες που προβλέπεται να γίνουν από το κράτος μέσα σε ένα έτος.  

Μονάδες 15  

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις, και, 

δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Τα δάνεια εσωτερικού που συνάπτει το δημόσιο προέρχονται από τρεις πηγές οι οποίες 

είναι:  

α. η Κεντρική Τράπεζα, οι αποταμιεύσεις του κοινού, το εμπορικό τραπεζικό σύστημα.  

β. η Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το εμπορικό τραπεζικό σύστημα. 

γ. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι αποταμιεύσεις του κοινού, το εμπορικό τραπεζικό 

σύστημα.  

δ. η Κεντρική Τράπεζα, οι αποταμιεύσεις του κοινού, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.  

 

2. Καταθέτει κάποιος στην τράπεζα 100 ευρώ για ένα έτος με επιτόκιο 10% και 

ανατοκισμό. Στο τέλος του πρώτου έτους θα πάρει το χρηματικό ποσό των:  

α. 110 ευρώ.   

β. 1.010 ευρώ. 

γ. 111 ευρώ.  

δ. 120 ευρώ.  

Μονάδες 10 
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ΘΕΜΑ Β 

Τα στοιχεία που συντελούν στην παραγωγική διαδικασία τα ονομάζουμε συντελεστές 

παραγωγής.  

Β1.  

i. Να αναλύσετε τις τρεις κατηγορίες συντελεστών παραγωγής (Μονάδες 9). 

ii. Να ορίσετε την έννοια της επιχειρηματικότητας (Μονάδες 3).  

iii. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών παραγωγής (Μονάδες 3); 

iv. Ποιο είναι το κύριο οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας (Μονάδες 10);  

Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά στην φορολογία εισοδήματος.  

 

Ετήσιο εισόδημα (σε ευρώ) Φορολογικός συντελεστής 

0 – 10.000 0% 

10.001 – 30.000 10% 

30.001 – 50.000 20% 

50.001 – άνω 30% 

 

α. Ο πολίτης Α και ο πολίτης Β δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ και 60.000 ευρώ 

αντίστοιχα. Να υπολογιστεί ο φόρος που θα πληρώσει ο καθένας με βάση την παραπάνω 

κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.  

Μονάδες 6 

β. Ο καθένας από τους παραπάνω δύο πολίτες αγοράζει ένα αυτοκίνητο αξίας 10.000 ευρώ. 

Πληρώνει επιπλέον φόρο δαπάνης, που υπολογίζεται με φορολογικό συντελεστή 10%. Να 

υπολογίσετε το φόρο αυτό ως ποσοστό στο εισόδημα των πολιτών Α και Β (Μονάδες 4). 

Ποιο είναι το συμπέρασμά σας για την αναλογικότητα του φόρου δαπάνης ως προς το 

εισόδημά τους (Μονάδες 3);  

Μονάδες 7 

γ. Εάν το ονομαστικό εισόδημα ενός ατόμου είναι 1.000 ευρώ και το επίπεδο τιμών είναι 

125, ποιο είναι το πραγματικό του εισόδημα (Μονάδες 2); Να αναλύσετε τα αίτια του 

πληθωρισμού (Μονάδες 10).  

Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται δεδοµένα µιας υποθετικής οικονοµίας στην 

οποία παράγεται µόνο ένα αγαθό. Έτος βάσης είναι το 2017.  
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 2017 2018 2019 

Τιμή 200 210 224 

Ποσότητα  1.200 1.500 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές    

Δείκτης Τιμών (%)    

ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 100  300.000 

Κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ   200 

Πληθυσμός (αριθμός ατόμων) 160 1.280  

Εργατικό δυναμικό (αριθμός ατόμων) 1.250  1.200 

Απασχολούμενοι (αριθμός ατόμων)  896  

Άνεργοι (αριθμός ατόμων) 900   

Ποσοστό ανεργίας (%)  12.5 12.5 

 

α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα και λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

εργατικό δυναµικό κάθε έτους αντιστοιχεί στο 80% του πληθυσμού του έτους, να 

συμπληρώσετε τα κενά του, παρουσιάζοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.  

Μονάδες 17 

β. Να υπολογίσετε το πραγματικό Α.Ε.Π. του έτους 2018 σε σταθερές τιμές του 2019. 

Μονάδες 4 

γ. Να υπολογίσετε τον ρυθμό πληθωρισμού μεταξύ των ετών 2018 και 2019.  

Μονάδες 4 

Κατά τους υπολογισμούς σας, όπου απαιτείται, να χρησιμοποιήσετε δύο (2) δεκαδικά ψηφία. 

 

 

 

Εύχομαι επιτυχία!  

Μαρία Μαλαγκονιάρη,  

Οικονομολόγος – Εκπαιδευτικός  


