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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)  
 

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 οικόπεδο πάνω στο οποίο χτίζεται ένα εργοστάσιο 
ανήκει στον παραγωγικό συντελεστή κεφάλαιο. 

β. Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν προκύπτει, 
αν διαιρέσουμε το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ίδιου 
έτους. 

γ. Οι καταθέσεις στις εμπορικές τράπεζες προέρχονται από 
ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς 
κλπ. και διακρίνονται σε καταθέσεις όψεως, καταθέσεις 
ταμιευτηρίου και καταθέσεις επί προθεσμία. 

δ. Εποχική ανεργία είναι εκείνη, η οποία οφείλεται στην 
αδυναμία της αγοράς εργασίας να απορροφήσει άμεσα 
ανέργους, παρότι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, για 
τις οποίες οι άνεργοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα και 
επαγγελματική εξειδίκευση. 

ε. Προοδευτικός φόρος είναι εκείνος, του οποίου ο 
φορολογικός συντελεστής αυξάνεται, όταν η φορολογική 
βάση αυξάνεται. 

Μονάδες 15 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

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. Σε μία υποθετική οικονομία το εργατικό δυναμικό είναι 
1.000.000 άτομα και ο αριθμός των ανέργων 50.000 
άτομα. Το ποσοστό ανεργίας είναι: 

α. 0,5% 
β.  5,5% 
γ.  5% 
δ.  50% 

 
2.  Να επιλέξετε ποιο από τα παρακάτω αποτελεί 

μεταβιβαστική πληρωμή:  

α.  Δαπάνες για επενδύσεις που αυξάνουν το κεφάλαιο 
της οικονομίας. 

β.  Μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων  
γ. Δαπάνες για ενοίκια κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες 

υπηρεσίες. 
δ.  Επιδόματα ανεργίας  

Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. α) Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις τέσσερις (4) βασικές 
οικονομικές λειτουργίες του Κράτους (μον. 4). 

β) Να περιγράψετε τις τρεις βασικές επιδράσεις που έχουν 
στη λειτουργία της οικονομίας οι δημόσιες δαπάνες και 
οι διάφορες μορφές φορολογίας (μον. 21). 

Μονάδες 25 

  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ 

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ), μίας υποθετικής οικονομίας για τα έτη 2018, 
2019 και 2020, σε εκατομμύρια χρηματικές μονάδες. 

ΕΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΕΠ 

2018 300 300 

2019 250 500 

2020 500 1.000 

 

Γ1. Τι μετρά το πραγματικό ΑΕΠ και τι το ονομαστικό ΑΕΠ  
(μον. 4); Να περιγράψετε πότε αυξάνεται το πραγματικό ΑΕΠ 
και πότε το ονομαστικό ΑΕΠ (μον. 6). Ποιο από τα δύο (2) 
μεγέθη είναι καλύτερο μέτρο σύγκρισης για την ευημερία 
της οικονομίας (μον. 1) και γιατί (μον. 2);  

Μονάδες 13 

 

Γ2. Τι εκφράζει ο Δείκτης Τιμών (ΔΤ) (μον. 2); Να υπολογίσετε 
τον ΔΤ για τα έτη 2019 και 2020 (μον. 4).  

Μονάδες 6 

 

Γ3. Αν ο ρυθμός πληθωρισμού (ΡΠ) για το έτος 2021 ήταν 10%, 
να βρεθεί ο ΔΤ για το συγκεκριμένο έτος. 

Μονάδες 6 

 
  



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ Δ 

Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα με τους μέγιστους συνδυασμούς 
παραγόμενων ποσοτήτων μίας υποθετικής οικονομίας, η οποία 
παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές 
απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά και η τεχνολογία 
παραγωγής είναι δεδομένη. 

 

Δ1. Να υπολογίσετε το Κόστος Ευκαιρίας (ΚΕ) του αγαθού Χ σε 
όρους του αγαθού Ψ, κατά τη μετακίνηση από τον 
συνδυασμό Β στον συνδυασμό Α, καθώς και το Κόστος 
Ευκαιρίας (ΚΕ) του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ, κατά 
τη μετακίνηση από τον συνδυασμό Β στον συνδυασμό Γ. 

Μονάδες 6 

Δ2.  Με τη βοήθεια του ΚΕ και κάνοντας τους κατάλληλους 
υπολογισμούς να βρείτε τη μέγιστη ποσότητα του αγαθού  Χ 
που μπορεί να παραχθεί, όταν η οικονομία παράγει 400 
μονάδες του αγαθού Ψ. 

Μονάδες 4 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ  
 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Δ3. Με τη βοήθεια του ΚΕ και κάνοντας τους κατάλληλους 
υπολογισμούς να βρείτε αν οι συνδυασμοί Μ (Χ=380, Ψ=80) 
και Ν (Χ=30, Ψ=975) είναι εφικτοί, ανέφικτοι ή μέγιστοι.  

Μονάδες 6 

Δ4. Να υπολογίσετε πόσες μονάδες του αγαθού Ψ πρέπει να 
θυσιαστούν, προκειμένου να παραχθούν οι τελευταίες 50 
μονάδες του αγαθού Χ. 

Μονάδες 6 

Δ5. Όταν αυξάνεται η παραγωγή του αγαθού Χ, το ΚΕ του αγαθού 
Χ σε όρους του αγαθού Ψ είναι αυξανόμενο. Να εξηγήσετε 
πού οφείλεται αυτό. 

Μονάδες 3 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιό σας να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται 
να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να 
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε ή 
μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης. 

4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 17:00 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


