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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  

 

1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου απαντήσεων να συμπληρώσετε όλα τα κενά με τα 

στοιχεία που ζητούνται. 

2. Να απαντήσετε ΟΛΑ τα ερωτήματα. 

3. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο απαντήσεων.  

4. Να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 

5. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε πένα ανεξίτηλης 

μελάνης.  Μολύβι επιτρέπεται, μόνο για διαγράμματα. 

6. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. 

7. Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη 

σφραγίδα του σχολείου. 

8. Στη λύση των ασκήσεων να φαίνεται όλη η αναγκαία εργασία.  Τα ποσοστά να 

υπολογίζονται με δύο δεκαδικά. 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1  

Να γράψετε στο τετράδιο των απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράμμα που δηλώνει την ορθή απάντηση (π.χ. 1.i - α ή 1.i - β κ.λπ.). Υπάρχει μόνο μία 

ορθή απάντηση.                                                                                                                           

i.  Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μιας χώρας είναι: 

α.  η συνολική αξία αγοράς όλων των τελικών αγαθών που παράγονται μέσα σε μια 

     χώρα σε ένα έτος. 

β.  η συνολική αξία αγοράς όλων των τελικών υπηρεσιών που παράγονται μέσα σε  

     μια χώρα σε ένα έτος.  

γ.  η συνολική αξία αγοράς των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται μέσα  

     σε μια χώρα σε ένα έτος. 

δ.  η συνολική αξία αγοράς των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 

     μέσα σε μια χώρα σε ένα έτος. 

                                                                                                                     (Μονάδες 3)  

                                                                                                                      

ii. Ένα χαρακτηριστικό της φάσης της καθόδου ή ύφεσης είναι: 

α. η εκτεταμένη ανεργία 

β. η μείωση της ανεργίας 

γ. το ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις 

δ. οι αλόγιστες επενδύσεις.  

                                                                                                                     (Μονάδες 3)    

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Κατά τη διάρκεια του 2021, μια κτηνοτροφική μονάδα παράγει και πωλεί γάλα σε ένα 

τυροκομείο αντί €25.000.  Το τυροκομείο μετατρέπει το γάλα σε τυρί και το πωλεί σε 

υπεραγορές αντί €38.000.  Οι υπεραγορές πωλούν το τυρί σε καταναλωτές αντί €55.000. 

Τα αποθέματα του προϊόντος στα διάφορα στάδια επεξεργασίας έχουν ως εξής: 

 
 

 

 

 

 

Ζητείται:  

     Να υπολογίσετε την αξία του προϊόντος που θα περιληφθεί στο Εγχώριο Προϊόν με: 

      α)  τη μέθοδο της τελικής αξίας                                                                    (Μονάδες 5)                                

      β)  τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας.                                                       (Μονάδες 8) 

   Να δείξετε τον τύπο που θα χρησιμοποιήσετε και όλους τους υπολογισμούς σας. 

                                                                                                                          

Στάδια επεξεργασίας 
Αρχικό 

Απόθεμα (€) 
Τελικό 

Απόθεμα (€) 

Κτηνοτροφική μονάδα           -- 1.200 

Τυροκομείο 1.550         -- 

Υπεραγορές 1.450 1.600 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Τα πιο κάτω στοιχεία αφορούν τα οικονομικά μεγέθη μιας υποθετικής οικονομίας: 

 

Έτος Δείκτης Τιμών 

(μονάδες) 

ΑΕΠ σε  

τρέχουσες τιμές 

€ εκ. 

ΑΕΠ σε  

σταθερές τιμές 

€ εκ. 

2019 124 620 ;  

2020 130 ;  500 

2021 ;  686,4 520 

 

Ζητείται: 

α)  Να αντιγράψετε και να συμπληρώσετε στο τετράδιο απαντήσεών σας τον πιο πάνω 

πίνακα.  Να δείξετε τον τύπο που θα χρησιμοποιήσετε και όλους τους υπολογισμούς 

σας.                                                                                                         (Μονάδες 8)                                                                                                                   

β)   Να υπολογίσετε την πραγματική μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 2020 και 2021. 

                                                                                                                     (Μονάδες 1) 

γ)   Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ μεταξύ των ετών 

      2020 και 2021.                                                                                         (Μονάδες 3)                                           

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4  

Δίνονται τα πιο κάτω υποθετικά δημογραφικά στοιχεία που αφορούν τη χώρα «Χ»: 

 Αριθμός ατόμων 

Άεργοι 25 000 

Άτομα με βαριές αναπηρίες  50 000 

Απασχολούμενοι 850 000 

Μαθητές 65 000 

Άνεργοι 35 000 

Φοιτητές  30 000 

Συνταξιούχοι 130 000 

 

Ζητείται να υπολογίσετε: 

      α)  τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας (εργατικό δυναμικό)         (Μονάδες 2)                                       

      β)  το ποσοστό ανεργίας.                                                                             (Μονάδες 3)  

      Να δείξετε τους τύπους και όλους τους υπολογισμούς σας. 

      Tα ποσοστά να υπολογίζονται με δύο δεκαδικά. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Ο Γ. Γεωργίου με ετήσιο εισόδημα €36.000 και ο Δ. Δημητρίου με ετήσιο εισόδημα €24.000  

αγόρασαν από ένα αυτοκίνητο αξίας €20.400 στο οποίο επιβάλλεται επιπλέον Φόρος 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 19%. 

Ζητείται: 

      α)  Να υπολογίσετε τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που θα πληρώσει ο       

καθένας.                                                                                                  (Μονάδες 2) 

      β)  Να αποδείξετε με αριθμητικούς υπολογισμούς και να εξηγήσετε αν η πιο πάνω 

φορολογία είναι δίκαιη ή άδικη.  Tα ποσοστά να υπολογίζονται με δύο δεκαδικά. 

                                                                                                                          (Μονάδες 12)                                                                                                                           

                                                                                

ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Ο Νίκος Νικολάου είναι διευθυντής σε εργοληπτική εταιρεία με ετήσιο φορολογητέο 

εισόδημα €49.000.   

Οι συντελεστές υπολογισμού του Φόρου Εισοδήματος είναι οι ακόλουθοι: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ζητείται: 

α)  Να υπολογίσετε τον φόρο εισοδήματος που θα πληρώσει ο Νίκος Νικολάου.  Να 

δείξετε όλους τους υπολογισμούς σας.                                                   (Μονάδες 7)  
                                                                               

      β)   Να αναφέρετε σε ποια κατηγορία φόρων ανήκει ο φόρος εισοδήματος και ποιο είναι 

το κυριότερο πλεονέκτημα αυτής της κατηγορίας φόρων.                     (Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                                                                                                                       

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής που 

μπορεί να λάβει το κράτος για την αντιμετώπιση της κυκλικής ανεργίας.            (Μονάδες 9)                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

Φορολογητέο 

Εισόδημα 

Φορολογικός 

Συντελεστής 

€ % 

         0 – 19.500 0 

19.501 – 28.000 20 

28.001 – 36.300 25 

36.301 – 60.000 30 

60.001   και άνω 35 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Δύο χώρες, η Α και η Β, παράγουν δύο (2) μόνο αγαθά, σιτάρι και ρύζι.  Η χώρα Α με 

ορισμένη ποσότητα συντελεστών παραγωγής μπορεί να παράγει 600 τόνους σιτάρι και 400  

τόνους ρύζι.  Η χώρα Β με την ίδια ποσότητα συντελεστών παραγωγής μπορεί να παράγει 

420 τόνους σιτάρι και 320 τόνους ρύζι. 

Ζητείται: 

α)  Να εξηγήσετε τι συμφέρει να παράγει η κάθε χώρα σύμφωνα με την αρχή του   

συγκριτικού πλεονεκτήματος.  Να δείξετε τους υπολογισμούς σας.      (Μονάδες 10)                                                               

β)  Να εξηγήσετε πώς η εξειδίκευση στην παραγωγή ενός προϊόντος οδηγεί στη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κάθε χώρας.                                        (Μονάδες 4)                      

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9 

Δίνονται τα πιο κάτω στοιχεία για μια υποθετική οικονομία: 

 €εκ. 

Απολαβές Προσωπικού 2.150 

Φόρος εισοδήματος 2.060 

Εισαγωγικοί δασμοί 800 

Τόκοι Δημοσίου Χρέους 490 

Κοινωνικές Παροχές 2.690 

Επιδοτήσεις 120 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 2.150 

ΑΕΠ 12.570 

 

Ζητείται: 

α)  Να συντάξετε τον Κρατικό Προϋπολογισμό και να υπολογίσετε το Δημοσιονομικό 

Έλλειμμα ή Πλεόνασμα.                                                                          (Μονάδες 6) 

β)  Να υπολογίσετε το Δημοσιονομικό Έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ και να το 

σχολιάσετε σε σχέση με τη συνθήκη του Μάαστριχτ.                             (Μονάδες 5)   

γ)   Να υπολογίσετε το πρωτογενές έλλειμμα ή πλεόνασμα.                       (Μονάδες 4) 

δ)   Να χαρακτηρίσετε τον προϋπολογισμό και να εξηγήσετε σε ποια κατάσταση πρέπει 

να βρίσκεται η οικονομία της χώρας για να μπορεί το κράτος να καταρτίσει αυτό το 

είδος του προϋπολογισμού.                                                                   (Μονάδες 2) 

                                                                                               

                                                                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ  

 


