ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. ΝΪ πΪκΪγνΰκίμήνή νβλ ικθνάμήβλ ιθξ Ϊγθδθξαθύζ, άκάοθζνΪλ μνθ νήνκάέβό μΪλ έίιδΪ
μνθ άκάεεΪ ιθξ Ϊζνβμνθβπήί μή γάαή ικόνΪμΰ νΰ δέηΰ ςμνό, Ϊζ ΰ ικόνΪμΰ ήίζΪβ μςμνή ή
νΰ δέηΰ Λάαθλ, Ϊζ ΰ ικόνΪμΰ ήίζΪβ δΪζαΪμεέζΰ.
α. Σθ θβγθζθεβγό ικόΫδΰεΪ γάαή γθβζςζίΪλ ικθέκπήνΪβ Ϊιό νΰ έβΪοθκά ιθξ ξιάκπήβ
εήνΪηύ νθξ ιδήαθξλ νςζ ΪζΪάγώζ, νβλ θιθίήλ θβ άζακςιθβ ήιβέβώγθξζ ζΪ βγΪζθιθβήμθξζ,
γΪβ νθξ ιήκβθκβμεέζθξ όάγθξ νςζ ΪάΪαώζ νΪ θιθίΪ ξιάκπθξζ άβΪ νΰζ βγΪζθιθίΰμΰ Ϊξνώζ
νςζ ΪζΪάγώζ.
β. Σθ ΑγΪαάκβμνθ Εάπώκβθ Πκθΰόζ (Α.Ε.Π.) μξειήκβδΪεΫάζήβ νΰζ ΪηίΪ νςζ ΪάΪαώζ γΪβ
ξιΰκήμβώζ νΰλ ιΪκΪθβγθζθείΪλ.
γ. ΌνΪζ ΪξηάζήνΪβ νθ ήιίιήέθ νβεώζ, νθ ικΪάεΪνβγό ήβμόέΰεΪ ΪξηάζήνΪβ γΪβ ΪζνίμνκθοΪ.
δ. Οβ νκάιήίήλ ήίζΪβ ήιβπήβκήμήβλ εή γύκβΪ έκΪμνΰκβόνΰνΪ νΰ εήμθδάΫΰμή νθξλ μνΰζ Ϊάθκά
πκήεΪνθλ, έΰδΪέή ήγήί όιθξ νθ πκήεΪ ίΰνήίνΪβ γΪβ ικθμοέκήνΪβ.
ε. Ο οθκθδθάβγόλ μξζνήδήμνήλ ήίζΪβ νθ ιθμό νθξ οόκθξ ιθξ Ϊζνβμνθβπήί μή γάαή εθζάέΪ
νΰλ οθκθδθάβγήλ Ϋάμΰλ γΪβ ήγοκάίήνΪβ ςλ ιθμθμνό.
Μονάδες 15
Α2. ΝΪ άκάρήνή μνθ νήνκάέβό μΪλ νθζ Ϊκβαεό γΪαήεβάλ Ϊιό νβλ ιΪκΪγάνς ικθνάμήβλ γΪβ
έίιδΪ μνθζ Ϊκβαεό, νθ άκάεεΪ ιθξ Ϊζνβμνθβπήί μνΰ μςμνή Ϊιάζνΰμΰ.
1. Σθ ρξάήίθ ιθξ πκΰμβεθιθβήίνΪβ μή έζΪ γκήθιςδήίθ ήίζΪβ:
Ϊ. ξδβγό, έβΪκγέλ, γΪνΪζΪδςνβγό ΪάΪαό
Ϋ. ξδβγό, γΪνΪζΪδςνό, γήοΪδΪβθξπβγό ΪάΪαό
ά. ξδβγό, έβΪκγέλ, γήοΪδΪβθξπβγό ΪάΪαό
έ. ήδήύαήκθ, ξδβγό, γΪνΪζΪδςνβγό ΪάΪαό
2. Σθ ΚΪνά ΚήοΪδήζ ΠκΪάεΪνβγό Α.Ε.Π. έίζήνΪβ Ϊιό νθ ιΪκΪγάνς ιΰδίγθ:
Ϊ.

Πληθσσμός
Πραγματικό Α.Ε.Π.

Ϋ.

Πραγματικό Α.Ε.Π.
 ό

ά.

 ό Α.Ε.Π.
 ί   ώ έ

έ.

Ονομαστικό Α.Ε.Π.
 ό
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. Η ΪζήκάίΪ νκβΫήλ γΪβ ΰ έβΪκακςνβγή ΪζήκάίΪ θοήίδθζνΪβ μή έβΪοθκήνβγθύλ δόάθξλ.
Αοθύ γΪνΪάκάρήνή νθξλ δόάθξλ μνθξλ θιθίθξλ θοήίδήνΪβ ΰ γΪαήεβά (εθζ. 12), ζΪ
ΪζΪοέκήνή νβλ ΫΪμβγέλ θβγθζθεβγέλ μξζέιήβήλ νΰλ ΪζήκάίΪλ (εθζ. 6) γΪβ μνΰ μξζέπήβΪ ζΪ
ΪζΪδύμήνή νΪ μθΫΪκά γθβζςζβγά ικθΫδήεΪνΪ ιθξ Ϊξνή έΰεβθξκάήί (εθζ. 7).
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ Γ
ΜβΪ θβγθζθείΪ ιΪκάάήβ έύθ ΪάΪαά Χ γΪβ Ψ γΪβ ΪιΪμπθδήί όδθξλ νθξλ ιΪκΪάςάβγθύλ
μξζνήδήμνέλ εή έήέθεέζΰ νήπζθδθάίΪ, όιςλ μνθζ ιίζΪγΪ:
Συνδυασμοί
Α
Β
Γ
Δ

Αγαθό Χ
0
100
150
180

Αγαθό Ψ
500
300
150
0

Γ1. Μή Ϋάμΰ νΪ έήέθεέζΪ νθξ ικθΰάθύεήζθξ ιίζΪγΪ ζΪ γΪνΪμγήξάμήνή νΰζ ΚΪειύδΰ
ΠΪκΪάςάβγώζ ΔξζΪνθνήνςζ (ΚΠΔ) νΰλ θβγθζθείΪλ.
Μονάδες 4
Γ2. ΝΪ Ϋκήίνή νθ γόμνθλ ήξγΪβκίΪλ νθξ ΪάΪαθύ Χ μή όκθξλ νθξ ΪάΪαθύ Ψ γΪβ ζΪ ήηΰάήμήνή
άβΪνί νθ γόμνθλ ήξγΪβκίΪλ ήίζΪβ ΪξηΪζόεήζθ.
Μονάδες 8
Γ3. Μή νΰ ΫθήαήβΪ νθξ γόμνθξλ ήξγΪβκίΪλ ζΪ ήηήνάμήνή (ξιθδθάβμνβγά) Ϊζ θ γΪαέζΪλ Ϊιό
νθξλ ιΪκΪγάνς μξζέξΪμεθύλ Κ(Χ=80, Ψ=400) γΪβ Λ(Χ=160, Ψ=50) ήίζΪβ ήοβγνόλ, εέάβμνθλ
ή Ϊζέοβγνθλ.
Μονάδες 8
Γ4. ΝΪ ξιθδθάίμήνή ιόμήλ εθζάέήλ νθξ ΪάΪαθύ Χ ικέιήβ ζΪ αξμβΪμνθύζ άβΪ ζΪ ιΪκΪπαθύζ
θβ ικώνήλ 180 εθζάέήλ νθξ ΪάΪαθύ Ψ.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Δ
ΔίζήνΪβ θ ιΪκΪγάνς ιίζΪγΪλ ιθξ Ϊοθκά νΰ οθκθδθάίΪ ήβμθέήεΪνθλ:
Ετήσιο Εισόδημα (σε ευρώ)
0-10.000

Φορολογικός Συντελεστής
0%

10.001-20.000
20.001-40.000
40.001 γΪβ άζς

10%
20%
30%

Δ1. Ο ιθδίνΰλ Α έήδςμή ήνήμβθ ήβμόέΰεΪ 50.000 ήξκώ. ΝΪ ξιθδθάίμήνή νθ οόκθ ιθξ αΪ
ιδΰκώμήβ εή Ϋάμΰ νΰζ ιΪκΪιάζς γδίεΪγΪ ήβμθέήεΪνθλ.
Μονάδες 8
Δ2. Ο ιθδίνΰλ Β, μύεοςζΪ εή νθ ήνήμβθ ήβμόέΰεά νθξ, ιδήκςμή οόκθ 2.000 ήξκώ εή
Ϋάμΰ νΰζ ιΪκΪιάζς γδίεΪγΪ ήβμθέήεΪνθλ. ΝΪ ξιθδθάίμήνή νθ ήβμόέΰεΪ ιθξ έήδςμή.
Μονάδες 6
Δ3. ΚΪαέζΪλ Ϊιό νθξλ ιΪκΪιάζς έύθ ιθδίνήλ Ϊάθκάίήβ έζΪ Ϊξνθγίζΰνθ ΪηίΪλ 12.000 ήξκώ.
Πδΰκώζήβ ήιβιδέθζ οόκθ έΪιάζΰλ ιθξ ξιθδθάίίήνΪβ εή οθκθδθάβγό μξζνήδήμνή 10%.
Ϊ) ΝΪ ξιθδθάίμήνή νθ οόκθ έΪιάζΰλ (εθζ. 2).
Ϋ) ΝΪ ξιθδθάίμήνή νθ οόκθ έΪιάζΰλ ςλ ιθμθμνό μνθ ήβμόέΰεΪ νςζ ιθδβνώζ Α γΪβ Β (εθζ.
4).
ά) Μή Ϋάμΰ νΪ ικθΰάθύεήζΪ ΪιθνήδέμεΪνΪ ιθβθ ήίζΪβ νθ μξειέκΪμεά μΪλ άβΪ νΰζ
ΪζΪδθάβγόνΰνΪ νθξ οόκθξ έΪιάζΰλ ςλ ικθλ νθ ήβμόέΰεΪ νςζ ιθδβνώζ Α γΪβ Β (εθζ. 5).
Μονάδες 11

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ Α
Α.1
Ϊ) ςμνό
Ϋ) Λάαθλ
ά) Λάαθλ
έ) ςμνό
ή) ςμνό
Α.2 ά
Α.3 Ϋ
ΘΕΜΑ Β
Β.1
Η Ϊιάζνΰμΰ ΫκίμγήνΪβ μνΰζ ιΪκάάκΪοθ 9.4 μνΰ μήδίέΪ 170 νθξ μπθδβγθύ ΫβΫδίθξ.
ΓβΪ νΰζ ΪζήκάίΪ νκβΫήλ ΰ Ϊιάζνΰμΰ ήίζΪβ Ϊιό «Η ΪζήκάίΪ νκβΫήλ ήίζΪβ..» έςλ «..γήζέλ αέμήβλ
ήκάΪμίΪλ».
ΓβΪ νΰζ έβΪκακςνβγή ΪζήκάίΪ ΰ Ϊιάζνΰμΰ ήίζΪβ Ϊιό « ΌνΪζ μή εβΪ θβγθζθείΪ….» έςλ
«…εήάάδΰλ έβάκγήβΪλ».
Η Ϊιάζνΰμΰ άβΪ νβλ ΫΪμβγέλ θβγθζθεβγέλ μξζέιήβήλ ήίζΪβ Ϊιό « Η ΪζήκάίΪ έπήβ νκήβλ…» έςλ
«…ικθλ νθξλ Ϊζέκάθξλ».
ΚΪβ νέδθλ ΰ Ϊιάζνΰμΰ άβΪ νΪ γθβζςζβγά ικθΫδήεΪνΪ ιθξ έΰεβθξκάήί ΰ ΪζήκάίΪ ήίζΪβ Ϊιό
«Φξμβγά θβ μξζέιήβήλ…» έςλ «… γθβζςζβγά ικθΫδήεΪνΪ».

ΘΕΜΑ Γ
Γ.1

ΚΠΔ
600
500
400
300
200
100
0
0
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Γ.2
ΧκΰμβεθιθβώζνΪλ νθζ νύιθ 𝛫𝛦𝛸 =
Α-Β: 𝛫𝛦𝛸 =

𝛥𝛹
𝛥𝛸

=2

Β-Γ: 𝛫𝛦𝛸 =

𝛥𝛹
𝛥𝛸

=3

Γ-Δ: 𝛫𝛦𝛸 =

𝛥𝛹
𝛥𝛸

=5

𝛥𝛹
𝛥𝛸

εήνΪηύ νςζ μξζέξΪμεώζ ξιθδθάίίθξεή:

Σθ γόμνθλ ήξγΪβκίΪλ ήίζΪβ ΪξηΪζόεήζθ γΪαώλ θβ μξζνήδήμνέλ ιΪκΪάςάήλ έήζ ήίζΪβ ήηίμθξ
γΪνάδδΰδθβ άβΪ νΰζ ιΪκΪάςάή όδςζ νςζ ΪάΪαώζ. ΚΪαώλ ΪξηάζήνΪβ ΰ ιΪκΪάςάή νθξ
ΪάΪαθύ Χ ΪιθμιώζνΪβ Ϊιό νΰζ ιΪκΪάςάή νθξ ΪάΪαθύ Ψ όδθ γΪβ δβάόνήκθ γΪνάδδΰδθβ
ιΪκΪάςάβγθί μξζνήδήμνέλ άβΪ νΰζ ιΪκΪάςάή νθξ ΪάΪαθύ Χ.
Γ.3
ΌνΪζ μνΰζ θβγθζθείΪ ιΪκάάθζνΪβ 80 εθζάέήλ νθξ ΪάΪαθύ Χ ΰ εέάβμνΰ ιθμόνΰνΪ νθξ ΪάΪαθύ
Ψ ιθξ ειθκήί ζΪ ιΪκΪπαήί ήίζΪβ 340 εθζάέήλ γΪαώλ άβΪ γάαή εβΪ εθζάέΪ νθξ Χ ιθξ
ιΪκάάήβ ΰ θβγθζθείΪ ικέιήβ ζΪ αξμβάμήβ 2 εθζάέήλ νθξ Ψ (ΚΕΧ). σκΪ θ μξζέξΪμεόλ Κ ήίζΪβ
Ϊζέοβγνθλ.
ΌνΪζ μνΰζ θβγθζθείΪ ιΪκάάθζνΪβ 160 εθζάέήλ νθξ ΪάΪαθύ Χ ΰ εέάβμνΰ ιθμόνΰνΪ νθξ
ΪάΪαθύ Ψ ιθξ ειθκήί ζΪ ιΪκΪπαήί ήίζΪβ 100 εθζάέήλ γΪαώλ άβΪ γάαή εβΪ εθζάέΪ νθξ Χ
ιθξ ιΪκάάήβ ΰ θβγθζθείΪ ικέιήβ ζΪ αξμβάμήβ 5 εθζάέήλ νθξ Ψ (ΚΕΧ). σκΪ θ μξζέξΪμεόλ Λ
ήίζΪβ ήοβγνόλ.

Γ.4
ΌνΪζ μνΰζ θβγθζθείΪ ιΪκάάθζνΪβ 180 εθζάέήλ νθξ ΪάΪαθύ Ψ ΰ εέάβμνΰ ιθμόνΰνΪ νθξ
ΪάΪαθύ Χ ιθξ ειθκήί ζΪ ιΪκΪπαήί ήίζΪβ 140 εθζάέήλ γΪαώλ άβΪ γάαή εβΪ εθζάέΪ νθξ Χ ιθξ
ιΪκάάήβ ΰ θβγθζθείΪ ικέιήβ ζΪ αξμβάμήβ 3 εθζάέήλ νθξ Ψ (ΚΕΧ). σκΪ άβΪ ζΪ ιΪκΪπαθύζ θβ
180 ικώνήλ εθζάέήλ νθξ Ψ αΪ ικέιήβ ζΪ αξμβΪμνθύζ 180 -140=40 εθζάέήλ νθξ ΪάΪαθύ Χ.
ΘΕΜΑ Δ
Δ.1
Κλίμακα
Φορολογικός
εισοδήματος (€)
συντελεστής
0 – 10.000
0%
10.001 – 20.000
10%
20.001 – 40.000
20%
40.001 γΪβ άζς
30%
Φόκθλ ιθξ νθξ ΪζΪδθάήί ζΪ ιδΰκώμήβ

Φόρος εισοδήματος για τον πολίτη Α
10.000×0%=0
10.000×10%=1.000
20.000×20%=4.000
10.000×30%=3.000
0 + 1.000 + 4.000 + 3.000 = 8.000€

Δ.2
Κλίμακα εισοδήματος Φορολογικός Φόρος εισοδήματος
(€)
συντελεστής πολίτη Β
0 – 10.000

0%

10.000×0%=0

10.001 – 20.000

10%

10.000×10%=1.000

20.001 – 40.000

20%

20.000×20%=4.000

40.001 γΪβ άζς

30%

ΑζάδθάΪ νθ ιθμό

Φόκθλ ιθξ νθξ ΪζΪδθάήί ζΪ ιδΰκώμήβ

για

τον

2.000€

ύεοςζΪ εή νθζ ιΪκΪιάζς ιίζΪγΪ γΪβ νθζ οόκθ ιθξ ΪζΪδθάήί ζΪ ιδΰκώμήβ, θ ιθδίνΰλ Β
ΫκίμγήνΪβ μνΰζ 3ΰ γδίεΪγΪ. νΰζ γδίεΪγΪ Ϊξνή θ οόκθλ ιθξ γΪδήίνΪβ ζΪ ιδΰκώμήβ ήίζΪβ
1.000€, νΪ θιθίΪ Ϊζνβμνθβπθύζ μή ήιβιδέθζ νςζ 20.000€ ήβμόέΰεΪ: 1.000/0,2 = 5.000€.
Ειθεέζςλ ήβμόέΰεά νθξ ιθδίνΰ Β ήίζΪβ 20.000+5.000=25.000€
Δ.3
Ϊ) Ο οόκθλ έΪιάζΰλ ήίζΪβ 12.000×0,1=1.200€
Ϋ)ΓβΪ νθζ ιθδίνΰ Α ήίζΪβ: 1.200/50.000=0,024 ή 2,4%, ήζώ άβΪ νθζ ιθδίνΰ Β ήίζΪβ:
1.200/25.000=0,048 ή 4,8%.
ά) Ο οόκθλ έΪιάζΰλ ήίζΪβ ΪζνίμνκθοΪ ικθθέήξνβγόλ ςλ ικθλ νθ ήβμόέΰεΪ γΪαώλ
ιΪκΪνΰκθύεή όνβ όμθ ΪξηάζήνΪβ νθ ήβμόέΰεΪ εήβώζήνΪβ θ οθκθδθάβγόλ μξζνήδήμνήλ.

