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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟΘ) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 – 2019 (των ΕΠΑΛ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο  
 

 
* στην ύλη των ΓΕΛ (2019 – 20) δεν συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις με κόκκινο χρώμα 
 

Να απαντήσετε αν είναι σωστή ή λανθασμένη καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Ο πληθωρισμός αυξάνει την αξία των αποταμιεύσεων.  

2. Το εργατικό δυναμικό μιας χώρας περιλαμβάνει και τους ανέργους της.  

3. Όταν αυξάνεται το επίπεδο τιμών, το πραγματικό εισόδημα αυξάνεται. 

4. Μία από τις οικονομικές συνέπειες της ανεργίας είναι η απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την 
οικογένειά του. 

5. Στη φάση της κρίσης παρατηρούνται: μείωση της κατανάλωσης, στασιμότητα ή μείωση των επενδύσεων, 
μείωση του εισοδήματος και της απασχόλησης. 

6. Μία από τις βασικές οικονομικές συνέπειες της ανεργίας είναι η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
λόγω της παροχής των επιδομάτων ανεργίας.  

7. Στη φάση της ανόδου ή άνθησης, η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου.  

8. Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των ανέργων έχουν στόχο τη μείωση της 
διαρθρωτικής ανεργίας.  

9. Κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου, η μετάβαση από την κάθοδο στην άνοδο περνάει από τη φάση 
της ύφεσης.  

10. Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων τα οποία εργάζονται. 
 

11. Η φάση της ύφεσης του οικονομικού κύκλου χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανεργία, έλλειψη επενδύσεων 
και ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών. 
 

12. Το ποσοστό ανεργίας δίνεται από τον τύπο:  

Ποσοστό ανεργίας = 
ανέργων Αριθμός

δυναμικό Εργατικό
 x 100 

13. Η τάση για μείωση των τιμών είναι πιο έντονη, καθώς η οικονομία πλησιάζει το επίπεδο της πλήρους 
απασχόλησης. 
 

14. Το πραγματικό εισόδημα ενός ατόμου δίνεται από τη σχέση: 

πραγματικό εισόδημα = 
εισόδημα ονομαστικό

 ττιμώεπίπεδο
 x 100 

15. Όταν αυξάνεται το επίπεδο τιμών, το πραγματικό εισόδημα αυξάνεται και αντίστροφα.  
 

16. Η φάση της ύφεσης χαρακτηρίζεται από αύξηση της παραγωγής, του εισοδήματος και της απασχόλησης.  
 

17. Το φαινόμενο κατά το οποίο συνυπάρχουν ανεργία και πληθωρισμός ονομάζεται στασιμοπληθωρισμός.  
 

18. Στη φάση της κρίσης του οικονομικού κύκλου, η αύξηση της παραγωγής γίνεται δυσκολότερη, το κόστος 
παραγωγής αυξάνεται και η αύξηση των τιμών γενικεύεται. 
 

19. Η ανεργία τριβής εμφανίζεται όταν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, όμως οι άνεργοι δεν μπορούν να 
απασχοληθούν σε αυτές, επειδή υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και την ειδίκευσή τους και σ’ 
αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας. 
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20. Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, τα οποία λαμβάνει το κράτος, έχουν ως στόχο τη 

μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. 
 

21. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και περιλαμβάνει τα άτομα 
που είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να εργαστούν. 
 

22. Η διαρθρωτική ανεργία 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. 

 
 

Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 
 

23. Οι οικονομικοί κύκλοι:  

α. Έχουν την ίδια ένταση  

β. Έχουν την ίδια διάρκεια  

γ. Επαναλαμβάνονται  

δ. Έχουν το ίδιο μέγεθος. 

24. Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης έχουν στόχο τη μείωση:  

α. Της εποχιακής ανεργίας  

β. Της ανεργίας τριβής  

γ. Της διαρθρωτικής ανεργίας  

δ. Της ανεργίας ανεπαρκούς ζήτησης. 

25. Ο πληθωρισμός ευνοεί: 

α. Τα άτομα με σταθερά εισοδήματα 

β. Τους μικρούς αποταμιευτές 

γ. Τα άτομα που τα εισοδήματά τους προέρχονται από κέρδη 

δ. Όλα τα παραπάνω 

26. Σε μια οικονομία το εργατικό δυναμικό είναι 5.000 άτομα και ο αριθμός των ανέργων είναι 1.000 άτομα. Το 
ποσοστό ανεργίας σε αυτή την οικονομία είναι: 

α. 35% 

β. 30% 

γ. 25% 

δ. 20% 

27. Όταν το ονομαστικό εισόδημα ενός ατόμου είναι 1.000 ευρώ και το επίπεδο των τιμών είναι 125, το 
πραγματικό του εισόδημα είναι: 

α. 1.250 ευρώ 

β. 950 ευρώ 

γ. 850 ευρώ 

δ. 800 ευρώ 

28. Τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στη μείωση της: 

α. εποχιακής ανεργίας 

β. ανεργίας τριβής 

γ. διαρθρωτικής ανεργίας 

δ. ανεργίας ανεπαρκούς ζήτησης 
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29. Η φάση της ύφεσης στη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου χαρακτηρίζεται από: 

α. εκτεταμένη ανεργία 

β. αύξηση της απασχόλησης 

γ. ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις 

δ. υψηλά κέρδη των επιχειρήσεων 

30. Η κεϋνσιανή ανεργία ονομάζεται και:  

α. εποχιακή ανεργία  

β. ανεργία τριβής  

γ. διαρθρωτική ανεργία  

δ. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης  

31. Με δεδομένο ότι το ονομαστικό εισόδημα ενός ατόμου είναι 1.250 χρηματικές μονάδες και το πραγματικό του 
εισόδημα είναι 1.000 χρηματικές μονάδες, το επίπεδο των τιμών υπολογίζεται σε: 

α. 100 

β. 120 

γ. 125 

δ. 250 

32. Η ανεργία που 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, ονομάζεται: 

α. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης 

β. εποχιακή ανεργία 

γ. διαρθρωτική ανεργία 

δ. ανεργία τριβής 

33. Σε μια οικονομία οι απασχολούμενοι είναι 80, οι άνεργοι 20 και οι άεργοι 5. Το ποσοστό ανεργίας είναι: 

α. 19% 

β. 25% 

γ. 20% 

δ. 23,6% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


