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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟΘ) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7ο – 10ο  
 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 
 

1. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) Να περιγράψετε τις σπουδαιότερες αιτίες για τις οποίες το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(Α.Ε.Π.), όταν χρησιμοποιείται ως δείκτης οικονομικής ευημερίας, παρουσιάζει ατέλειες και αδυναμίες. 
 

2. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) Να δώσετε τον ορισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) και να εξηγήσετε 
τη σημασία της χρήσης του όρου «εγχώριο». (Δεν απαιτείται παράδειγμα) 

 

3. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2012) Να αναφέρετε, χωρίς ανάλυση, τις αδυναμίες του Α.Ε.Π. ως δείκτη οικονομικής ευημερίας. 
 

4. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011) Να ορίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και να εξηγήσετε τη χρήση του όρου 
«Εγχώριο» δίνοντας και ένα σχετικό παράδειγμα. 

 

5. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2010) Πού οφείλεται η διαφορά ως προς τη μέθοδο μεταξύ μικροοικονομικής και 
μακροοικονομικής ανάλυσης; 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 
 

6. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2017β) α) Να αναπτύξετε τη βασική λειτουργία του χρήματος ως μέσο συναλλαγής. 
β) Να αναπτύξετε τη βασική λειτουργία του χρήματος ως μονάδας μέτρησης αξίας, δίνοντας και παράδειγμα. 
γ) Να αναπτύξετε τη βασική λειτουργία του χρήματος ως μέσο διατήρησης αξιών, δίνοντας και παράδειγμα. 
 

7. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) Να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες του χρήματος που το καθιστούν απαραίτητο για την 
οικονομική οργάνωση της κοινωνίας. 
 

8. (ΜΑΙΟΣ 2016) Ποια είναι τα είδη του χρήματος (ονομαστικά). 
 

9. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες του χρήματος. 
 

10. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) Να γράψετε τον τύπο του ανατοκισμού. 
 

11. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2014) Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις κατηγορίες καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες. 
 

12. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2013) Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν διάφορα πράγματα ή ζώα ως χρήμα. Να αναφέρετε τα 
μειονεκτήματα, που παρουσίαζε αυτό το είδος συναλλαγής. 

 

13. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011) Να περιγράψετε τους δύο σοβαρούς περιορισμούς στις δανειοδοτήσεις των εμπορικών 
τραπεζών (δεν απαιτείται παράδειγμα). 

 

14. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2009) Να περιγράψετε τη λειτουργία του χρήματος ως μονάδα μέτρησης αξίας δίνοντας και ένα 
σχετικό παράδειγμα. 

 

15. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2009) Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα τέσσερα είδη χρήματος που χρησιμοποιούνται στις 
σύγχρονες οικονομίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 
 

16. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2019) Η χώρα Α έχει πληθωρισμό και διανύει περίοδο χαμηλής σχετικά ζήτησης, δηλαδή 
ανεργίας και μείωσης των εισοδημάτων. 

α) Να αναφέρετε ονομαστικά το είδος του πληθωρισμού που εμφανίζεται στην παραπάνω οικονομία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες και να αναλύσετε τρία (3) βασικά αίτια που 
προκαλούν το συγκεκριμένο είδος πληθωρισμού. 

β) Να εξηγήσετε τι σημαίνει ρυθμός πληθωρισμού 6% . 

γ) Να περιγράψετε τις συνέπειες του πληθωρισμού στους αποταμιευτές. 
 
17. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)  Στο διάγραμμα 1 δίνεται μια απλοποιημένη εικόνα των φάσεων του οικονομικού 

κύκλου. Η γραμμή ΑΒ παριστάνει τη μακροχρόνια ανοδική τάση της οικονομίας μιας χώρας και η καμπύλη 
ΚΚ΄ τις οικονομικές διακυμάνσεις από τις οποίες διέρχεται η οικονομία της χώρας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α. Για καθένα από τα σημεία Γ, Δ, Ε της καμπύλης ΚΚ΄, να αναφέρετε τη φάση στην οποία βρίσκεται η 
οικονομία.  
 

β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τρία μεγέθη της οικονομίας τα οποία επηρεάζονται από τις οικονομικές 
διακυμάνσεις.  
 

γ. Να αιτιολογήσετε σε ποια φάση του οικονομικού κύκλου παρουσιάζεται:  
 

1) ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις.  
 

2) απαισιοδοξία του επιχειρηματικού κόσμου για το μέλλον. 
 
18. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018) α) Να περιγράψετε τις συνέπειες του πληθωρισμού στα άτομα των οποίων τα χρηματικά 

εισοδήματα είναι σταθερά (δεν απαιτείται η αναφορά στην Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή).  
 

β)Να περιγράψετε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στους αποταμιευτές. 
 
19. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017)  Από τις φάσεις από τις οποίες διέρχεται η οικονομία στη διάρκεια ενός οικονομικού 

κύκλου, να περιγράψετε τις φάσεις της κρίσης και της καθόδου. Στη συνέχεια να συγκρίνετε τις φάσεις της 
ύφεσης και της ανόδου ή άνθισης, παρουσιάζοντας τις βασικές διαφορές που έχουν μεταξύ τους. 
 

20. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2017) Η ανεργία τριβής και η διαρθρωτική ανεργία οφείλονται σε διαφορετικούς λόγους. Αφού 
καταγράψετε τους λόγους στους οποίους οφείλεται η καθεμιά, να αναφέρετε τις βασικές οικονομικές συνέπειες 
της ανεργία και στη συνέχεια να αναλύσετε τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα που αυτή δημιουργεί. 

 
21. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) Να περιγράψετε τη φάση της καθόδου του οικονομικού κύκλου. 
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22. (ΜΑΙΟΣ 2016) Να αναπτύξετε τις τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες της ανεργίας. 

 
23. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) Να περιγράψετε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στους αποταμιευτές. 

 
24. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) Να περιγράψετε τον πληθωρισμό ζήτησης. 

 
25. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2016) Από τα είδη της ανεργίας, να περιγράψετε την ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης. 

 
26. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) Τι είναι η ανεργία τριβής και σε ποιους παράγοντες οφείλεται; 

 
27. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2014) Να ορίσετε την έννοια «πληθωρισμός». 

 
28. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2014) Να περιγράψετε τη διαρθρωτική ανεργία. 

 
29. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2013) Να αναπτύξετε τα μέτρα, που παίρνουν οι κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας 

και να εξηγήσετε τους σκοπούς των μέτρων αυτών. 
 

30. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2012) Από τις φάσεις του οικονομικού κύκλου να περιγράψετε τη φάση της κρίσης. 
 

31. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2012) Από τα είδη της ανεργίας να περιγράψετε την εποχιακή ανεργία. 
 

32. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011) Να περιγράψετε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στους αποταμιευτές. 
 

33. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011) Να περιγράψετε τη φάση της ύφεσης του οικονομικού κύκλου. 
 

34. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011) Να περιγράψετε τον πληθωρισμό ζήτησης. 
 

35. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2010) Ποιες είναι οι τρεις βασικές οικονομικές συνέπειες της ανεργίας; 
 

36. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2010) Να περιγράψετε τη ανεργία τριβής. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 

 

37. (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017) Να περιγράψετε τη διάκριση των δημοσίων δαπανών: 

α. σε δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες, και σε μεταβιβαστικές πληρωμές. 

β. με κριτήριο το σκοπό τους. 
 
38. (ΜΑΙΟΣ 2016) Από τις βασικές οικονομικές λειτουργίες του κράτους να αναπτύξετε τα Δημόσια Αγαθά. 

 
39. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) Μία από τις βασικές οικονομικές λειτουργίες του Κράτους είναι η αναδιανομή του 

εισοδήματος. Να αναφέρετε τρία μέτρα που παίρνει το Κράτος στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας. 
 

40. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2015) Τι είναι κρατικός προϋπολογισμός και ποιες είναι οι τρεις (3) μορφές που μπορεί να πάρει 
με κριτήριο τη σχέση δαπανών και εσόδων; 

 
41. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2014) Να αναφέρετε, επιγραμματικά, τις βασικές επιδράσεις που ασκούν οι δημόσιες δαπάνες 

και οι διάφορες μορφές φορολογίας στη λειτουργία της οικονομίας. 
 
42. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2013) Να περιγράψετε τις τρεις (3) πηγές εσωτερικού δανεισμού του Δημοσίου. 
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43. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2013) Να δώσετε τους ορισμούς των αναλογικών, των προοδευτικών και των αντίστροφα 

προοδευτικών φόρων (δεν απαιτούνται παραδείγματα). Με βάση ποιο κριτήριο γίνεται αυτή η διάκριση; 
 

44. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2012) Να ορίσετε τις παρακάτω έννοιες: φόροι, φορολογική βάση, φορολογικός συντελεστής. 
(Δεν απαιτούνται παραδείγματα). 

 
45. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2011) Πώς ονομάζονται τα αγαθά για τα οποία δεν ισχύει η αρχή του αποκλεισμού και ποια είναι 

η αξία των συγκεκριμένων αγαθών για την κοινωνία; 
 

46. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2010) Να αναφέρετε τις βασικές οικονομικές λειτουργίες του κράτους. 
 

47. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2010) Να αναφέρετε τη διάκριση των φόρων με κριτήριο τη φορολογική βάση του φόρου. 
 

48. (ΙΟΥΝΙΟΣ 2009) Να περιγράψετε αναλυτικά τις τρεις κατηγορίες φόρων με βάση το κριτήριο της 
αναλογικότητας ή μη του φόρου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


