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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟΘ) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 – 2009 (των ΓΕΛ) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  
 

 
* 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. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής.  
 

2. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) μιας οικονομίας είναι η συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής 
όλων των επιχειρήσεών της.  
 

3. Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτομα, ισχύει αναγκαστικά 
και για το σύνολο της οικονομίας.  
 

4. Το πραγματικό κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) δίνει το προϊόν που θα αντιστοιχούσε σε 
κάθε κάτοικο μιας οικονομίας, αν η διανομή του ήταν ίση.  
 

5. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές του έτους βάσης λέγεται ονομαστικό.  
 

6. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.) περιλαμβάνει και την αξία της παραγωγής που αφορά στην 
ιδιοκατανάλωση. 
 

7. Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.) μετρά τη χρηματική αξία της παραγωγής μιας οικονομίας 
σε τρέχουσες τιμές. 
 

8. Στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος περιλαμβάνεται και το προϊόν που παράγεται από Έλληνες που 
εργάζονται σε άλλες χώρες. 
 

9. Το ΑΕΠ είναι ποσοτικός και ποιοτικός δείκτης ευημερίας. 
 

10. Τα μοτέρ των ηλεκτρικών ψυγείων που πωλούνται στις βιομηχανίες ψυγείων είναι ενδιάμεσα αγαθά. 
 

11. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των ενδιάμεσων και των 
τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ' ένα συγκεκριμένο έτος. 
 

12. Η μηχανή ενός αυτοκινήτου είναι τελικό προϊόν. 
 

13. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της 
παραοικονομίας. 
 

14. Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξάνεται, μόνο όταν αυξάνεται η ποσότητα των παραγόμενων 
αγαθών και υπηρεσιών. 
 

15. Ο Δείκτης τιμών ή αποπληθωριστής τιμών του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) μετρά την τιμή 
του παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με την τιμή του στο έτος βάσης. 
 

16. Το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) μιας χώρας διαφέρει από έτος σε έτος, μόνον αν 
κυμαίνονται οι παραγόμενες ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών. 
 

17. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε 
τιμές του έτους βάσης. 
 

18. Το κατά κεφαλήν πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή του πληθυσμού, γι’ 
αυτό και χρησιμοποιείται για να μετρά τις επιδόσεις των οικονομιών διαχρονικά αλλά και μεταξύ χωρών για 
διεθνείς συγκρίσεις. 
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Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 
 

19. Στην μικροοικονομική ανάλυση σημείο αναφοράς είναι:  

α. η συνολική κατανάλωση μιας οικονομίας.  

β. το συνολικό εισόδημα μιας οικονομίας.  

γ. ο προσδιορισμός της τιμής ενός αγαθού.  

δ. ο συνολικός όγκος της παραγωγής μιας οικονομίας.  
 

20. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των  

α. ενδιάμεσων και τελικών αγαθών που παράγονται σε μια χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο έτος.  

β. τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο έτος.  

γ. ενδιάμεσων και τελικών υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο έτος.  

δ. τελικών αγαθών και ενδιάμεσων υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ’ ένα συγκεκριμένο έτος.  
 

21. Η μακροοικονομία  

α. εξετάζει τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.  

β. εξετάζει τη συμπεριφορά του οικονομούντος ατόμου.  

γ. εξετάζει τη συμπεριφορά της συνολικής οικονομίας.  

δ. ασχολείται με τη θεωρία των τιμών.  
 

22. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες  

α. των τελικών αγαθών, 

β. των ενδιάμεσων αγαθών, 

γ. των τελικών αγαθών και των υπηρεσιών, 

δ. των ενδιάμεσων αγαθών και των υπηρεσιών, που παράγονται σε μία χώρα και σε ένα συγκεκριμένο έτος. 
 

23. Το κατά κεφαλήν πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μιας χώρας προκύπτει, αν διαιρέσουμε:  

α. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν με τον ενεργό πληθυσμό της χώρας.  

β. Το εθνικό εισόδημα με τον αριθμό των ενηλίκων της χώρας.  

γ. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αφού αφαιρέσουμε τους έμμεσους φόρους, με τον πληθυσμό της χώρας.  

δ. Το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ενός έτους με τον πληθυσμό της χώρας του ιδίου έτους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


