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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΑΟΘ) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 
 

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

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. Η ανεργία, η οποία 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 την 
επαγγελματική εξειδίκευση, ονομάζεται ανεργία τριβής.  
 

2. Στην περίπτωση του στασιμοπληθωρισμού ανεργία και πληθωρισμός συνυπάρχουν ή ακόμη μπορεί να 
αυξάνονται ταυτόχρονα.  
 

3. Τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης των εργαζομένων έχουν στόχο τη μείωση της 
ανεργίας τριβής.  
 

4. Σε περιόδους έντονου πληθωρισμού μειώνεται η κατανάλωση και αυξάνεται η αποταμίευση.  
 

5. Ο πληθωρισμός κόστους είναι αποτέλεσμα της υπερβάλλουσας ζήτησης. 
 

6. Η φάση της κρίσης στον οικονομικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανεργία. 
 

7. Στην περίπτωση του στασιμοπληθωρισμού παρατηρείται σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιμών. 
 

8. Τα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα αποβλέπουν στην αύξηση της συνολικής ζήτησης και, συνεπώς, στη 
μείωση της ανεργίας που οφείλεται στην ανεπάρκεια της ζήτησης. 
 

9. Στη φάση της καθόδου του οικονομικού κύκλου παρατηρούνται μείωση της κατανάλωσης, στασιμότητα ή 
μείωση των επενδύσεων, μείωση του εισοδήματος και της απασχόλησης. 
 

10. Ο πληθωρισμός αποτελεί αντικίνητρο για κατανάλωση. 
 

11. Η ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης έχει κυκλικό χαρακτήρα, δηλαδή επαναλαμβάνεται, και η διάρκειά της 
εξαρτάται από τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου. 
 

12. Ο πληθωρισμός ευνοεί όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο από τον 
ρυθμό του πληθωρισμού. 
 

13. Η διαρθρωτική ανεργία οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέα επαγγέλματα και 
αχρηστεύουν άλλα, και σε αλλαγές στη διάρθρωση της ζήτησης, οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση ορισμένων 
προϊόντων και ταυτόχρονα μειώνουν τη ζήτηση άλλων. 
 

14. Στη φάση της κρίσης του οικονομικού κύκλου, οι επιχειρήσεις έχουν αχρησιμοποίητη ή πλεονάζουσα 
παραγωγική δυναμικότητα. 

 

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

15. Η φάση του οικονομικού κύκλου που χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ανεργία, έλλειψη επενδύσεων και 
ανεπαρκή ζήτηση καταναλωτικών αγαθών, είναι η φάση  
α. της ανόδου ή άνθησης.   
β. της κρίσης. 
γ. της καθόδου.  
δ. της ύφεσης. 
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16. Στη φάση της ύφεσης παρατηρείται: 

α. έλλειψη των επενδύσεων.    
β. μείωση της ανεργίας.   
γ. αύξηση των επενδύσεων. 
δ. αύξηση της παραγωγής. 

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

είναι:  
α. 15%.  
β. 25%.      
γ. 20%.  
δ. 30%.  

  
18. Η ανεργία η οποία 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 χαρακτηρίζεται ως: 
α. εποχιακή ανεργία. 
β. ανεργία τριβής. 
γ. διαρθρωτική ανεργία. 
δ. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης. 

 
19. Η παραγωγή και το εισόδημα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό τους, όταν ο οικονομικός κύκλος βρίσκεται 

α. στη φάση της κρίσης.  
β. στη φάση της καθόδου. 
γ. στη φάση της ύφεσης. 
δ. στη φάση της ανόδου. 

 
20. Η φάση του οικονομικού κύκλου που χαρακτηρίζεται από αύξηση της παραγωγής, του εισοδήματος και της 

απασχόλησης είναι η φάση  
α. της ύφεσης.  
β. της ανόδου ή άνθησης.  
γ. της κρίσης.  
δ. της καθόδου. 

 
21. Η φάση του οικονομικού κύκλου, στην οποία το γενικό επιχειρηματικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για την 

ανάληψη επενδύσεων και επικρατεί απαισιοδοξία για το μέλλον, είναι η φάση  
α. της καθόδου.  
β. της κρίσης.  
γ. της ανόδου ή άνθησης.  
δ. της ύφεσης. 

 
22. Η ανεργία, που οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές 

θέσεις εργασίας και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους ανέργους εργάτες, ονομάζεται:  
α. ανεργία ανεπαρκούς ζήτησης.  
β. εποχιακή ανεργία.  
γ. ανεργία τριβής.  
δ. διαρθρωτική ανεργία. 

 


