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ΖΗΤΗΜΑ 1ον
Α. i) Στις παρακάτω προτάσεις να σημειώσετε το γράμμα Σ αν η πρόταση είναι σωστή
ή το γράμμα Λ αν η πρόταση είναι λάθος.
1. Σε μια οικονομία 200 άτομα έχουν εργασία και 50 άτομα είναι άνεργα. Το
ποσοστό ανεργίας είναι 25%.
2. Όταν ο ρυθμός πληθωρισμού μειώνεται οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται.
3. Η παραγωγή και το εισόδηµα βρίσκονται στο χαµηλότερο επίπεδό τους, όταν ο
οικονοµικός κύκλος βρίσκεται στη φάση της ύφεσης.
4. Σε περιόδους έντονου πληθωρισμού μειώνεται η κατανάλωση και αυξάνεται η
αποταμίευση.
5. Η φάση της κρίσης στον οικονοµικό κύκλο χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη
ανεργία.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 15)
ii)

1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις έχουμε ανεργία τριβής:
α) Όταν οι επιχειρήσεις απολύουν σηµαντικό αριθµό εργαζομένων, επειδή
δεν υπάρχει ζήτηση για το προϊόν τους
β) Όταν αυξάνεται η ανεργία το χειµώνα στους τουριστικές περιοχές
γ) Όταν υπάρχουν άνεργοι χωρίς ειδικότητα, ενώ οι επιχειρήσεις ψάχνουν
να βρουν εξειδικευμένους εργάτες
δ) Όταν υπάρχουν κενές θέσεις σε επιχειρήσεις στην Κρήτη, ενώ οι άνεργοι
της Αθήνας επειδή δεν το γνωρίζουν, παραµένουν στην Αθήνα
αναζητώντας μάταια εργασία
ε) κανένα από τα παραπάνω
(ΜΟΝΑΔΕΣ 5)
2. Στην αρχή ποιας από τις παρακάτω φάσεις του οικονομικού κύκλου η αύξηση
της παραγωγής είναι εύκολη:
α) της ύφεσης
β) της ανόδου ή άνθησης
γ) της κρίσης
δ) της καθόδου ή της ύφεσης

ΖΗΤΗΜΑ 2

ον

(ΜΟΝΑΔΕΣ 5)

Α. Να περιγράψετε τη φάση της ανόδου ή της άνθησης του οικονομικού κύκλου.
(ΜΟΝΑΔΕΣ 10)
Β. Τι γνωρίζετε για τη διαρθρωτική ανεργία;
(ΜΟΝΑΔΕΣ 15)
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ΖΗΤΗΜΑ 3ον
i. Ένας εργαζόμενος έπαιρνε το 2008 μισθό ονοµαστικής αξίας 1500 ευρώ.
α) Μετά από ένα χρόνο, το 2009, ο μισθός του παρέµεινε σταθερός ενώ οι τιµές των αγαθών
αυξήθηκαν κατά 20%. Εξηγήστε γιατί ζηµιώθηκε ο καταναλωτής.
β) Αν ο ονομαστικός του μισθός του αυξανόταν κατά 10%, κατά την ίδια χρονική περίοδο, θα
ζηµιωνόταν και πάλι;
(ΜΟΝΑΔΕΣ 12)
ii.

ΖΗΤΗΜΑ 4

ον

(ΜΟΝΑΔΕΣ 13)

Στον πίνακα δίνονται στοιχεία για το ετήσιο εισόδημα (σε ευρώ) ενός διευθυντικού στελέχους
κατά την περίοδο 2005-2010:

α) Να συμπληρώσετε τα κενά του πίνακα.
β) Συγκρίνοντας τα έτη 2006 και 2007, να σχολιάσετε αν το στέλεχος ωφελήθηκε ή ζηµιώθηκε.
Να αιτιολογήσετε την άποψή σας.
γ) Ο ρυθµός πληθωρισμού από το 2006 στο 2007 αυξήθηκε ή µειώθηκε; Να εξηγήσετε τι
σηµαίνει αυτή η µεταβολή.
δ) Έστω ότι το έτος 2005 ο δείκτης τιµών (%) ήταν 65. Να υπολογίσετε πόσο θα έπρεπε να ήταν
το ονοµαστικό εισόδημα το 2005, έτσι ώστε το πραγματικό εισόδημα να ήταν 45.000 ευρώ σ’
αυτό το έτος.
ε) Να υπολογίσετε πόσο θα έπρεπε να είναι ο δείκτης τιµών (%) το έτος 2010, έτσι ώστε το
πραγματικό εισόδημα ν’ αυξηθεί κατά 7.557 ευρώ από το έτος 2009 στο έτος 2010. Το
ονοµαστικό εισόδημα παραµένει 67.914 ευρώ (έτος βάσης 2006).
(ΜΟΝΑΔΕΣ 25)

