
 

Κοσρέπης Άγγελος  

Θέμα Α 
 

Α1. Άζθεζε  - Λ 

1. Η αλεξγία αλεπαξθνύο δήηεζεο έρεη θπθιηθό ραξαθηήξα, δειαδή 

επαλαιακβάλεηαη θαη ε δηάξθεηα ηεο εμαξηάηαη από ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θύθινπ.  

 

2. Οη νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο επαλαιακβάλνληαη θαη είλαη ίδηεο ωο πξνο ηελ 

έληαζε θαη ηελ δηάξθεηα ηνπο. 

 

3. Σν θιεηδί γηα ηελ θαηαλόεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θύθιωλ είλαη ε εμέιημε ηνπ 

πνζνζηνύ θέξδνπο. 

 

4. ηελ θάζε ηεο θξίζεο ππάξρεη έληνλε αλεξγία. 

 

5. Ρπζκόο πιεζωξηζκνύ είλαη ε κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ηωλ ηηκώλ ζε κηα 

νξηζκέλε πεξίνδν. 

          (Μονάδες 3 Χ 5) 

Αζθήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο  

Α2. ε κηα νηθνλνκία νη απαζρνινύκελνη είλαη 80, νη άλεξγνη είλαη 20 θαη νη άεξγνη 

είλαη 5. Σν πνζνζηό αλεξγίαο είλαη: 

a. 15 % 

b. 25 % 

c. 20 % 

d. 30 %  

Α3. Η αλεξγία πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηεο αγνξάο εξγαζίαο λα απνξξνθήζεη 

άκεζα αλέξγνπο, παξόηη ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο νη άλεξγνη 

έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζόληα θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε, νλνκάδνληαη: 

a. Αλεξγία ηξηβήο  

b. Γηαξζξωηηθή αλεξγία  

c. Δπνρηαθή αλεξγία  

d. Αλεξγία αλεπαξθνύο δήηεζεο  

              (Μονάδες 5 Χ 2) 
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Θέμα Β 
 

Δξωηήζεηο αλάπηπμεο  

Β1.Να αλαπηύμεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά από ηελ θάζε ηεο αλόδνπ ή άλζεζεο.  

         (Μονάδες 9) 

Β2. Ση είλαη θαη ηη ζεκαίλεη πιεζωξηζκόο ; 

         (Μονάδες 8) 

Β3. Από ηα είδε ηεο αλεξγίαο λα αλαιύζεηε ηελ επνρηαθή αλεξγία.   

         (Μονάδες 8) 

Θέμα Γ 
 

Γίλεηαη ν παξαθάηω πίλαθαο: 

Έτη ΑΔΠΣρετ. %ΓΣ’18 ΑΔΠταθ.’18 

κ.κ. 

πραγματικό 

ΑΔΠ 

Πληθσσμός 
Ρσθμός 

πληθωρισμού 

2019 9.000 120%  12  - 

2020 11.700 130%  15   

 

Γ1. Να βξεζνύλ ηα Α.Δ.Π. ζε ζηαζεξέο ηηκέο γηα ηα έηε 2019 θαη 2020. 

a. 2019: ΑΔΠηαζ.’18 = 7.500  ,  2020: ΑΔΠηαζ.’18 =  9.000 

b. 2019: ΑΔΠηαζ.’18 = 9.000  ,  2020: ΑΔΠηαζ.’18 =  7.500 

c. 2019: ΑΔΠηαζ.’18 =  5.000,  2020: ΑΔΠηαζ.’18 = 10.000  

d. 2019: ΑΔΠηαζ.’18 = 10.000 ,  2020: ΑΔΠηαζ.’18 = 2.000 

 (Μονάδες 5) 

Γ2. Να ππνινγηζηεί ν πιεζπζκόο γηα ηα έηε 2019 θαη 2020. 

a. 2019: Πιεζπζκόο = 300  , 2020: Πιεζπζκόο = 500 

b. 2019: Πιεζπζκόο = 725 ,  2020: Πιεζπζκόο = 625 

c. 2019: Πιεζπζκόο = 700 ,  2020: Πιεζπζκόο = 500 

d. 2019: Πιεζπζκόο = 625 ,  2020: Πιεζπζκόο = 600 

 (Μονάδες 5) 
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Γ3. Να βξεζεί ν ξπζκόο πιεζωξηζκνύ. 

a. 10 % 

b. -13,33 % 

c. 8,33 % 

d. 27,3 % 

 (Μονάδες 5) 

Γ4. Σν έηνο 2019 ην εξγαηηθό δπλακηθό ήηαλ ην 60%ηνπ πιεζπζκνύ, ελώ ην πνζνζηό 

αλεξγίαο ήηαλ 20% ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. Να βξείηε ην πνζνζηό αλεξγίαο ηνπ 

έηνπο 2019.  

a. 25 % 

b. 75 % 

c. 35 % 

d. 50 % 

 (Μονάδες 5) 

Γ5. Αλ ην πνζνζηό αλεξγίαο ην έηνο 2020 αλέξρεηαη ζην 40 % θαη ην εξγαηηθό 

δπλακηθό ζηα 350 άηνκα, λα ππνινγηζηεί ν αξηζκόο ηωλ αλέξγωλ. 

a. 80 άηνκα 

b. 120 άηνκα 

c. 100 άηνκα 

d. 140 άηνκα 

 (Μονάδες 5) 

Θέμα Γ 
 

Γίλνληαη ηα παξαθάηω ζηνηρεία κηαο ππνζεηηθήο νηθνλνκίαο ε νπνία παξάγεη κόλν 

έλα αγαζό . 

Έτος P Q A.E.Π.Σρετ. %ΓΣ’23 Α.Δ.Π.ταθ.’23 

Δργατικό 

Γσναμικό. 

Άνεργοι  

% 

Ανεργίας  

2023 10  1200   400 40  

2024 12 180    500  6 % 

 

Σν έηνο βάζεο είλαη ην 2023. Δάλ γλωξίδνπκε όηη κεηαμύ ηωλ εηώλ 2023-2024 ην 

πνζνζηό αύμεζεο ηωλ ηηκώλ είλαη 20 %, δεηνύληαη ηα εμήο. 
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Γ1. Πόζν είλαη ε πξαγκαηηθή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ Α.Δ.Π. από ην έηνο 2023 ζην 

έηνο 2024;  

a. 25 % 

b. – 70 % 

c. 50 % 

d. 100 % 

(Μονάδες 10) 

Γ2. Να βξεζνύλ ην πνζνζηό αλεξγίαο ηνπ έηνπο 2023 θαη ν αξηζκόο ηωλ αλέξγωλ ην 

2024. 

a. 2023: % Αλεξγίαο = 20 %  ,   2024: Άλεξγνη = 15 

b. 2023: % Αλεξγίαο =  10%  ,   2024: Άλεξγνη = 30 

c. 2023: % Αλεξγίαο =  40%  ,   2024: Άλεξγνη = 30 

d. 2023: % Αλεξγίαο =  15%  ,   2024: Άλεξγνη = 15 

(Μονάδες 5) 

Γ3. Αλ ν πιεζπζκόο ην 2024 είλαη 720 άηνκα, λα ππνινγίζεηε ην θ.θ. πξαγκαηηθό 

Α.Δ.Π. γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο.   

a. 2.5 

b. 5 

c. 15 

d. 0.5 

(Μονάδες 3) 

Γ4. Να βξεζνύλ νη απαζρνινύκελνη θαη ν νηθνλνκηθά κε ελεξγόο πιεζπζκόο ηνπ 

έηνπο 2024: 

a. 2024: Οηθ. Με. Δλεξγ. =  350  , Απαζρ. = 340 

b. 2024: Οηθ. Με. Δλεξγ. =  230  , Απαζρ. = 400 

c. 2024: Οηθ. Με. Δλεξγ. =  500  , Απαζρ. = 470 

d. 2024: Οηθ. Με. Δλεξγ. =  220 ,  Απαζρ. = 470 

(Μονάδες 7) 

 


