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Κύρια σημεία
2. Έννοια και λειτουργίες του χρήματος

Ερωτήσεις
3, 4 σελ. 189

3. Ιδιότητες του χρήματος

5, 6 σελ. 189

4. Μορφές και είδη χρήματος
5. Αγοραστική αξία του χρήματος
5.1 Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ)
5.1.1 Υπολογισμός του ΔΤΚ

7, 8, 9, 10 σελ. 189
11 σελ. 189
12, 13, 14 σελ. 189
15-16 σελ. 190

6. Το πρόβλημα του πληθωρισμού
6.1 Έννοια πληθωρισμού
6.2 Μέτρηση του πληθωρισμού
6.3 Διακρίσεις του πληθωρισμού
6.3.1 Διάκριση πληθωρισμού ανάλογα με την ένταση
6.3.2 Διάκριση πληθωρισμού ανάλογα με τα αίτια
6.4 Συνέπειες του πληθωρισμού
6.5 Μέτρα καταπολέμησης του πληθωρισμού

17 σελ. 190
18, 19, 20, 21 σελ. 190
22, 23 σελ. 192
24, 25, 26, 27, 28 σελ. 192
29 - 35 σελ. 192
36 - 42 σελ. 193

Επαναληπτικές ερωτήσεις
1.

Να σημειώσετε ΟΡΘΟ/ΛΑΘΟΣ δίπλα από κάθε πρόταση:
Όταν υπάρχει υπερπληθωρισμός:
α) Μειώνεται η ζήτηση
…….………
β) Αυξάνεται η αποταμίευση
…….………
γ) Αυξάνεται ο δανεισμός
…….………
δ) Αυξάνεται η αγορά ακινήτων
…….………
ε) Αυξάνεται η αγοραστική αξία
…….………
στ) Μειώνεται το βιοτικό επίπεδο
…….………

2.

Να κυκλώσετε τα ορθά:
Όταν υπάρχει πληθωρισμός ζήτησης:
α) Αυξάνονται οι φόροι
β) Μειώνονται οι φόροι
γ) Αυξάνονται οι δαπάνες του κράτους
δ) Μειώνονται οι δαπάνες του κράτους
ε) Αυξάνονται τα επιτόκια
στ) Μειώνονται τα επιτόκια

3. Να συμπληρώσετε τα πιο κάτω:
i. Οι βασικές λειτουργίες του χρήματος είναι:
α) ………………………………………………………………………..
β) ………………………………………………………………………..
γ) ………………………………………………………………………..
δ) ………………………………………………………………………..
ii. Το χρήμα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:
α) ………………………………………………………………………............................................
β) ………………………………………………………………………............................................
γ) ………………………………………………………………………............................................
δ) ………………………………………………………………………............................................
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iii.
Διακρίσεις Πληθωρισμού

Ανάλογα με τα αίτια του
πληθωρισμού

Ανάλογα με το ρυθμό
αύξησης των τιμών

4. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα δείχνοντας όλους τους υπολογισμούς σας.
Έτος
Κόστος Καλαθιού
Δείκτης Τιμών Ρυθμός Πληθωρισμού
€
%
2004
;
;
(Έτος βάσης)
;
2005

65.100

105

2006

;

109

;

5. Να δώσετε την έννοια των πιο κάτω:
α) Τιμάριθμος
β) Αγοραστική αξία του χρήματος
γ) Πληθωρισμός
δ) Αποπληθωρισμός
ε) Ρυθμός πληθωρισμού
στ) Πληθωρισμός ζήτησης και πού οφείλεται
ζ) Πληθωρισμός κόστους και πού οφείλεται
6. Ο μισθός κάποιου υπαλλήλου ήταν το 2016 €20 000 και το 2017 αυξήθηκε 12%. Ο
πληθωρισμός για το 2017 υπολογίζεται να ανέλθει στο 8%. Να υπολογίσετε την πραγματική
αύξηση εάν υπάρχει στο μισθό του υπαλλήλου και να ερμηνεύσετε την απάντησή σας.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Ο Β Βασιλείου πήρε €10 000 δάνειο από την τράπεζα με επιτόκιο 5%. Ο πληθωρισμός
είναι 3% για την ίδια χρονιά. Τέλος του χρόνου όταν ο Β Βασιλείου θα εξοφλήσει το δάνειο,
θα γίνει μεταβίβαση αγοραστικής αξίας από τον Β Βασιλείου προς την τράπεζα ή από την
τράπεζα προς τον Β Βασιλείου;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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