
 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. Σε περίπτωση που το κράτος φορολογεί τους πολίτες το διαθέσιμο εισόδημα του κά‐
θε ατόμου είναι: 

α) το σύνολο του εισοδήματός του  
β) το σύνολο του εισοδήματός του, αφού προηγουμένως αφαιρέσουμε τους φόρους 
γ) το σύνολο του εισοδήματός του αφού προηγουμένως προσθέσουμε τους φόρους  
δ) τίποτα από τα παραπάνω 
 
2. Ο πληθωρισμός είναι το φαινόμενο: 
α) της περιοδικής ανόδου των τιμών  
β) της μόνιμης ανόδου όλων των τιμών  
γ) της περιοδικής ανόδου κάποιων τιμών  
δ) της συνεχούς ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών 
 
3. Με βάση τη βραχυχρόνια καμπύλη Phillips η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας εί‐
ναι: 

α) θετική  
β) αρνητική 
γ) άλλοτε θετική και άλλοτε αρνητική  
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δ) τίποτε από τα παραπάνω 
 
4. Σύμφωνα με τον Keynes, η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία είναι συνάρτηση: 
α) της ιδιωτικής κατανάλωσης  
β) της ιδιωτικής αποταμίευσης  
γ) του επιτοκίου 
δ) των φόρων 
 
5. Στην παγίδα ρευστότητας οι διαδοχικές αυξήσεις της προσφοράς χρήματος: 
α) μπορεί να οδηγούν σε διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου  
β) μπορεί να οδηγούν σε διαδοχικές μειώσεις του επιτοκίου 
γ) δεν μεταβάλλουν το επιτόκιο  
δ) άλλη απάντηση 
 
6. Στο κεϊνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι συνάρτηση: 
α) του εισοδήματος  
β) του επιτοκίου 
γ) της φορολογίας  
δ) άλλη απάντηση 
 
7. Τι από τα παρακάτω αποτελεί συστατικό στοιχείο της ζήτησης χρήματος σύμφωνα 
με τους κλασικούς: 

α) η ζήτηση χρήματος για συναλλαγές 
β) η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία  
γ) η ζήτηση χρήματος για το εισόδημα  
δ) η ζήτηση χρήματος για επενδύσεις 
 
8. Η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία: 
α) είναι αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος  
β) είναι αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου 
γ) είναι αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος και του επιτοκίου  
δ) είναι θετική συνάρτηση του επιτοκίου 
 
9. Η προσφορά εργασίας στο κλασικό υπόδειγμα: 
α) είναι αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος  
β) είναι θετική συνάρτηση του επιτοκίου  
γ) είναι αρνητική συνάρτηση του πραγματικού μισθού  
δ) είναι θετική συνάρτηση του πραγματικού μισθού 
 
10. H ζήτηση εργασίας στο κεϊνσιανό υπόδειγμα: 
α) είναι αρνητική συνάρτηση του εισοδήματος  
β) είναι θετική συνάρτηση του πραγματικού μισθού  
γ) είναι αρνητική συνάρτηση του χρηματικού μισθού 
δ) είναι θετική συνάρτηση του χρηματικού μισθού 
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11. Ο νόμος του SAY αναφέρεται στο: 
α) κεϊνσιανό υπόδειγμα  
β) κλασικό υπόδειγμα 
γ) κλασικό και στο κεϊνσιανό υπόδειγμα  
δ) άλλη απάντηση 
 
12. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος ανήκει στην:  
α) κεϊνσιανή σχολή  
β) κλασική σχολή 
γ) κλασική και στην κεϊνσιανό υπόδειγμα  
δ) άλλη απάντηση 
 
13. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι αληθής: 
α) Η κατανάλωση αυξάνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα  
β) Η αποταμίευση αυξάνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα  
γ) Η επένδυση αυξάνεται όταν μειώνεται το εισόδημα 
δ) Το εισόδημα αυξάνεται όταν μειώνονται οι φόροι 
 
14. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι αληθής: 
α) Το εισόδημα αυξάνεται όταν αυξάνονται οι κρατικές δαπάνες  
β) Το εισόδημα αυξάνεται όταν αυξάνονται οι ιδιωτικές επενδύσεις  
γ) Το εισόδημα αυξάνεται όταν μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής  
δ) Το εισόδημα αυξάνεται όταν αυξάνονται οι αυτόνομοι φόροι 
 
15. Τι από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο οικονομικό κύκλωμα: 
α) Τα νοικοκυριά  
β) Οι επιχειρήσεις  
γ) Το κράτος  
δ) Οι ξένες χώρες 
 
16. Το οικονομικό κύκλωμα είναι: 
α) Τα οικονομικό κύκλωμα αποταμίευσης ‐ επένδυσης  
β) Το οικονομικό κύκλωμα φόρων δαπανών  
γ) Ο τροχός του κράτους  
δ) Ο τροχός του πλούτου 
 
17. Η παραγωγή ενός προϊόντος είναι αποτελεσματική, από τεχνική άποψη, όταν πραγ‐
ματοποιείται: 

α) Με άρτιο προγραμματισμό 
β) Με άρτιες τεχνικές μεθόδους 
γ) Με τη χρησιμοποίηση των πιο φθηνών συντελεστών της παραγωγής 
δ) Με τη μικρότερη δυνατή ποσότητα του κάθε συντελεστή που χρησιμοποιείται χωρίς να 
απαιτείται αύξηση της ποσότητας άλλου συντελεστή της παραγωγής. 

 
18. Οι εξωτερικές οικονομίες οφείλονται: 
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α) Σε παράγοντες εκτός της επιχείρησης 
β) Σε ενέργειες της επιχείρησης 
γ) Σε ενέργειες της επιχείρησης και των κρατικών αρχών 
δ) Σε όλα τα παραπάνω 
 
19. Η σχέση του οριακού προϊόντος και του οριακού κόστους, βραχυχρόνια, είναι η πα‐
ρακάτω: 

α) Αυξανομένου του οριακού προϊόντος, το οριακό κόστος αυξάνεται 
β) Μειουμένου του οριακού προϊόντος, μειώνεται και το οριακό κόστος 
γ) Αυξανομένου του οριακού προϊόντος, το οριακό κόστος φθίνει 
δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 
 
20. Η σχέση του συνολικού προϊόντος και του συνολικού κόστους, βραχυχρόνια, είναι η 
παρακάτω: 

α) Το συνολικό κόστος είναι ανεξάρτητο από την ποσότητα του παραγομένου προϊόντος 
β) Αυξανομένου του συνολικού προϊόντος, το συνολικό κόστος μειώνεται 
γ) Το συνολικό προϊόν και το συνολικό κόστος αυξομειώνεται με τον ίδιο ρυθμό 
δ) Δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω 
 
21. Στο αφανές κόστος περιλαμβάνεται: 
α) Η τεκμαρτή αμοιβή για τις υπηρεσίες του επιχειρηματία 
β) Ο τεκμαρτός τόκος για τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης 
γ) Όλα τα παραπάνω 
δ) Τίποτα από τα παραπάνω 
 
22. Τι δε συνιστά χαρακτηριστικό του πλήρους ανταγωνισμού: 
α) Η ύπαρξη πάρα πολλών πωλητών και αγοραστών  
β) Το προϊόν είναι τυποποιημένο 
γ) Η είσοδος και η έξοδος επιχειρήσεων είναι εύκολη 
δ) Οι πωλητές και οι αγοραστές γνωρίζουν πλήρως τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς 
 
23. Τι δε συνιστά χαρακτηριστικό του μονοπωλιακού ανταγωνισμού: 
α) Η είσοδος και η έξοδος επιχειρήσεων είναι σχετικά εύκολη 
β) Το προϊόν είναι πάντοτε τυποποιημένο 
γ) Η ύπαρξη αρκετών επιχειρήσεων 
δ) Η χρήση διαφήμισης είναι μεγάλη 
 
24. Τα εστιατόρια ανήκουν στην παρακάτω μορφή αγοράς του: 
α) Μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
β) Πλήρους ανταγωνισμού 
γ) Μονοψωνίου 
δ) Ολιγοπωλίου 
 
25. Στις χρηματιστηριακές αγορές επικρατούν συνθήκες: 
α) Πλήρους ανταγωνισμού 
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β) Μονοπωλιακού ανταγωνισμού 
γ) Ολιγοπωλίου 
δ) Τίποτα από τα παραπάνω 
 
26. Στη θεωρία γίνεται αποδεκτή η παραδοχή ότι μια επιχείρηση αποσκοπεί στη μεγι‐
στοποίηση: 

α) Των πωλήσεών της 
β) Της παραγωγής της 
γ) Των κερδών της 
δ) Ολων των προηγουμένων 
 
27. Η ζήτηση ρευστών διαθεσίμων εξαρτάται από την επιδίωξη των ατόμων να έχουν 
ρευστά διαθέσιμα για: 

α) την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών 
β) την πραγματοποίηση των συναλλαγών 
γ) κερδοσκοπικούς λόγους 
δ) όλα τα προηγούμενα 
 
28. Η μεταβολή από την Κεντρική Τράπεζα του ποσοστού των υποχρεωτικών ρευστών 
διαθεσίμων έχει ως στόχο: 

α) την προστασία των αποταμιευτών 
β) τη μεταβολή της ζήτησης χρήματος 
γ) τον έλεγχο των εμπορικών τραπεζών 
δ) τον έλεγχο της ποσότητας χρήματος που κυκλοφορεί 
 
29. Ο παράγοντας που επηρεάζει θετικά τη ζήτηση χρήματος για συναλλαγές και για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών είναι: 

α) το ύψος του επιτοκίου 
β) το ύψος των αποταμιεύσεων 
γ) το ύψος του εισοδήματος 
δ) το (β) και το (γ) 
 
30. Ποιο από τα παρακάτω μέτρα δεν χρησιμοποιείται για να επηρεαστεί η συνολική 
προσφορά χρήματος; 

α) η πολιτική ανοικτής αγοράς 
β) η μεταβολή του ποσοστού των υποχρεωτικών διαθεσίμων 
γ) η μεταβολή του επιτοκίου για τα δάνεια που χορηγεί η Κεντρική Τράπεζα στις εμπορικές 
Τράπεζες 

δ) η μεταβολή του τραπεζικού πολλαπλασιαστή 
 
31. Η ζητούμενη ποσότητα χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς μειώνεται, όταν: 
α) αυξάνεται η προσφορά χρήματος 
β) αυξάνεται το επιτόκιο αγοράς 
γ) μειώνεται το επιτόκιο αγοράς 
δ) αυξάνονται οι τιμές των ομολόγων 
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32. Η εκδοτική τράπεζα μπορεί να μειώσει την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφο‐
ρεί όταν: 

α) μειώσει το προεξοφλητικό επιτόκιο 
β) αυξήσει το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων 
γ) αγοράσει κρατικές ομολογίες από το κοινό 
δ) μειώσει το ποσοστό των υποχρεωτικών ρευστών διαθεσίμων 
 
33. Η νομισματική πολιτική ασκείται μέσω: 
α) του κρατικού προϋπολογισμού 
β) της μεταβολής των δημοσίων δαπανών 
γ) της μεταβολής της προσφοράς χρήματος 
δ) της πολιτικής του ισοζυγίου πληρωμών 
 
34. Εάν υπάρχουν σε μία οικονομία πληθωριστικές προσδοκίες τότε: 
α) θα μειωθεί η ζήτηση χρήματος για την πραγματοποίηση των συναλλαγών 
β) θα αυξηθεί η ζήτηση χρήματος για την πραγματοποίηση των συναλλαγών 
γ) θα μειωθεί το ονομαστικό επιτόκιο 
δ) θα αυξηθεί η προσφορά χρήματος 
 
35. Εάν η ζήτηση χρήματος ισούται με 0.5 Υ και η προσφορά χρήματος είναι 10 € και η 
οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία, το επίπεδο του χρηματικού εισοδήματος: 

α) Εξαρτάται από την κυβερνητική πολιτική 
β) Ισούται με 5 € 
γ) Ισούται με 10€ 
δ) Ισούται με 20 € 
 
36. Υποθέτουμε ότι τα νοικοκυριά πουλάνε κρατικά ομόλογα αξίας 100€ στην κεντρική 
τράπεζα) Αν τα νοικοκυριά αποφασίσουν να καταθέσουν τα χρήματα που εισέπρα‐
ξαν σε εμπορικές τράπεζες και η αναλοία  των απαιτούμενων αποθεμάτων είναι 25%, 
η προσφορά του χρήματος αυξάνεται κατά: 

α) 25 € 
β) 100€ 
γ) 250 € 
δ) 400€ 
 
37. Η θεωρία των Hecksher – Ohlin αναφέρεται: 
α) Στην κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών  
β) Στην σπάνιν των παραγωγικών συντελεστών 
γ)  Στην ύπαρξη διαφορών ως προς την σχετική αφθονία των παραγωγικών  συντελεστών 
δ) Σε τίποτα από τα παραπάνω 
 
38. Ο παγετός του 1997 στη Βραζιλία είχε την παρακάτω επίπτωση στην αγορά του κα‐
φέ στις ΗΠΑ: 

Έτη    Τιμή $    Ετήσια κατανάλωση κατά κεφαλή σε κιλά  
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 1976      4,43          5,81 
 1977      7,29          4,28 
 Τα στοιχεία δείχνουν: 
α) Την προσαρμογή της αγοράς, λόγω μετακίνησης της καμπύλης προσφοράς καφέ προς τα 
αριστερά 

β) Την προς τα δεξιά μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς καφέ. 
γ) Τη σταθερότητα της συνάρτησης προσφοράς καφέ 
δ) Όλα τα παραπάνω  
 
39. Θεωρήσατε πάλι το παράδειγμα παγετού –καφέ της προηγούμενης ερώτησης, αν η 
κυβέρνηση προσπαθούσε να επιβάλει κάποια ανώτατη τιμή στην αγορά καφέ, τότε: 

α) Η κυβέρνηση θα έπρεπε να προβλέψει και για τη διάθεση των πλεονασμάτων 
β) Η κυβέρνηση θα έπρεπε επίσης να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές καφέ από τη 
Βραζιλία 

γ) Πιθανόν να εμφανίζονταν συμπτώματα αισχροκέρδειας 
δ) Μόνο Α και Β 
 
40. Ο νόμος της ζήτησης λέει ότι: 
α) Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή του α‐
γαθού μειωθεί, ακόμα και στην περίπτωση που οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες της 
ζήτησης αλλάζουν. 

β) Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή του α‐
γαθού μειωθεί και όταν ταυτόχρονα το εισόδημα του καταναλωτή αυξηθεί.  

γ) Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητας ένα αγαθό όταν η τιμή του αγαθού 
μειωθεί και οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης παραμείνουν σταθεροί 

δ) Ο καταναλωτής θα αγοράσει περισσότερη ποσότητα από ένα αγαθό όταν η τιμή του α‐
γαθού μειωθεί και ταυτόχρονα η προσφορά του αγαθού αυξηθεί.    

 
 
 

Καλή Επιτυχία 
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Α Π Α Ν Τ  Η Σ Ε Ι Σ   7ου   ΤΕΣΤ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

1. β  2. δ  3. β  4. γ  5. β  6. β  7. α  8. β  9. δ  10. γ 

11. β  12. β  13. γ  14. δ  15. δ  16. δ  17. δ  18. δ  19. α  20. γ 

21. γ  22. δ  23. β  24. α  25. α  26. γ  27. δ  28. δ  29. γ  30. δ 

31. β  32. β  33. γ  34. β  35. δ  36. α  37. γ  38. α  39. γ  40. γ 

 


