ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς
ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικο‐
νομικών, με κορυφαίο επιτελείο διδασκόντων, παραθέτουν χρήσιμα θέματα στην
Οικονομική Θεωρία. Τα θέματα επιμελήθηκε o επιστημονικός συνεργάτης μας
κ.Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, ΜSc Xρηματοοικονομικών Παν/μίου
Πειραιά.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ‐ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

1. Το μέγεθος του πολλαπλασιαστή δημιουργίας καταθέσεων ή τραπεζικού πολ‐
λαπλασιαστή είναι αντίστροφη συνάρτηση:
α) Της οριακής ροπής για κατανάλωση.
β) Της οριακής ροπής για επένδυση.
γ) Της οριακής ροπής για αποταμίευση.
δ) Του ποσοστού των υποχρεωτικών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών.
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2. Ποιο από τα πιο κάτω μέτρα δεν χρησιμοποιείται για να επηρεαστεί η συνολι‐
κή προσφορά χρήματος;
α) Η μεταβολή των φορολογικών συντελεστών.
β) Η μεταβολή του ποσοστού των υποχρεωτικών διαθεσίμων των εμπορικών τραπε‐
ζών.
γ) Η μεταβολή του επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας για τα δάνεια που χορηγεί στις
εμπορικές τράπεζες ή οι πάγιες διευκολύνσεις της προς αυτές.
δ) Η πώληση στην ανοικτή αγορά κρατικών τίτλων από την Κεντρική Τράπεζα.

3. Ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχει το ελάχιστο ποσοστό των υποχρεωτικών
ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών είναι:
α) Να εμποδίζει τις εμπορικές τράπεζες να πραγματοποιούν πολλά κέρδη.
β) Να διασφαλίζει τους καταθέτες.
γ) Να εμποδίζει τις εμπορικές τράπεζες να κρατούν πολλά μετρητά στα χρηματοφυ‐
λάκιά τους.
δ) Να επιτρέπει στις νομισματικές αρχές να επηρεάζουν την πιστοδοτική ικανότητα
των εμπορικών τραπεζών.

4. Σύμφωνα με τον Keynes, η «προτίμηση ρευστότητας», όπως ονόμασε τη ζήτη‐
ση για χρήμα, αποτελείται από:
α) Τη ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία.
β) Τη ζήτηση χρήματος για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών.
γ) Τη ζήτηση χρήματος για την αντιμετώπιση έκτακτων οικονομικών αναγκών.
δ) Όλα τα πιο πάνω.

5. Η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία κατά τον Keynes είναι:
α) Θετική συνάρτηση της κατανάλωσης.
β) Αρνητική συνάρτηση του επιτοκίου.
γ) Αρνητική συνάρτηση της κατανάλωσης.
δ) Θετική συνάρτηση των επενδύσεων.
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6. Ο παράγοντας που επηρεάζει θετικά τη ζήτηση χρήματος για συναλλαγές και
για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών είναι, σύμφωνα με τον Keynes:
α) Το ύψος του επιτοκίου.
β) Το ύψος των αποταμιεύσεων.
γ) Το ύψος του εισοδήματος.
δ) Το μέγεθος του τραπεζικού πολλαπλασιαστή.

7. Μια αύξηση της προσφοράς χρήματος συντελεί ώστε:
α) Να αυξηθεί το επιτόκιο, να μειωθεί η επένδυση, να μειωθεί το εισόδημα.
β) Να μειωθεί το επιτόκιο, να αυξηθεί η επένδυση, να αυξηθεί το εισόδημα.
γ) Να μειωθεί το επιτόκιο, να μειωθεί η επένδυση, να αυξηθεί το εισόδημα.
δ) Να αυξηθεί το επιτόκιο, να αυξηθεί η επένδυση, να αυξηθεί το εισόδημα.

8. Η μέση ποσότητα χρήματος που κρατιέται για συναλλαγές:
α) Αυξάνεται, εάν η καθυστέρηση μεταξύ λήψεως και δαπάνης του εισοδήματος μει‐
ωθεί.
β) Αυξάνεται, εάν η καθυστέρηση μεταξύ λήψεως και δαπάνης του εισοδήματος αυ‐
ξηθεί.
γ) Μειώνεται, εάν η καθυστέρηση μεταξύ λήψεως και δαπάνης του εισοδήματος αυ‐
ξηθεί.
δ) Αυξάνεται, εάν οι πληρωμές εισοδήματος γίνονται πιο συχνά.

9. Η μέση ποσότητα χρήματος που κρατάει ένα νοικοκυριό για συναλλαγές:
α) Αυξάνεται, καθώς ο αριθμός των ημερών της περιόδου για την οποία γίνεται πλη‐
ρωμή αυξάνεται.
β) Μειώνεται, καθώς ο αριθμός των ημερών αυξάνεται.
γ) Μειώνεται, καθώς το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος αυξάνεται.
δ) Αυξάνεται, καθώς το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος μειώνεται.
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10. Σύμφωνα με τον Κέυνς υπάρχει ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία, επειδή:
α) Οι άνθρωποι θέλουν να κερδοσκοπούν στο χρηματιστήριο.
β) Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όταν κρατάμε χρήματα.
γ) Οι ομολογίες μπορούν να αποφέρουν λιγότερα απʹ ότι τα χρήματα.
δ) Οι άνθρωποι μπορεί να μη θέλουν να αγοράζουν τίτλους.

11. Μια σταθερή ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία σε πολύ χαμηλό επιτόκιο
δείχνει ότι:
α) Δεν υπάρχει ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία.
β) Υπάρχει περιορισμένη ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία.
γ) Υπάρχει απεριόριστη ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία.
δ) Υπάρχει απεριόριστη ζήτηση για ομολογίες.

12.. Η μεταβολή από την Κεντρική Τράπεζα του ποσοστού των ρευστών διαθεσί‐
μων αποσκοπεί:
α) Στον έλεγχο της ποσότητας του χρήματος το οποίο κυκλοφορεί.
β) Στην προστασία των δανειστών.
γ) Στη διασφάλιση των αποταμιεύσεων.
δ) Στον έλεγχο της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

13. Οι εμπορικές τράπεζες έχουν μεγαλύτερη σημασία για την οικονομία απ’ ότι
η Κεντρική Τράπεζα διότι:
α) Χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις και διευκολύνουν τις επενδύσεις.
β) Έχουν κέρδη και επομένως αυξάνουν τις επενδύσεις.
γ) Δεν περιορίζουν την νομισματική πολιτική.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.
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14. Αν αυξηθεί η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος, τότε, ceteris paribus:
α) Θα αυξηθεί η παραγωγή.
β) Θα αυξηθούν οι τιμές.
γ) Θα αυξηθεί το k της εξίσωσης του Cambridge.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

15. Ο Keynes απέρριψε την κλασσική άποψη ότι ο τόκος είναι η αμοιβή της απο‐
ταμίευσης και ισχυρίστηκε ότι το επιτόκιο είναι:
α) Μια βασική έννοια αλλά όχι μετρήσιμη.
β) Η αμοιβή για αποχή από την κατανάλωση.
γ) Η αμοιβή για εγκατάλειψη ρευστότητας.
δ) Απροσδιόριστο.

16. Αν αυξηθεί το επιτόκιο (αγοραίο) και τα άτομα πιστεύουν ότι το φυσικό επι‐
τόκιο θα αυξηθεί η ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία:
α) Θα μειωθεί (μετατόπιση προς τα κάτω αριστερά)

.

β) Θα αυξηθεί (μετατόπιση προς τα άνω δεξιά).
γ) Δεν θα επηρεαστεί.
δ) Όλα τα παραπάνω

17. Η θεωρία που λέει ότι το επιτόκιο μειώνεται καθώς αυξάνει η προσφορά χρή‐
ματος είναι γνωστή ως:
α) Πολλαπλασιαστής.
β) Θεωρία προτίμησης ρευστότητας
γ) Θεωρία επιταχυντή

.

δ) ‘Όλα τα παραπάνω.
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18. Στη θεωρία του Keynes για την προτίμηση ρευστότητας μία αύξηση στην
προσφορά χρήματος:
α) Θα αυξήσει το επιτόκιο.
β) Θα μειώσει το επιτόκιο
γ) Θα μειώσει την επένδυση.
δ) Όλα τα παραπάνω.

Α Π Α ΝΤ Η Σ Ε ΙΣ
1. δ, 2. α, 3. δ , 4.δ, 5. β, 6. γ, 7. β, 8. β , 9.α, 10. γ, 11. γ, 12. α,
13. δ, 14. β , 15.γ, 16.β , 17. β, 18. β
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