1. Η Μακροοικονομική ασχολείται με τη λειτουργία και τα προβλήματα:
α) των δημοσίων επιχειρήσεων και των οργανισμών.
β) των ιδιωτικών επιχειρήσεων
γ) του στενού δημόσιου τομέα.
δ) της συμπεριφοράς ολόκληρης της οικονομίας.
ε) των αποταμιευτών και των επενδυτών.

2. Η γνώση της Μακροοικονομικής είναι χρήσιμη για:
α) Τους επιχειρηματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων.
γ) Τους επιστήμονες και τους φοιτητές.
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β) Τα κυβερνητικά στελέχη που ασχολούνται με την οικονομία και το μέσο πολίτη.
δ) Όλους τους παραπάνω.

3. Ένα από τα παρακάτω δεν αποτελεί βασικό στόχο της μακροοικονομικής πολιτικής;
α) Η εξισορρόπηση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών (πληρωμών).
β) Η κατανάλωση μεγαλύτερου τμήματος του συνολικού προϊόντος της οικονομίας.
γ) Η επίτευξη πλήρους απασχόλησης των παραγωγικών πόρων,
δ) Η μεγιστοποίηση του πραγματικού παραγόμενου προϊόντος και η μείωση των διακυμάν‐
σεων της οικονομικής δραστηριότητας.

4. Αντικείμενο της μακροοικονομικής είναι:
α) Ο δημόσιος τομέας της οικονομίας
β) Ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας
γ) Η συνολική οικονομία
δ) Τίποτα από τα προηγούμενα

5. Δε συνιστούν μέτρα μακροοικονομικής πολιτικής:
α) Τα μέτρα συναλλαγματικής πολιτικής
β) Τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής
γ) Τα μέτρα εισοδηματικής πολιτικής
δ) Τα μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής

6. Η μακροοικονομική ανάλυση ασχολείται με:
α) Τη συμπεριφορά των καταναλωτών.
β) Τον προσδιορισμό των τιμών των αγαθών.
γ) Τα προβλήματα μιας επιχείρησης.
δ) Τη συμπεριφορά της συνολικής οικονομίας.

7. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) περιλαμβάνει:
α) Το τελικό προϊόν σε χρηματικές μονάδες.
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β) Το προϊόν της παραοικονομίας.
γ) Το προϊόν της ίδιας κατανάλωσης
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

8. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές ισούται με:
α) Το άθροισμα του συνόλου των αξιών που προστίθενται στα προϊόντα από τους διάφορους
κλάδους και τις δραστηριότητες κατά την παραγωγική διαδικασία σε συγκεκριμένο χρο‐
νικό διάστημα.
β) Το άθροισμα των εισοδημάτων που δημιουργούνται από την παραγωγή σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, των αποσβέσεων και των καθαρών έμμεσων φόρων.
γ) Το άθροισμα των δαπανών για την αγορά των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που η πα‐
ραγωγή τους έγινε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
δ) Το καθένα από τα πιο πάνω

9. Όταν το εγχώριο προϊόν υπολογίζεται με τη μέθοδο της δαπάνης για την αγορά του
τελικού προϊόντος δεν περιλαμβάνονται σε αυτό:
α) Οι δαπάνες του Δημοσίου για την αγορά προϊόντος.
β) Οι αμοιβές της εργασίας και του κεφαλαίου.
γ) Οι δαπάνες των καταναλωτών για την αγορά τελικών προϊόντων.
δ) Η διαφορά της αξίας των εισαγομένων από την αξία των εξαγομένων προϊόντων.
ε) Η δαπάνη για την αγορά επενδυτικών αγαθών και η αύξηση ή η μείωση των αποθεμά‐
των.

10. Όταν το εγχώριο προϊόν υπολογίζεται με την εισοδηματική μέθοδο δεν περιλαμβά‐
νονται σε αυτό:
α) Οι έμμεσοι φόροι.
β) Οι πωλήσεις τελικών καταναλωτικών προϊόντων.
γ) Οι αποσβέσεις.
δ) Οι μισθοί και τα ημερομίσθια
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11. Για να υπολογιστεί το εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές με τη μέθοδο της προστι‐
θέμενης αξίας:
α) Αθροίζονται οι αμοιβές όλων των συντελεστών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή
του.
β) Αθροίζονται όλες οι πωλήσεις προϊόντων που έγιναν σε οποιονδήποτε.
γ) Αθροίζονται οι αμοιβές των συντελεστών και οι πωλήσεις των προϊόντων.
δ) Αθροίζονται οι αξίες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας
από τους διάφορους κλάδους και τις δραστηριότητες.

12. Το εθνικό προϊόν διαφέρει από το εγχώριο κατά το ότι:
α) Το πρώτο δαπανάται ολόκληρο στη χώρα, ενώ το δεύτερο παράγεται ολόκληρο στη χώρα.
β) Το πρώτο είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το δεύτερο.
γ) Το δεύτερο είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το πρώτο.
δ) Το πρώτο παράγεται μέσα ή έξω από τη χώρα από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν
σε κατοίκους της, ενώ το δεύτερο παράγεται στη χώρα από συντελεστές που ανήκουν σε
ντόπιους ή σε ξένους.

13. Η δημοσιονομική πολιτική είναι κυβερνητική οικονομική πολιτική για τη σταθε‐
ροποίηση του συνολικού προϊόντος σε επιθυμητό επίπεδο μέσω:
α) Της προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων,
β) Της ρύθμισης των όρων του εξωτερικού εμπορίου,
γ) Της αύξησης ή της μείωσης της προσφοράς χρήματος.
δ) Της μεταβολής των φόρων και των δαπανών του κράτους για τον επηρεασμό της συνολι‐
κής δαπάνης στην οικονομία.

14. Η αύξηση των κρατικών δαπανών για την αγορά αγαθών και. υπηρεσιών και των
μεταβιβαστικών πληρωμών είναι ενδεδειγμένη όταν:
α) Υπάρχει πληθωριστικό κενό.
β) Η επένδυση είναι μικρότερη από την κατανάλωση.
γ) Η επιθυμητή αποταμίευση είναι μικρότερη από την επιθυμητή επένδυση.
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δ) Υπάρχει κενό υποαπασχόλησης.

15. Το πρόβλημα του πληθωρισμού θα χειροτερέψει σε μια οικονομία όταν η κυβέρνη‐
ση:
α) Αυξήσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
β) Αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα.
γ) Ασκήσει περιοριστική νομισματική πολιτική.
δ) Αυξήσει το δανεισμό της χώρας από το εξωτερικό για να χρηματοδοτήσει διάφορες δημό‐
σιες δαπάνες.

16. Όταν συγκρίνονται τα ετήσια μεγέθη του εγχώριου εισοδήματος μπορεί να διαπι‐
στωθούν διαφορές μεταξύ του «ονομαστικού‐χρηματικού εγχώριου εισοδήματος»
και του «πραγματικού εγχώριου εισοδήματος» επειδή:
α) Η συνολική ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων μπορεί να μεταβάλλεται διαχρονι‐
κά.
β) Η συνολική προσφορά συντελεστών μπορεί να μεταβάλλεται.
γ) Το δεύτερο δεν περιλαμβάνει την αξία του ελεύθερου χρόνου, ενώ το πρώτο την περιλαμ‐
βάνει.
δ) Το μέσο επίπεδο των τιμών μπορεί να μεταβάλλεται διαχρονικά.

17. Όταν αυξάνεται η δημόσια δαπάνη;
α) Αυξάνεται πάντοτε και η ιδιωτική επένδυση,
β) Μειώνεται πάντοτε η ιδιωτική επένδυση.
γ) Όταν η επέκταση της κρατικής δαπάνης χρηματοδοτείται με δανεισμό του Δημοσίου, αυ‐
ξάνεται το επιτόκιο και αποθαρρύνεται η ιδιωτική επένδυση,
δ) Το κράτος μπορεί να μειώνει το χρέος του.

18. Ένα από τα παρακάτω δεν αποτελεί δείκτη μεταβολής των τιμών των προϊόντων:
α) Ο χρηματιστηριακός δείκτης των τιμών των μετοχών,
β) Ο δείκτης τιμών των εισαγόμενων προϊόντων.
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γ) Ο δείκτης τιμών καταναλωτή.
δ) Ο αποπληθωριστής του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

19. Στη χώρα μας η παραοικονομία:
α) Δεν αποτελεί πρόβλημα γιατί είναι πολύ περιορισμένη,
β) Αποτελούσε πρόβλημα στο παρελθόν αλλά τώρα έχει ελαχιστοποιηθεί,
γ) Αποτελεί πρόβλημα του οποίου η σοβαρότητα εντάθηκε στις προηγούμενες δεκαετίες,
δ) Οφείλεται στην άρνηση του κράτους να επιβαρύνει οικονομικά ορισμένες δραστηριότητες
και επομένως μπορεί να θεωρηθεί ως ηθελημένη.

20. Το εργατικό δυναμικό μιας χώρας περιλαμβάνει:
α) Ολόκληρο τον πληθυσμό της.
β) Μόνον τα άτομα που είναι απασχολούμενα,
γ) Μόνον τα άτομα που είναι άνεργα.
δ) Τα άτομα 14 ετών και πάνω που είναι είτε άνεργα είτε απασχολούμενα.

21. Ο υπερπληθωρισμός:
α) Εμφανίζεται, σε ορισμένες ανώμαλες περιόδους.
β) Προκαλείται συνήθως από χρηματοδότηση συνεχώς αυξανόμενων δημοσιονομικών ελ‐
λειμμάτων με έκδοση μεγάλων ποσοτήτων νέου χρήματος.
γ) Κάνει το χρήμα να χάνει ραγδαία την αξία του και τον κόσμο να μη θέλει να κρατάει με‐
τρητά ή να κάνει τραπεζικές καταθέσεις.
δ) Όλα τα πιο πάνω

22. Στη συνολική ζήτηση προϊόντος σε κλειστή οικονομία θα πρέπει να προστεθεί ένα
από τα πιο κάτω για να αφορά πια αυτή στην ανοικτή οικονομία.
α) Οι συνολικές εισαγωγές.
β) Οι συνολικές εξαγωγές.
γ) Οι συνολικές καθαρές εξαγωγές.
δ) Το σύνολο των κεφαλαίων που εισάγονται στη χώρα.
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23. Στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών δεν περιλαμβάνεται ένα από τα πιο κάτω:
α) Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων
β) Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
γ) Το εμπορικό ισοζύγιο.
δ) Το λογιστικό ισοζύγιο.

24. Το χρήμα δεν επιτελεί ένα από τα πιο κάτω:
α) Χρησιμοποιείται ως κοινό ανταλλακτικό μέσο,
β) Χρησιμοποιείται ως μέσο διαφύλαξης του πλούτου,
γ) Αυξάνει τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας.
δ) Χρησιμοποιείται ως μέτρο για την έκφραση της αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών.

25. Η προσφορά χρήματος με τη στενή έννοια (Μ1) περιλαμβάνει:
α) Τα χαρτονομίσματα και τις τραπεζικές καταθέσεις προθεσμίας,
β) Τα κέρματα και τις τραπεζικές καταθέσεις όψεως.
γ) Τα χαρτονομίσματα, τα κέρματα, τις τραπεζικές καταθέσεις όψεως και τις τραπεζικές κα‐
ταθέσεις προθεσμίας.
δ) Τα κέρματα, τις τραπεζικές καταθέσεις όψεως και τα χαρτονομίσματα.

26. Στο τραπεζικά σύστημα δεν περιλαμβάνονται:
α) Οι ειδικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί.
β) Οι χρηματιστηριακές εταιρείες.
γ) Οι εμπορικές τράπεζες που ελέγχονται από το κράτος.
δ) Η Κεντρική Τράπεζα.

27. Το μέγεθος τον πολλαπλασιαστή δημιουργίας καταθέσεων ή τραπεζικού πολλα‐
πλασιαστή είναι αντίστροφη συνάρτηση:
α) Της οριακής ροπής για κατανάλωση.
β) Της οριακής ροπής για επένδυση.
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γ) Της οριακής ροπής για αποταμίευση.
δ) Του ποσοστού των υποχρεωτικών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών.

28. Σε μια οικονομία που όλες οι συναλλαγές γίνονται με τη χρησιμοποίηση επιταγών,
αν το κράτος πληρώσει 50 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις γης και οι δικαιούχοι κα‐
ταθέσουν αυτά τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως και αν οι ιδιωτι‐
κές τράπεζες υποχρεούνται να κρατούν το 1/4 των ποσών των καταθέσεων στα τα‐
μεία τους ή στην Κεντρική Τράπεζα, η συνολική προσφορά χρήματος:
α) Θα αυξηθεί κατά 50 εκατ. ευρώ.
β) Θα αυξηθεί κατά 200 εκατ. ευρώ.
γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη γιατί, τα 50 εκατ. ευρώ υπήρχαν και πριν από την απαλλο‐
τρίωση.
δ) Θα μειωθεί κατά 50 εκατ. ευρώ, γιατί οι ιδιοκτήτες της γης τα αδρανοποίησαν με το να τα
δώσουν στις τράπεζες.

29. Ποιο από τα πιο κάτω μέτρα δεν χρησιμοποιείται για να επηρεαστεί η συνολική
προσφορά χρήματος;
α) Η μεταβολή των φορολογικών συντελεστών.
β) Η μεταβολή του ποσοστού των υποχρεωτικών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών.
γ) Η μεταβολή του επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας για τα δάνεια που χορηγεί στις εμπο‐
ρικές τράπεζες ή οι πάγιες διευκολύνσεις της προς αυτές.
δ) Η πώληση στην ανοικτή αγορά κρατικών τίτλων από την Κεντρική Τράπεζα.

30. Στην Ελλάδα για τέσσερις περίπου δεκαετίες τη νομισματική και πιστωτική πολιτι‐
κή άσκησε αποκλειστικά:
α) Το Υπουργείο των Οικονομικών.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος.
γ) Η Νομισματική Επιτροπή.
δ) Ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
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Καλή Επιτυχία
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