1. Ο ιδιοκτήτης ενός video club ξέρει ότι η ελαστικότητα της ζήτησης για την ε‐
νοικίαση κασετών είναι ‐3. Συνεπώς γνωρίζει ότι αν αυξήσει την τιμή ενοικίασης από
200 δρχ. σε 250 δρχ., η ζήτηση θα μειωθεί κατά:
α) 150%.
β) 100%.
γ) 75%.
δ) 33%,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
2. Αν η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας ενός αγαθού είναι μι‐
κρότερη από την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του, η ελαστικότητα ζήτησης σε α‐
πόλυτη τιμή είναι:
α) μεγαλύτερη από 1
β) ίση με 1
γ) μικρότερη από 1
δ) μηδέν,

3. Η εισοδηματική ελαστικότητα των κανονικών αγαθών είναι:
α) Ε Μ > 0.
β) Ε Μ < 0.
γ) Ε Μ = 0
δ) κανένα από τα παραπάνω,

4. Ποιο από τα παρακάτω δε διατηρείται σταθερό στη σχεδίαση της καμπύλης
ζητήσεως ενός ατόμου για ένα αγαθό;
α) Το χρηματικό εισόδημα του ατόμου.
β) Οι τιμές των άλλων αγαθών.
γ) Η τιμή του αγαθού που θεωρούμε.
δ) Οι προτιμήσεις του ατόμου.

5.

Η καμπύλη ζητήσεως ενός ατόμου για ένα αγαθό αποτελεί:

α) Το μέγιστο όριο των προθέσεων του ατόμου.
β) Το ελάχιστο όριο των προθέσεων του ατόμου.
γ) Και το μέγιστο και το ελάχιστο όριο των προθέσεων του ατόμου.
δ) Ούτε το μέγιστο ούτε το ελάχιστο όριο των προθέσεων του ατόμου.

6. Μια πτώση της τιμής ενός αγαθού με τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς
έχει σαν αποτέλεσμα:
α) Μια αύξηση στη ζήτηση.
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β) Μια μείωση στη ζήτηση.
γ) Μια αύξηση στην ποσότητα που ζητιέται.
δ) Μια μείωση στην ποσότητα που ζητιέται.

7. Όταν το εισόδημα ενός ατόμου αυξηθεί, ενώ κάθε άλλος παράγοντας παραμέ‐
νει σταθερός, η ζήτηση ενός κανονικού αγαθού από το άτομο:
α) Θα αυξηθεί.
β) Θα μειωθεί.
γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη.
δ) Δεν μπορούμε να πούμε χωρίς πρόσθετες πληροφορίες.

8. Όταν το εισόδημα ενός ο ατόμου μειωθεί (ενώ κάθε άλλος παράγοντος παραμέ‐
νει σταθερός), η ζήτηση για ένα κατώτερο αγαθό:
α) Θα αυξηθεί.
β) Θα μειωθεί.
γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη.
δ) Δεν μπορούμε να πούμε χωρίς πρόσθετες πληροφορίες.

9. Όταν η τιμή ενός υποκατάστατου του αγαθού χ μειωθεί, η ζήτηση για το αγαθό
χ:
α) Θα αυξηθεί.
β) Θα μειωθεί.
γ) Θα παραμείνει αμετάβλητη
δ) Δεν μπορούμε να πούμε χωρίς πρόσθετες πληροφορίες.

10. Όταν και η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού του χ αυξηθεί, η ζήτηση για το
χ:
α) Θα αυξηθεί‐
β) Θα μειωθεί.
γ) Θα παραμείνει σταθερή.
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δ) Όλα τα προηγούμενα είναι, δυνατά.

11. Μια αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα της ζητήσεως για ένα αγαθό δεί‐
χνει ότι, καθώς το εισόδημα πέφτει, η ποσότητα του αγαθού που αγοράζεται:
α) Αυξάνεται.
β) Μειώνεται.
γ) Παραμένει αμετάβλητη.
δ) Οτιδήποτε από τα παραπάνω μπορεί να συμβεί.

12. Εάν η εισοδηματική ελαστικότητα της ζητήσεως είναι μεγαλύτερη από 1, το
αγαθό είναι:
α) Πρώτης ανάγκης.
β) Πολυτελείας.
γ) Κατώτερο.
δ) Τίποτα από τα προηγούμενα.

13. Αν οι ποσότητες που αγοράζονται από δύο αγαθά αυξάνονται συγχρόνως ή
μειώνονται συγχρόνως όταν η τιμή του ενός μεταβάλλεται, η σταυροειδής ελαστικό‐
τητα της ζητήσεως μεταξύ των δύο αυτών αγαθών είναι:
α) Αρνητική.
β) θετική.
γ) Μηδέν.
δ) Ίση με ένα

14. Εάν η ποσότητα ενός αγαθού του αγοράζεται παραμένει αμετάβλητη, όταν η
τιμή ενός άλλου αγαθού μεταβάλλεται, η σταυροειδής ελαστικότητα της ζητήσεως με‐
ταξύ των δύο αγαθών είναι:
α) Αρνητική.
β) Θετική.
γ) Μηδέν.
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δ) Ένα

15. Εάν η ποσοστιαία αύξηση στην ποσότητα ενός αγαθού που ζητιέται είναι μι‐
κρότερη από την ποσοστιαία πτώση στην τιμή τον, ο συντελεστής ελαστικότητας της
ζητήσεως ως προς την τιμή είναι:
α) Μεγαλύτερος από 1.
β) Ίσος με 1.
γ) Μικρότερος από 1.
δ) Μηδέν.

16. Εάν η ποσότητα ενός αγαθού που ζητιέται παραμένει αμετάβλητη καθώς η τι‐
μή του μεταβάλλεται, η ελαστικότητα της ζητήσεως ως προς την τιμή είναι:
α) Μεγαλύτερη από 1.
β) Ίση με 1.
γ) Μικρότερη από 1.
δ) Μηδέν.

17. Μια αύξηση στην τιμή ενός αγαθού, του οποίου η ζήτηση είναι ανελαστική,
έχει ως αποτέλεσμα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών:
α) Να αυξηθεί.
β) Να μειωθεί.
γ) Να μείνει αμετάβλητη.
δ) Τίποτα από τα προηγούμενα

18. Σύμφωνα με τη θεωρία αντιπληθωρισμού του χρέους, η οποία μας περιγράφει
τις επιπτώσεις των απροσδόκητων μειώσεων των τιμών, ένας απροσδόκητος αντιπλη‐
θωρισμός:
α) κάνει πλουσιότερους τους δανειστές και φτωχότερους τους οφειλέτες.
β) η αναδιανομή του πλούτου που επιτυγχάνεται δεν επηρεάζει τη δαπάνη για αγαθά
και υπηρεσίες.
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γ) κάνει φτωχότερους τους δανειστές και πλουσιότερους τους οφειλέτες.
δ) εισάγεται ως μεταβλητή στην καμπύλη LM.

19. Σημειώστε τις σωστές προτάσεις σε σχέση με την υπόθεση: οι ηλεκτρικές συ‐
σκευές και το ρεύμα είναι:
α) Αδιάφορα μεταξύ τους αγαθά.
β) Συμπληρωματικά μεταξύ τους.
γ) Οικονομικά αγαθά.
δ) Πολυτελή αγαθά.

20. Να σημειώσετε τη σωστή πρόταση;
α) Ο νόμος ζήτησης περιγράφει την αντίστροφη σχέση τιμής και ζητούμενης ποσότη‐
τας ενός αγαθού.
β) Αν η ζήτηση είναι ελαστική και η τιμή μειώνεται, τότε η δαπάνη μειώνεται.
γ) Αν η ζήτηση είναι ανελαστική και η τιμή μειώνεται, τότε το έσοδο της επιχείρησης
αυξάνεται.
δ) Το χρήμα και τα οικονομικά αγαθά είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους.

21. Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Solow, το επίπεδο της σταθερής κατάστασης
του κεφαλαίου είναι το επίπεδο στο οποίο
α) η κατανάλωση είναι ίση με την επένδυση του κεφαλαίου.
β) η αποταμίευση είναι ίση με την επένδυση του κεφαλαίου.
γ) η αποταμίευση είναι ίση με την απόσβεση του κεφαλαίου.
δ) η επένδυση είναι ίση με την απόσβεση του κεφαλαίου.

22. Το υπόδειγμα Solow δείχνει ότι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας του αποθέματος
του κεφαλαίου σταθερής κατάστασης είναι:
α) το ποσοστό επένδυσης.
β) το ποσοστό απόσβεσης.
γ) το ποσοστό αποταμίευσης.
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δ) το ποσοστό απόδοσης του κεφαλαίου.

23. Το ισοζύγιο πληρωμών χειροτερεύει όταν:
α) Το εισόδημα μειούται.
β) Το επιτόκιο μειούται.
γ) Οι κρατικές δαπάνες μειώνονται.
δ) Η ποσοτική θεωρία ισχύει.

24. Η μεταβολή από την Κεντρική Τράπεζα του ποσοστού των ρευστών διαθεσί‐
μων έχει ως στόχο:
α) Την προστασία των αποταμιευτών
β) Τον έλεγχο της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί
γ) Τον έλεγχο στα κέρδη των επιχειρήσεων
δ) Την αντιμετώπιση των καθημερινών αναλήψεων.

25. Οι εμπορικές τράπεζες έχουν μεγαλύτερη σημασία για την οικονομία από 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

26. Η εισροή μεταναστών στην χώρα:
α) Θα μετατοπίσει την καμπύλη ζήτησης του προϊόντος Χ
β) Θα αυξήσει την ζητούμενη ποσότητα του προϊόντος Χ
γ) Θα σταθεροποιήσει το επίπεδο τιμών
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

27. Η ζητούμενη ποσότητα χρήματος για κερδοσκοπικούς σκοπούς αυξάνεται,
όταν:
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α) Αυξάνεται η προσφορά χρήματος
β) Αυξάνεται το επιτόκιο αγοράς
γ) Μειώνεται το επιτόκιο αγοράς
δ) Μειώνονται οι τιμές των ομολόγων.

28. Έχοντας υπόψη τα αντικείμενα που εξετάζει η Οικονομική, ποιο από τα κάτω‐
θι προβλήματα δεν περιλαμβάνεται σε αυτά;
α) Πως θα παραχθούν τα αγαθά;
β) Πως οι παραγωγικοί συντελεστές θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή;
γ) Πως θα δημιουργηθούν κέρδη στην οικονομία
δ) Πως θα γίνει η διανομή των αγαθών στα μέλη της κοινωνίας;

29. Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Solow, το επίπεδο του χρυσού κανόνα της συσ‐
σώρευσης κεφαλαίου είναι το επίπεδο κεφαλαίου σταθερής κατάστασης που μεγιστο‐
ποιεί:
α) Το επίπεδο της επένδυσης
β) Το επίπεδο της αποταμίευσης
γ) Το επίπεδο των καθαρών εξαγωγών
δ) Το επίπεδο της κατανάλωσης

30. Η αναλογία ένα προς ένα ανάμεσα στον ρυθμό πληθωρισμού και το ονομαστικό ε‐
πιτόκιο ονομάζεται:
α) Αποτέλεσμα του Κeynes
β) Απoτέλεσμα του Pigoy
γ) Παράδοξο της φειδούς
δ) Αποτέλεσμα του Fisher

31. Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα όταν
βρισκόμαστε
α) Στην ενδιάμεση περιοχή της LM
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β) Στην κλασική περιοχή της LM
γ) Στην παγίδα ρευστότητας
δ) Κανένα από τα πιο πάνω

32. Όσο πιο ελαστική είναι η συνάρτηση lS, τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
αποκτά:
α) Η δημoσιoνομική πολιτική
β) Η νομισματική πολιτική
γ) Η μεικτή οικονομική πολιτική
δ) Κανένα από τα πιο πάνω

33. Ο ισχυρισμός ότι η αποταμίευση είναι συνάρτηση όχι μόνο της τιμής του επιτοκίου
αλλά και του πραγματικού πλούτου που κατέχουν τα οικονομούντα άτομα είναι στην
ουσία:
α) Το κλασικό αποτέλεσμα
β) Το αποτέλεσμα του Keynes
γ) Το αποτέλεσμα Pigou
δ) Κανένα από τα πιο πάνω

34. Εάν η κεντρική τράπεζα απoφασίσει να αυξήσει την προσφορά χρήματος, τότε η
νέα ισορροπία στην αγορά χρήματος θα καθορίσει
α) Ένα χαμηλότερο επιτόκιο ισορροπίας
β) Ένα υψηλότερο επιτόκιο ισορροπίας
γ) Το επιτόκιο ισορροπίας θα παραμείνει αμετάβλητο
δ) Κανένα από τα πιο πάνω

35. Η ισορροπία της αγοράς χρήματος όπως αυτή περιγράφεται από την καμπύλη LM
είναι δυνατή εφόσον γνωρίζουμε:
α) Το ύψος του εισοδήματος
β) Το ύψος του επιτοκίου
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γ) Το ύψος της συνολικής προσφοράς χρήματος
δ) Κανένα από τα πιο πάνω

36. Η δημοσιονομική πολιτική του κράτους δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα, όταν
βρισκόμαστε:
α) Στην ενδιάμεση περιοχή της LM
β) Στην κλασική περιοχή της LM
γ) Στη παγίδα ρευστότητας
δ) Κανένα από τα πιο πάνω

37. Σύμφωνα με την ειδική περίπτωση της ισοτιμίας των αγοραστικών δυνάμεων (ΡΡΡ):
α) Η καμπύλη καθαρών εξαγωγών είναι κατακόρυφη
β) Η καμπύλη καθαρών ξένων επενδύσεων είναι οριζόντια
γ) Η καμπύλη καθαρών εξαγωγών είναι οριζόντια
δ) Η καμπύλη καθαρών ξένων επενδύσεων έχει θετική κλίση

38. Η ενόχληση από τη μείωση της διάκρισης χρήματος είναι ένα κόστος πληθωρισμού
το οποίο ονομάζεται:
α) Κόστος νέων τιμοκαταλόγων
β) Φόρος πληθωρισμού
γ) Κόστος μη προσδοκώμενου πληθωρισμού
δ) Κόστος σόλας παπουτσιών

39. Εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να μειώσει την εθνική αποταμίευση αυξάνοντας τις
δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών ή μειώνοντας τους φόρους, τότε θα επιφέρει:
α) Μείωση της τιμής συναλλάγματος
β) Πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο
γ) Αυξήσεις των καθαρών εξαγωγών
δ) Έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο

10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
40. Εάν η οριακή Ροπή προς κατανάλωση είναι 0,6, τότε ο πολλαπλασιαστής των φο‐
ρέων είναι:
α) ‐0,5
β) 0,6
γ) ‐1,5
δ) ‐0,15

Καλή Επιτυχία
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 10ου ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
1. γ

2. α

3. α

4. γ

5. α

6. γ

7. α

8. α

9. α

10. α

11. α

12. β

13. α

14. γ

15. γ

16. δ

17. α

18. α

19. β

20. α

21. δ

22. γ

23. β

24. β

25. α

26. δ

27. γ

28. γ

29. δ

30. δ

31. γ

32. β

33. γ

34. α

35. α

36. β

37. γ

38. δ

39. δ

40. γ
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