1. Υποθέστε ότι η εταιρεία Α καταθέτει στην εμπορική τράπεζα Χ μια επιταγή 20 εκατ.
ευρώ που πήρε από το κράτος για την κατασκευή ενός δημόσιου έργου. Αν η τράπε‐
ζα τηρούσε τα ελάχιστα υποχρεωτικά ρευστά διαθέσιμα και το ποσοστό αυτό είναι
20%, το τραπεζικό σύστημα μπορεί με τη νέα κατάθεση να αυξήσει τη συνολική
προσφορά χρήματος το πολύ μέχρι:
α) 100 εκατ.
β) 20 εκατ.
γ) 40 εκατ.
δ) 75 εκατ.
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2. Τα είδη χρήματος είναι:
α) τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα.
β) οι τραπεζικές επιταγές.
γ) οι πιστωτικές κάρτες.
δ) όλα τα παραπάνω.

3. Η μεταβολή από την Κεντρική Τράπεζα του ποσοστού των ρευστών διαθεσίμων α‐
ποσκοπεί:
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.

4. Το επιτόκιο διαμορφώνεται από:
α) η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων.
β) τη ζήτηση και την προσφορά δανειακών κεφαλαίων.
γ) την προσφορά αγαθών.
δ) τη ζήτηση και την προσφορά συντελεστών της παραγωγής.

5. Η αύξηση του εισοδήματος μιας οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί:
α) με μείωση των φόρων
β) με αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων
γ) με αύξηση των κρατικών δαπανών
δ) με όλα τα παραπάνω

6. Η δημοσιονομική πολιτική του κράτους συνίσταται:
α) σε μείωση των επιτοκίων
β) σε καθορισμό της τιμής του συναλλάγματος
γ) σε μεταβολές των φόρων και των κρατικών δαπανών
δ) σε έλεγχο του
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7. Όταν η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει τίτλους στην ανοικτή αγορά παρατηρούμε:
α) μείωση των ρευστών διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών
β) αυξητικές τάσεις των επιτοκίων
γ) μειωτικές τάσεις των επιτοκίων
δ) αύξηση του ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού

8. Όταν η Κεντρική Τράπεζα αγοράζει τίτλους στην ανοικτή αγορά τα διαθέσιμα των
εμπορικών τραπεζών:
α) αυξάνουν
β) μειώνονται
γ) παραμένουν αμετάβλητα
δ) αυξάνουν ή μειώνονται ανάλογα με το προεξοφλητικό επιτόκιο

9. Ο πληθωρισμός χαρακτηρίζεται από:
α) την τάση για συνεχή άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών.
β) την τάση για άνοδο των τιμών των αγαθών πολυτελείας.
γ) την αύξηση της απασχόλησης των συντελεστών της παραγωγής.
δ) την τάση για άνοδο των τιμών των βασικών αγαθών

10. Ανεργία υπάρχει σε μια οικονομία όταν:
α) Ορισμένα άτομα είναι προσωρινά άνεργα για λόγους εποχικούς.
β) Ορισμένα άτομα είναι προσωρινά άνεργα γιατί αλλάζουν απασχόληση.
γ) Ορισμένα άτομα έχασαν τη δουλειά τους γιατί μέρος του προϊόντος της οικονομίας δεν
μπορεί να πουληθεί.
δ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

11. Στην Ελλάδα στοιχεία για την ανεργία δεν συγκεντρώνονται από:
α) Τα γραφεία απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
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β) Την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος κατά τις απογραφές του πληθυσμού κάθε
δέκα χρόνια.
γ) Την Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.
δ) Την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος κατά τις ανά τακτά χρονικά διαστήματα
έρευνες εργατικού δυναμικού.

12. Όταν ο πληθωρισμός είναι μέτριος, η οικονομία:
α) Αποδιοργανώνεται.
β) Αναπτύσσεται.
γ) Δεν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.
δ) Έχει πάντοτε αρνητικά επιτόκια.

13. Όταν ο πληθωρισμός είναι καλπάζων:
α) Είναι συνήθως διψήφιος ή τριψήφιος.
β) Αποθαρρύνει την αποταμίευση, το δανεισμό και τις παραγωγικές επενδύσεις.
γ) Ωφελεί τους οφειλέτες και ζημιώνει τους δανειστές.
δ) Προκαλεί αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των ατόμων με σταθερά εισοδήματα.

14. Η ανεργία μπορεί να αντιμετωπιστεί με:
α) δημοσιονομικά μέτρα
β) νομισματικά μέτρα
γ) καλύτερη πληροφόρηση των ανέργων, κίνητρα για γεωγραφική μετακίνηση των ανέργων
δ) όλα τα παραπάνω.

15. Αν το εργατικό δυναμικό αποτελείται από 1000 άτομα, οι εργαζόμενοι είναι 700 και
100 δεν επιθυμούν να εργαστούν πόση είναι η ανεργία
α) 10%
β) 40%
γ) 30%
δ) 20%
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16. Οι συνέπειες της ανεργίας είναι:
α) οικονομικές (μείωση προϊόντος‐απώλεια εισοδήματος‐επιδόματα ανεργίας)
β) κοινωνικές (εγκληματικότητα‐αλκοολισμός‐μοναξιά)
γ) το α και το β
δ) τίποτα από τα παραπάνω

17. Το εργατικό δυναμικό περιλαμβάνει
α) όσους απασχολούνται και όσους είναι άνεργοι (ακούσια)
β) όσους απασχολούνται
γ) ολόκληρο το πληθυσμό
δ) όλα τα παραπάνω.

18. Το κοινωνικό και το οικονομικό κόστος της ανεργίας αναφέρονται:
α) Στη μη μεγιστοποίηση του συνολικού προϊόντος που παράγεται.
β) Στην καθυστέρηση της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου ή στη χειροτέρευση του.
γ) Στην απογοήτευση των ανέργων, στη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων σε πολλές οι‐
κογένειες, στη δημιουργία κοινωνικών προστριβών,
δ) Σε όλα τα πιο πάνω.

19. Σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιμών έχουμε στην περίπτωση κατά την
οποία:
α) Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών αυξάνονται όσο και το κόστος παραγωγής τους
β) Οι τιμές δεν μπορούν να μεταβάλλονται δίχως κρατική διαμεσολάβηση
γ) Δεν υπάρχει πληθωρισμός ή αντιπληθωρισμός
δ) Οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες

20. Ο ήπιος πληθωρισμός προκαλεί στην οικονομία:
α) Ανάπτυξη
β) Αποδιοργάνωση
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γ) Επενδυτική απραξία
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

21. Ο πληθωρισμός είναι:
α) γενική αύξηση στις σχετικές τιμές
β) γενική αύξηση στις χρηματικές τιμές
γ) η αύξηση των τιμών που είναι μεγαλύτερη από την αύξηση των ονομαστικών (χρηματι‐
κών) μισθών
δ) τίποτα από τα παραπάνω

22. Ο πληθωρισμός είναι σαν:
α) μία επιδότηση στα σταθερά χρηματικά εισοδήματα
β) φόρος στα σταθερά χρηματικά εισοδήματα
γ) το α και το β
δ) τίποτα από τα παραπάνω

23. Ο ρυθμός πληθωρισμού μετράται με:
α) το επίπεδο του αποπληθωριστή του ΑΕΠ
β) την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή
γ) την ποσοστιαία μεταβολή του αποπληθωριστή ΑΕΠ μεταξύ δύο περιόδων.
δ) το β και το γ

24. Όταν το χρήμα δεν λειτουργεί ως μέσο διατήρησης του πλούτου τότε στην οικονο‐
μία υπάρχει:
α) έρπων πληθωρισμός
β) καλπάζων πληθωρισμός
γ) φυσιολογικός πληθωρισμός
δ) τίποτα από τα παραπάνω

25. Ο διαρθρωτικός πληθωρισμός δείχνει ότι ο πληθωρισμός βασικά οφείλεται σε:
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α) μεταβολές στην διάρθρωση της ζήτησης σε συνδυασμό με ακαμψίες τιμών κα μισθών.
β) αυξανόμενες συνθήκες κόστους παραγωγής
γ) μονοπωλιακή δύναμη μεγάλων επιχειρήσεων
δ) όλα τα παραπάνω.

26. Η καμπύλη Phillips δείχνει ότι:
α) υπάρχει κάποιο επίπεδο ανεργίας το οποίο θα διατηρήσει τις αυξήσεις των χρηματικών
μισθών σε μη πληθωριστικά επίπεδα
β) δεν υπάρχει ασυνέπεια μεταξύ ενός φθίνοντος ποσοστού ανεργίας και φθίνοντος ρυθμού
αύξησης των χρηματικών μισθών
γ) η παραγωγικότητα της εργασίας δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στο γενικό επίπεδο τιμών
δ) τίποτα από τα παραπάνω

27. Η καμπύλη Phillips δείχνει την αρνητική σχέση μεταξύ:
α) του επιπέδου ανεργίας και του γενικού επιπέδου των τιμών
β) του ποσοστού ανεργίας και του γενικού επιπέδου των τιμών
γ) αναμενόμενου πληθωρισμού και ποσοστού ανεργίας.
δ) ποσοστού μεταβολής των χρηματικών μισθών και του ποσοστού ανεργίας

28. Η συνολική ζήτηση χρήματος είναι συνάρτηση του:
α) εισοδήματος και του επιτοκίου
β) εισοδήματος μόνο
γ) επιτοκίου μόνο
δ) της προτίμησης ρευστότητας.

29. Αν αυξηθεί το επιτόκιο η ζήτηση χρήματος
α): δεν θα επηρεαστεί
β) θα επηρεαστεί αλλά δεν είναι δυνατό να πούμε αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί.
γ) θα μειωθεί—
δ) θα αυξηθεί
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30. Ο Keynes πίστευε ότι τα άτομα ζητάνε χρήμα για να:
α) χρηματοδοτήσουν τις καθημερινές τους δαπάνες.
β) αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις
γ) για να εκμεταλλευτούν επενδυτικές ευκαιρίες
δ) όλα τα παραπάνω.
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Καλή Επιτυχία
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 2ου ΤΕΣΤ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. α

2. δ

3. α

4. β

5. δ

6. γ

7. γ

8. α

9. α

10. δ

11. γ

12. δ

13. δ

14. δ

15. δ

16. γ

17. α

18. δ

19. δ

20. α

21. β

22. β

23. δ

24. β

25. α

26. α

27. β

28. α

29. γ

30. δ
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