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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
41. Τα νομίσματα, οι καταθέσεις όψεως ιδιωτών και οι καταθέσεις 
ταμιευτηρίου και προθεσμίας συνιστούν το: 

(α) Μ1. 
(β) Μ2. 
(γ) Μ3. 
(δ) Μ4. 
 

42. Το θεμελιώδες πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η οικονομική επιστήμη 
συνίσταται στο εξής: 

(α) Πως θα μπορέσουν τα άτομα της κοινωνίας να ικανοποιήσουν τις 
περιορισμένες ανάγκες τους με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουν. 
(β) Πως θα μπορέσουν τα άτομα της κοινωνίας να ικανοποιήσουν τις 
απεριόριστες ανάγκες τους με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουν. 
(γ) Πως θα μπορέσουν τα άτομα της κοινωνίας να ικανοποιήσουν τις 
περιορισμένες ανάγκες τους με τα απεριόριστα μέσα που διαθέτουν. 
(δ) Πως θα μπορέσουν τα άτομα της κοινωνίας να ικανοποιήσουν τις 
απεριόριστες ανάγκες τους με τα απεριόριστα μέσα που διαθέτουν. 
 

43. Ποια από τις παρακάτω δεν συνιστά βασική παράμετρο του οικονομικού 
προβλήματος: 
(α) Τι θα παραχθεί. 
(β) Πώς θα παραχθεί. 
(γ) Για ποιόν θα παραχθεί. 
(δ) Τι δεν θα παραχθεί. 
 

44. Στην τιμή ισορροπίας: 
(α) Η ζητούμενη ποσότητα ισούται με την προσφερόμενη ποσότητα. 
(β) Η τιμή ζήτησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή προσφοράς. 
(γ) Η τιμή ζήτησης είναι μικρότερη από την τιμή προσφοράς. 
(δ) Η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη 
ποσότητα. 
 

45. Αν το ανώτατο όριο τιμής που επιβάλλεται από το κράτος είναι μικρότερο 
από την τιμή ισορροπίας: 

(α) Δημιουργούνται ελλείμματα. 
(β) Δημιουργούνται πλεονάσματα. 
(γ) Η προσφερόμενη ποσότητα δεν μεταβάλλεται. 
(δ) Η ζητούμενη ποσότητα δεν μεταβάλλεται. 
 

46. Όταν μεταβάλλεται η τιμή ενός αγαθού: 
(α) Γίνονται μετακινήσεις πάνω στην καμπύλη ζήτησης. 
(β) Μετατοπίζεται η καμπύλη ζήτησης. 
(γ) Η καμπύλη ζήτησης ταυτίζεται με την καμπύλη προσφοράς. 
(δ) Μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς. 
 

47. Όταν αυξάνεται η τιμή των παραγωγικών συντελεστών: 
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(α) Μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς. 
(β) Μετατοπίζεται η καμπύλη ζήτησης. 
(γ) Η καμπύλη ζήτησης ταυτίζεται με την καμπύλη προσφοράς. 
(δ) Κανένα από τα παραπάνω δεν συμβαίνει. 
 

48. Ονομαστικό Εγχώριο Προϊόν είναι: 
(α) Η εθνική παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υπολογιζόμενη σε 
τρέχουσες τιμές. 
(β) Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μείον αποσβέσεις. 
(γ) Η εθνική παραγωγή συν αποσβέσεις. 
(δ) Ακαθάριστο εθνικό προϊόν συν καθαρές επενδύσεις. 
 

49. Στο οικονομικό κύκλωμα τα νοικοκυριά: 
(α) Προσφέρουν παραγωγικούς συντελεστές. 
(β) Αγοράζουν παραγωγικούς συντελεστές. 
(γ) Παράγουν αγαθά. 
(δ) Πωλούν αγαθά. 
 

50. Ένα αγαθό είναι σύνηθες όταν: 
(α) Η ζήτησή του αυξάνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα. 
(β) Η ζήτησή του μειώνεται όταν αυξάνεται το εισόδημα. 
(γ) Η ζήτησή του δεν επηρεάζεται από μεταβολές του εισοδήματος. 
(δ) Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό. 
 

51. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό: 
(α) Στο ολιγοπώλιο υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις. 
(β) Στο ολιγοπώλιο υπάρχει αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ των πωλητών. 
(γ) Στο ολιγοπώλιο υπάρχουν περιορισμοί στην είσοδο νέων 
επιχειρήσεων. 
(δ) Στο ολιγοπώλιο δεν υπάρχουν περιορισμοί στην είσοδο νέων 
επιχειρήσεων. 
 

52. Όταν το κατώτατο όριο τιμής που επιβάλλεται από το κράτος είναι 
μικρότερο από την τιμή ισορροπίας: 

(α) Προκαλείται πλεόνασμα. 
(β) Προκαλείται έλλειμμα. 
(γ) Δεν υπάρχει καμία επίπτωση. 
(δ) Κανένα από τα προηγούμενα δεν είναι σωστό. 

 
53. Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι: 

(α) Ένας 
(β) Δύο 
(γ) Τρείς  
(δ) Οκτώ 
 

54. Στην περίπτωση θετικού ρυθμού ανάπτυξης μιας οικονομίας η καμπύλη 
παραγωγικής δυνατότητας μετατοπίζεται: 

(α) Προς τα αριστερά 
(β) Προς τα δεξιά 
(γ) Δεν μετατοπίζεται 
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(δ) Κανένα από τα παραπάνω δεν είναι σωστό 
 
55. Στην αγορά ενός αγαθού τιμή χαμηλότερη από την τιμή ισορροπίας θα 
προκαλέσει: 

(α) Πλεόνασμα. 
(β) Έλλειμμα. 
(γ) Δεν θα υπάρξει καμία επίδραση. 
(δ) Δεν ισχύει κανένα από τα προηγούμενα. 

 
56. Όταν το ευρώ είναι ισχυρό: 

(α) Προστατευόμαστε από την διείσδυση εισαγομένων προϊόντων. 
(β) Οδηγούμαστε σε αύξηση του πληθωρισμού λόγω αύξησης της τιμής 
του πετρελαίου. 
(γ) Συντελείται μείωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 
(δ) Αυξάνεται η ανεργία όταν ο πληθωρισμός είναι σημαντικά υψηλότερος 
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. 
 

57. Αν η ΕΚΤ προβεί σε απροσδόκητη επεκτατική νομισματική πολιτική τότε 
συνήθως: 

(α) Αυξάνεται η απασχόληση. 
(β) Αυξάνεται το πραγματικό επιτόκιο. 
(γ) Μειώνεται το πραγματικό ΑΕΠ. 
(δ) Μειώνεται η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος. 
 

58. Όταν αυξάνεται το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τότε 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε: 

(α) Ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος. 
(β) Υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. 
(γ) Αύξηση της εισροής κεφαλαίων για επενδύσεις. 
(δ) Κανένα από τα ανωτέρω. 
 

59. Υπό συνθήκες ανεργίας όταν αυξάνεται απότομα η προσφορά χρήματος 
συνήθως συνοδεύεται από: 

(α) Ταχεία αύξηση του ΑΕΠ. 
(β) Μείωση στο πραγματικό ΑΕΠ. 
(γ) Περιόδους ύφεσης. 
(δ) Αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος. 

 
60. Μία κυβέρνηση ακολουθεί περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Αυτό 
συνεπάγεται 
1 Μείωση κρατικών δαπανών 
2 Αύξηση φορολογίας 
3 Αύξηση επιτοκίων 
4 Αύξηση μεταβιβαστικών πληρωμών: 

(α) 1 + 2 + 3 + 4. 
(β) 2+3 μόνο. 
(γ) 1+2 μόνο. 
(δ) 3+4 μόνο. 

 


