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ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΚΡΟOIKONOMIKH ΘΔΩΡΙΑ ( ΤΟΜΟΣ Β) 

 

1.  Γίλνληαη ηα παξαθάησ δεδνκέλα γηα κηα νηθνλνκία 

Καηαλάισζε: C=20+0,5Yd, Δπελδχζεηο: I=60-200*r, Γεκφζηεο Γαπάλεο G=100, 

Φφξνη: T=5+0,2Υ θαη Γηαζέζηκν Δηζφδεκα Yd=Y-T.  

Εήηεζε ρξήκαηνο  γηα ζπλαιιαγέο Mt=10+0,7Y 

Zήηεζε ρξήκαηνο γηα θεξδνζθνπία Msp=40-100r 

Πξνζθνξά ρξήκαηνο:  Ms=240 

Eαλ ζηελ νηθνλνκία απηή ην επηηφθην είλαη ίζν κε r=0,1 θαη ην εηζφδεκα είλαη ίζν κε 

Υ=270 ηφηε έρνπκε 

α) ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ρξήκαηνο θαη πξντφληνο  

β) Υπεξβάιινπζα πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη ππεξβάιινπζα πξνζθνξά πξντφληνο 

γ)Υπεξβάιινπζα πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη ππεξβάιινπζα δήηεζε πξντφληνο  

δ) Ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ρξήκαηνο θαη ππεξβάιινπζα δήηεζε πξντφληνο 

 

2.  Σχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο εξψηεζεο 1 ην εηζφδεκα ηζνξξνπίαο είλαη ίζν κε  

α) 261,74 

β) 271,74 

γ) 278,74 

δ) 291,74 

 

3.  Σχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο εξψηεζεο 1 ε ζέζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ είλαη  

α) έιιεηκκα 9,82% 

β) έιιεηκκα 7,34% 

γ) έιιεηκκα 10,75% 

δ) έιιεηκκα 14% 

 

4.  Γίλεηαη ην παξαθάησ δεδνκέλν γηα κηα θιεηζηή νηθνλνκία γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ 

κφλν απηφλνκνη θφξνη θαη ε ζπλάξηεζε θαηαλάισζεο είλαη γξακκηθή  

Όηαλ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα απμάλεηαη θαηά 1 επξψ ε απνηακίεπζε απμάλεηαη θαηά 

0,40 επξψ 

   Δάλ ηαπηφρξνλα απμεζνχλ νη δεκφζηεο δαπάλεο θαηά 100 θαη κεησζνχλ νη θφξνη θαηά 100 

α) ην εηζφδεκα ηζνξξνπίαο ζα απμεζεί θαηά 100 

β) ην εηζφδεκα ηζνξξνπίαο ζα απμεζεί θαηά 200 

γ) ην εηζφδεκα ηζνξξνπίαο ζα απμεζεί θαηά  300 

δ) ην εηζφδεκα ηζνξξνπίαο ζα απμεζεί θαηά 400 

 

 

5. Πνην απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη  

α) Όηαλ ε ηδησηηθή  απνηακίεπζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο ηδησηηθέο  επελδχζεηο ηφηε 

εάλ ππάξρεη δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα αθφκε πςειφηεξν 

έιιεηκκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  
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β) Όηαλ δελ ππάξρεη απηφλνκε θαηαλάισζε,  θαη ε ζπλάξηεζε απνηακίεπζεο θαη 

θαηαλάισζεο έρνπλ ηελ ίδηα θιίζε ηφηε ε κέζε ξνπή γηα θαηαλάισζε είλαη ίζε κε 

ηελ νξηαθή ξνπή γηα απνηακίεπζε. 

γ) Σηε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηέιεηα επθακςία νλνκαζηηθψλ κηζζψλ, ε άζθεζε 

επεθηαηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζα απμήζεη ην επίπεδν ηηκψλ αιιά φρη ην 

εηζφδεκα 

δ) Γηα έλα επίπεδν επηηνθίνπ θάησ απφ ην επηηφθην ηζνξξνπίαο ζα ππάξρεη 

ππεξβάιινπζα πξνζθνξά ρξήκαηνο 

 

6. Πνην απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη  

α) Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή είλαη πην απνηειεζκαηηθή φζν πην αλειαζηηθή  είλαη ε 

LM  

 β) Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη πην απνηειεζκαηηθή φζν κηθξφηεξε είλαη ε                 

ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο ζην επηηφθην  

γ) Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή είλαη πην απνηειεζκαηηθή φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ειαζηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζην επηηφθην 

δ) Ο εθηνπηζκφο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ είλαη κηθξφηεξνο φζν κηθξφηεξε είλαη ε 

ειαζηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ ζην επηηφθην 

 

7. Δάλ αζθεζεί ηαπηφρξνλα επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηφηε 

α) ζα απμεζεί ην επηηφθην θαη ην εηζφδεκα ηζνξξνπίαο 

β) ζα κεησζεί ην επηηφθην θαη ζα απμεζεί ην εηζφδεκα ηζνξξνπίαο 

γ) ην επηηφθην ηζνξξνπίαο είλαη πηζαλφ λα παξακείλεη ακεηάβιεην θαη ην εηζφδεκα 

ηζνξξνπίαο ζα απμεζεί 

δ) Τίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

 

 

8.  Σηελ πεξίπησζε  φπνπ κε ζηαζεξφ ην επίπεδν ηνπ εξγαηηθνχ κηζζνχ, απμεζεί  ην 

νξηαθφ πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηφηε 

 

α) ζα απμεζεί ε πξνζθνξά εξγαζίαο θαη ζα κεησζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο 

β) ζα απμεζεί ε δήηεζε εξγαζίαο θαη ζα απμεζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο 

γ) ζα κεησζεί ε πξνζθνξά εξγαζίαο θαη ζα απμεζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο 

δ) ζα κεησζεί ε δήηεζε εξγαζίαο θαη ζα κεησζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο 

 

9. Δάλ ηαπηφρξνλα απμεζνχλ ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά εξγαζίαο ηφηε 

α) ζα απμεζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο θαη ε πνζφηεηα εξγαζίαο 

β) ζα απμεζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο θαη ε πνζφηεηα εξγαζίαο είλαη πηζαλφ λα 

παξακείλεη ζηαζεξή 

γ) ζα απμεζεί ε πνζφηεηα εξγαζίαο θαη ν πξαγκαηηθφο κηζζφο είλαη πηζαλφ λα 

παξακείλεη ζηαζεξφο 

δ) ζα κεησζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο θαη ζα απμεζεί ε πνζφηεηα εξγαζίαο 

 

10.  Γηα κηα αλνηθηή νηθνλνκία έρνπκε ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

Απνηακίεπζε: S=-20+0,6Yd, Δπελδχζεηο: I=700.  Γεκφζηεο Γαπάλεο G=100, Φφξνη: 

T=5+0,2Υ  

Δάλ ην ΑΔΠ ηζνξξνπίαο είλαη ίζν κε Υ=1000, ηφηε ζηελ  ηαπηφρξνλε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή ηζνξξνπία ηζρχεη φηη  
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α) ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ είλαη ίζν κε 100 

β) Ζ θαζαξή επέλδπζε απφ ην εμσηεξηθφ είλαη ίζε κε 138 

γ) Τν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη ίζν κε 60 

δ) Ζ κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαζεζίκσλ είλαη ίζε κε 70 

 

11.  Δάλ κέζα ζε έλα έηνο ην λφκηζκα ηεο ρψξαο ππνηηκεζεί θαηά 3%, ν πιεζσξηζκφο ζην 

εμσηεξηθφ είλαη 2% ελψ ν εγρψξηνο πιεζσξηζκφο είλαη 6,12%  ηφηε ζα αλακέλαηε 

α) ηελ πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηνπ εγρψξην λνκίζκαηνο 1% 

β) ηελ πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο 2% 

γ) ηελ πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο  1% 

δ) ηελ πξαγκαηηθή ππνηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο θαηά 2% 

 

12.  Δάλ ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ αζθήζεη επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζα 

αλακέλαηε θάησ απφ θαζεζηψο θπκαηλφκελσλ ηζνηηκηψλ φηη  

α) ζα απμεζεί ε εθξνή θεθαιαίσλ απφ ηηο ΖΠΑ πξνο ηελ Δπξψπε 

β) Θα κεησζνχλ νη εμαγσγέο ησλ ΖΠΑ 

γ) ζα ππνηηκεζεί ην δνιάξην  

δ) ζα κεησζνχλ ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ησλ ΖΠΑ 

13. Δάλ απμεζεί ην εγρψξην επίπεδν ηηκψλ ηη απφ ηα παξαθάησ δελ ηζρχεη 

α) Θα κεηαηνπηζηεί ε θακπχιε AD πξνο ηα δεμηά 

β) Θα κεηαηνπηζηεί ε θακπχιε LM πξνο ηα αξηζηεξά 

γ)  Με ζηαζεξή ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη ην επίπεδν ηηκψλ ζηελ αιινδαπή ζα 

έρνπκε πξαγκαηηθή αλαηίκεζε ηνπ εγρψξηνπ λνκίζκαηνο 

δ) Θα κεησζεί ν πξαγκαηηθφο κηζζφο θαη ζα απμεζεί ε δεηνχκελε πνζφηεηα εξγαζίαο 

 

14. Σχκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεσξία ζηελ καθξνρξφληα πεξίνδν, εάλ ε θπβέξλεζε 

απμήζεη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο ηφηε ζα αλακέλαηε 

α) ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο 

β) ηελ κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο 

γ) ηελ κείσζε ηνπ επηηνθίνπ ηεο νηθνλνκίαο 

δ)ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηηκψλ 

 

 

15. Δάλ ηζρχεη ε πνζνηηθή ζεσξία ρξήκαηνο ηη απφ ηα παξαθάησ ηζρχεη 

α) Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή είλαη απνηειεζκαηηθή 

β) H νηθνλνκία βξίζθεηαη ζηε παγίδα ξεπζηφηεηαο 

γ)  Τν επίπεδν ηηκψλ ζα απμεζεί εάλ απμεζεί ε πνζφηεηα ρξήκαηνο 

δ) Ζ θακπχιε LM έρεη κεγάιε ειαζηηθφηεηα ζην επηηφθην 

 

16. Τν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ηνπ 2009 ζε ηηκέο ηνπ 2000 είλαη 350δηο επξψ θαη ην πξαγκαηηθφ 

ΑΔΠ ηνπ 2010 ζε ηηκέο ηνπ  2000 είλαη 345δηο επξψ. Δάλ ν δείθηεο ηηκψλ ηνπ 2009 

είλαη 142 θαη ν δείθηεο ηηκψλ ηνπ 2010 είλαη 135, ν νλνκαζηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ην 

2010 είλαη  
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    α) -3,45% 

    β) -6,36% 

    γ)  3,52% 

    δ)  4,58% 

17. Σε κηα θιεηζηή νηθνλνκία ν εθηνπηζκφο ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ είλαη πςειφηεξνο  

φζν ε θιίζε (ΓΥ/Γr): 

    α) ηεο ΗS είλαη ακεηάβιεηε 

           β) ηεο ΗS  είλαη ζηαζεξή 

           γ) ηεο LM είλαη κεγαιχηεξε 

           δ) ηεο LM είλαη κηθξφηεξε 

 

18. Σε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε θαη θπκαηλφκελε  ηζνηηκία εάλ ην ηζνδχγην πιεξσκψλ 

είλαη  ειιεηκκαηηθφ ζα πεξηκέλαηε 

α) Να κεηαηνπηζηεί ε IS πξνο ηα δεμηά θαη ε ΒP πξνο ηα θάησ  

β) Να κεηαηνπηζηεί ε IS πξνο ηα αξηζηεξά  ε ΒP πξνο ηα πάλσ 

             γ) Να κεηαηνπηζηεί ε LM πξνο ηα δεμηά  

 δ) Να κεηαηνπηζηεί ε LM πξνο ηα αξηζηεξά 

 

 

19. Σε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε θπκαηλφκελε ηζνηηκία ηζρχνπλ 

 

Δμαγσγέο Φ=300+50ε 

Δηζαγσγέο Μ=50+0,1Υ-20ε 

Καζαξή μέλε επέλδπζε ΝFI=-500+10000r 

Tξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία e=1,25 

Eπίπεδν ηηκψλ εκεδαπήο P=1 

Δπίπεδν ηηκψλ αιινδαπήο P*=1,2 

Δάλ ην εηζφδεκα εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο είλαη Υ=1000 πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε 

ηζνξξνπία ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα ην εγρψξην επηηφθην πξέπεη λα είλαη 

α) r=0,0375 

β) r=0,0245 

γ) r=0,0415 

δ) r=0,0515 
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20. Με ηέιεηα επθακςία κηζζψλ, εάλ αζθεζεί επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηφηε 

καθξνρξφληα 

            α) Τν πνζνζηφ αλεξγίαο ζα κεησζεί θάησ απφ ην θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο 

            β) Θα απμεζεί ην επίπεδν ηηκψλ αιιά ν πξαγκαηηθφο κηζζφο ζα παξακείλεη ζηαζεξφο  

            γ) Θα απμεζεί ην επίπεδν απαζρφιεζεο  

            δ) Τν επίπεδν ηηκψλ ζα παξακείλεη ζηαζεξφ εάλ παξάιιεια κε ηε δεκνζηνλνκηθή                      

πνιηηηθή αζθεζεί θαη επεθηαηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


