
 

Σελίδα 1 από 13 

Α Ν Ω Τ Α Τ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ  

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2022 

ΟΜΑΔA Β  

Κλάδοι  ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ, ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

Εξέταση στο μάθημα 

Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική  

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 

 

Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αφορά στο μάθημα Μικροοικονομική και 

Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική και αποτελείται από εξήντα (60) ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών, βαθμολογικά ισοδύναμες, με τέσσερις (4) εναλλακτικές απαντήσεις 

(Α, Β, Γ, Δ), από τις οποίες μία (1) μόνο είναι η ορθή. 

Το μάθημα βαθμολογείται με άριστα τις εκατό (100) μονάδες, ενώ ως βαθμολογία βάσης 

του μαθήματος ορίζονται οι πενήντα πέντε (55) μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση 

εφαρμόζεται αρνητική βαθμολόγηση με συντελεστή μείον 35%. 

Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το Απαντητικό Φύλλο σύμφωνα με τις οδηγίες 

που σας έχουν διανεμηθεί. 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

 

1. Ποιο από τα παρακάτω προσμετράται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν; 

Α. η πώληση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου  

Β. η πώληση ενός παλαιού σπιτιού  

Γ. η πώληση μετοχών και ομολόγων  

Δ. η αμοιβή ενός χρηματιστή που μεσολάβησε για την πώληση μιας μετοχής  

 

2. Ποιο από τα παρακάτω θα μετατοπίσει την καμπύλη συνολικής προσφοράς δεξιά;  

Α. ένας πολυετής πόλεμος  

Β. μια αύξηση της κατανάλωσης 

Γ. μεγαλύτερη επένδυση σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό  

Δ. μεγαλύτερο επίπεδο τιμών  

 

3. Η Αυτόνομη κατανάλωση είναι: 

Α. η μεταβολή στην κατανάλωση ως αποτέλεσμα μιας μεταβολής στο εισόδημα  

Β. η κατανάλωση κάποιου ανεξάρτητα από τις τιμές των προϊόντων   

Γ. η σταθερή αύξηση της κατανάλωσης λόγω της ενηλικίωσης  

Δ. το τμήμα της κατανάλωσης, το οποίο είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο του εισοδήματος 
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4. Ποιο από τα παρακάτω προσμετράται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν; 

Α. οι δαπάνες για κοινωνική ασφάλιση  

Β. τα κέρδη από το χρηματιστήριο  

Γ. η καταβολή αποζημίωσης από μια ασφαλιστική εταιρεία 

Δ. ο μισθός ενός αστυφύλακα  

 

5. Η εμπορική τράπεζα Α έχει δεχθεί καταθέσεις αξίας 8000€ και διατηρεί διαθέσιμα 
ύψους 1200€. Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων είναι 10%, τότε η τράπεζα 
διατηρεί: 

Α. υπερβάλλοντα διαθέσιμα αξίας 200€ 

Β. υπερβάλλοντα διαθέσιμα αξίας 400€ 

Γ. έλλειμμα διαθεσίμων αξίας 400€ 

Δ. υπερβάλλοντα διαθέσιμα αξίας 800€ 

 

6. Εάν ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το έτος 1 ήταν 120 και το έτος 2 ήταν 150, πόσο 
ήταν κατά προσέγγιση ο πληθωρισμός;   

Α. 10% 

Β. 20% 

Γ. 25% 

Δ. 30% 

 

7. Ποιο από τα παρακάτω προσμετράται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν; 

Α. η αξία της αγοράς 1000 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από ιδιώτες 

Β. η αξία των υπηρεσιών ενός κτηματομεσίτη 

Γ. η αξία της πώλησης ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου  

Δ. η αξία των υπηρεσιών που προσφέρει μια νοικοκυρά στο σπίτι 

 

8. Αν η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι σταθερή, τότε ο ρυθμός μεταβολής 
της προσφοράς χρήματος που είναι συμβατός με σταθερό επίπεδο τιμών είναι: 

Α. ίσος με τον αναμενόμενο πληθωρισμό   

Β. ίσος με τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού εισοδήματος 

Γ. ίσος με τον ρυθμό μεταβολής του ονομαστικού εισοδήματος  

Δ. μηδέν  

 

9. Προκειμένου η οικονομική μεγέθυνση να αυξήσει το βιοτικό επίπεδο, πρέπει: 

Α. ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό μεγέθυνσης του 
πληθυσμού   

Β. το εισόδημα να διανέμεται δίκαια  

Γ. η κυβέρνηση να εφαρμόζει σωστές πολιτικές  
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Δ. οι πολίτες να βιώνουν βελτίωση της ποιότητας ζωής τους  

 

10. Το Χρήμα: 

Α. εκδίδεται από την κυβέρνηση  

Β. αντικατοπτρίζεται πάντα σε αποθέματα χρυσού  

Γ. είναι οτιδήποτε καθολικά αποδεκτό για συναλλαγές  

Δ. δεν μπορεί να έχει ποτέ ‘εσωτερική αξία’  

 

11. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό; 

Α. αν η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι 0.60, τότε η μέση ροπή είναι 0.40 

Β. αν η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι 0.80, τότε η μέση ροπή είναι 0.20 

Γ. αν η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι μεγαλύτερη της μονάδας, τότε μια αύξηση του 
εισοδήματος οδηγεί σε ισόποση αύξηση της κατανάλωσης  

Δ. αν η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι 0.75, τότε η οριακή ροπή προς αποταμίευση 
είναι 0.25 

 

12. Ποιο από τα παρακάτω συμπεριλαμβάνεται στις ακαθάριστες ιδιωτικές 
επενδύσεις;  

Α. επένδυση εκτός κατοικιών 

Β. μεταβολές στα αποθέματα των επιχειρήσεων  

Γ. απόσβεση  

Δ. όλα τα παραπάνω  

 

13. Για να υπολογίσουμε το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ενός έτους, 
διαιρούμε το ονομαστικό ΑΕΠ αυτού του έτους με: 

Α. έναν δείκτη που εκφράζει τη σχέση των τιμών μεταξύ του συγκεκριμένου έτους και του 
έτους βάσης. 

Β. έναν δείκτη που εκφράζει τη σχέση των εισοδημάτων μεταξύ του συγκεκριμένου έτους και 
του έτους βάσης. 

Γ. τον αποπληθωριστή του επόμενου έτους. 

Δ. τον αποπληθωριστή του προηγούμενου έτους. 

 

14. Σε μία οικονομία χωρίς κρατικό τομέα, αν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι C = 80 
+ 0,5Υ, τότε η μέση ροπή προς κατανάλωση (APC) και η οριακή ροπή προς 
κατανάλωση (MPC) για εισόδημα Y = 500 είναι: 

Α. APC = 0,66 και MPC = 0,50  

Β. APC = 0,70 και MPC = 0,60  

Γ. APC = 0,50 και MPC = 0,50  

Δ. APC = 0,55 και MPC = 0,60 
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15. Η τιμή του πολλαπλασιαστή επενδύσεων σε μία κλειστή οικονομία, όταν η οριακή 
ροπή προς κατανάλωση είναι MPC = 0,6, και υπάρχουν μόνο αυτόνομοι φόροι, 
αυτόνομες επενδύσεις και αυτόνομες κρατικές δαπάνες, είναι ίση με: 

Α. 2,0 

Β. 1,5 

Γ. 2,5 

Δ. 3,0 

 

16. Έστω ότι η αγορά χρήματος βρίσκεται σε ισορροπία. Αύξηση της προσφοράς 
χρήματος, κατά τη μετάβαση στη νέα ισορροπία, θα προκαλέσει: 

Α. υπερβάλλουσα προσφορά ομολόγων. 

Β. υπερβάλλουσα ζήτηση ομολόγων. 

Γ. αύξηση του επιτοκίου. 

Δ. μείωση της ζήτησης χρήματος. 

 

17. Άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, με τη μορφή αυξημένων 
κρατικών δαπανών, σε μία κλειστή οικονομία, θα προκαλέσει βραχυχρόνια: 

Α. μείωση του επιτοκίου και αύξηση του προϊόντος.  

Β. αύξηση του επιτοκίου και μείωση του προϊόντος.  

Γ. καμία μεταβολή στο επιτόκιο και στο προϊόν. 

Δ. αύξηση του επιτοκίου και του προϊόντος. 

 

18. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τις διαφορές μεταξύ των κλασικών και 
κεϋνσιανών θεωριών σχετικά με την αγορά εργασίας; 

Α. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο θεωρίες. 

Β. Θεωρούν την ίδια συνάρτηση ζήτησης εργασίας, αλλά διαφέρουν όσον αφορά στη 
συνάρτηση προσφοράς εργασίας. 

Γ. Θεωρούν την ίδια συνάρτηση προσφοράς εργασίας, αλλά διαφέρουν όσον αφορά στη 
συνάρτηση ζήτησης εργασίας. 

Δ. Θεωρούν διαφορετικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς εργασίας. 

 

19. Η καμπύλη συνολικής ζήτησης (AD) θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά αν, με τους 
άλλους παράγοντες σταθερούς: 

Α. μειωθεί η ποσότητα χρήματος. 

Β. αυξηθεί η φορολογία. 

Γ. μειωθούν οι εξαγωγές. 

Δ. αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες. 

 

20. Μία συσταλτική νομισματική πολιτική (μείωση της προσφοράς χρήματος), θα 
οδηγήσει βραχυχρόνια: 
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Α. σε αύξηση του επιτοκίου και μείωση του εισοδήματος. 

Β. σε αύξηση του εισοδήματος και του επιτοκίου. 

Γ. σε αύξηση των τιμών και μείωση του εισοδήματος. 

Δ. σε μείωση των τιμών και της ανεργίας. 

 

21. Αν η ονομαστική ισοτιμία €/$ είναι 0,75, η τιμή ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού 
αμερικάνικων αγαθών είναι 120 $ και η τιμή ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού 
ευρωπαϊκών αγαθών είναι 100 €, τότε: 

Α. ένα καλάθι ευρωπαϊκών αγαθών ανταλλάσσεται με ένα καλάθι αμερικάνικων αγαθών. 

Β. ένα καλάθι αμερικάνικων αγαθών ανταλλάσσεται με 0,9 του καλαθιού ευρωπαϊκών 
αγαθών. 

Γ. ένα καλάθι αμερικάνικων αγαθών ανταλλάσσεται με 0,75 του καλαθιού ευρωπαϊκών 
αγαθών. 

Δ. ένα καλάθι αμερικάνικων αγαθών ανταλλάσσεται με 1,33 καλάθια ευρωπαϊκών αγαθών. 

 

22. Στο υπόδειγμα μακροοικονομικής ισορροπίας αγαθών, χρήματος και ισοζυγίου 
πληρωμών (IS-LM-BP), όταν η συναλλαγματική ισοτιμία είναι κυμαινόμενη, η 
επεκτατική νομισματική πολιτική είναι: 

Α. αποτελεσματική, διότι οδηγεί σε υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος και αύξηση των 
εξαγωγών. 

Β. αποτελεσματική, διότι οδηγεί σε ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος και αύξηση των 
εισαγωγών. 

Γ. αναποτελεσματική, διότι δεν μεταβάλλει τη συναλλαγματική ισοτιμία και τις καθαρές 
εξαγωγές. 

Δ. αποτελεσματική, διότι οδηγεί σε υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος και αύξηση των 
εισαγωγών. 

 

23. Το «αποτέλεσμα εκτόπισης» (crowding out) εκφράζει: 

Α. τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής. 

Β. τη μείωση της θέσης του κράτους στην οικονομία. 

Γ. τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων λόγω της αύξησης των κρατικών δαπανών. 

Δ. την αύξηση των εισοδημάτων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις από την ιδιωτική 
επένδυση. 

 

24. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος εξηγεί: 

Α. την επίδραση του χρήματος πάνω στο επιτόκιο. 

Β. την επίδραση του χρήματος πάνω στην παραγωγή και την απασχόληση. 

Γ. την επίδραση της ποσότητας του χρήματος πάνω στο γενικό επίπεδο των τιμών. 

Δ. το πώς η κυβέρνηση ασκεί την πολιτική της, ώστε η συνολική ζήτηση να είναι ίση με τη 
συνολική προσφορά. 
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25. Από όλα τα παρακάτω το μόνο που δεν ισχύει είναι ότι: 

Α. σύμφωνα με το κριτήριο αριστοποίησης του Pareto, αν κάποια ομάδα ατόμων μπορεί να 
βελτιώσει την κατάστασή της χωρίς να χειροτερέψει τη θέση κάποιας άλλης ομάδας ατόμων, 
τότε επιτυγχάνεται βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. 

Β. σημεία που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη δυνατοτήτων χρησιμότητας δύο ατόμων είναι 
εφικτά, αλλά όχι άριστα κατά Pareto. 

Γ. το κριτήριο αριστοποίησης του Pareto ισχύει, όταν η κατανομή των δεδομένων 
ποσοτήτων των παραγωγικών συντελεστών είναι άριστη. 

Δ. με το κριτήριο αριστοποίησης του Pareto αξιολογείται η κατάσταση της κοινωνίας μόνο 
από άποψη αποδοτικής λειτουργίας της οικονομίας και όχι η κατάστασή της από άποψη 
διανομής του εισοδήματος. 

 

26. Ως μικτή αρνητική εξωτερική επίδραση χαρακτηρίζεται η επίδραση που προκαλεί: 

Α. η παραγωγή ενός αγαθού από μία επιχείρηση σε όφελος ενός καταναλωτή. 

Β. η παραγωγή ενός αγαθού από μία επιχείρηση σε βάρος μίας άλλης επιχείρησης. 

Γ. η κατανάλωση ενός αγαθού από ένα άτομο σε βάρος ενός άλλου ατόμου. 

Δ. η παραγωγή ενός αγαθού από μία επιχείρηση σε βάρος ενός καταναλωτή. 

 

27. Η επιβολή ενός περιβαλλοντικού φόρου σε μία επιχείρηση που μολύνει το 
περιβάλλον θα οδηγήσει σε: 

Α. αύξηση του πλεονάσματος τόσο του καταναλωτή όσο και του παραγωγού. 

Β. μείωση του πλεονάσματος τόσο του καταναλωτή όσο και του παραγωγού. 

Γ. αύξηση του πλεονάσματος του καταναλωτή και μείωση του πλεονάσματος του 
παραγωγού. 

Δ. αύξηση του πλεονάσματος του παραγωγού και μείωση του πλεονάσματος του 
καταναλωτή. 

 

28. Η ιδιότητα των δημόσιων αγαθών να μπορούν να καταναλωθούν από όλα τα μέλη 
της κοινωνίας συγχρόνως και χωρίς η ικανοποίηση του ενός μέλους να μειώνει την 
ικανοποίηση του άλλου, έχει ως συνέπεια: 

Α. τα δημόσια αγαθά να παράγονται παρανόμως. 

Β. να είναι αδύνατον αυτά να παραχθούν από μία κυβέρνηση. 

Γ. να παράγονται μόνο στις πολύ πλούσιες χώρες, λόγω υψηλού κόστους παραγωγής. 

Δ. να μην παράγονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, διότι χαρακτηρίζονται από αδυναμία 
αποκλεισμού από τη χρήση αυτών που δεν καταβάλλουν τιμή για αυτά. 

 

29. Ένας αποτελεσματικός τρόπος κάλυψης των ελλειμμάτων των δημοσίων 
επιχειρήσεων που λειτουργούν ως μονοπώλια και σε συνθήκες φθίνοντος κόστους 
είναι η τιμολόγηση με βάση: 

Α. το οριακό κόστος. 

Β. το μεταβλητό κόστος. 
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Γ. το μέσο κόστος. 

Δ. το συνολικό κόστος. 

 
30. Αν το φορολογικό σύστημα περιγράφεται από την εξίσωση: Τ = αΥ2 και α > 0 
(όπου Τ είναι ο συνολικός φόρος, Υ είναι το συνολικό εισόδημα), τότε αυτό είναι: 

α. αναλογικό. 

β. αντιστρόφως προοδευτικό. 

γ. προοδευτικό. 

δ. δεν μπορεί να προσδιοριστεί. 

 

31. Για ένα κατώτερο αγαθό, τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης: 

Α. Κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. 

Β. Κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση το ένα με το άλλο. 

Γ. Κινούνται είτε προς την ίδια είτε σε αντίθετη κατεύθυνση ανάλογα με το σχετικό τους 
μέγεθος. 

Δ. Κινούνται πάντα προς αντίθετη κατεύθυνση και είναι πάντα ακριβώς ίσου μεγέθους οπότε 
αλληλοακυρώνονται.  

 

32. Ένα αγαθό Giffen: 

Α. Είναι πάντα το ίδιο με ένα κατώτερο αγαθό. 

Β. Είναι ειδικό υποσύνολο των κατώτερων αγαθών, στο οποίο το αποτέλεσμα 
υποκατάστασης κυριαρχεί του αποτελέσματος εισοδήματος. 

Γ. Είναι ειδικό υποσύνολο των κατώτερων αγαθών, στο οποίο το αποτέλεσμα εισοδήματος 
κυριαρχεί του αποτελέσματος υποκατάστασης. 

Δ. Πρέπει να έχει καμπύλη ζήτησης με αρνητική κλίση. 

 

33. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές σχετικά με το αποτέλεσμα εισοδήματος μίας 
μείωσης στην τιμή ενός αγαθού; 

Α. Αυτό θα οδηγήσει σε μία αύξηση στην κατανάλωση μόνο για ένα κανονικό αγαθό. 

Β. Αυτό πάντα οδηγεί σε μία αύξηση στην κατανάλωση. 

Γ. Αυτό θα οδηγήσει σε μία αύξηση στην κατανάλωση μόνο για ένα κατώτερο αγαθό. 

Δ. Αυτό θα οδηγήσει σε μία αύξηση στην κατανάλωση μόνο για ένα αγαθό Giffen. 

 

34. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες δύο προτάσεις για να απαντήσετε. 

I. Για όλα τα αγαθά Giffen, το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από το 
αποτέλεσμα εισοδήματος.  

II. Για όλα τα κατώτερα αγαθά, το αποτέλεσμα υποκατάστασης είναι μεγαλύτερο από 
το αποτέλεσμα εισοδήματος. 

Α. I και II είναι σωστές. 

Β. I είναι σωστή και II είναι λάθος. 
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Γ. I είναι λάθος και II είναι σωστή. 

Δ. I και II είναι λάθος. 

 

35. Λίγοι πωλητές μπορεί να συμπεριφέρονται σαν να λειτουργούν σε μία τέλεια 
ανταγωνιστική αγορά αν η αγοραία ζήτηση: 

Α. Είναι αρκετά ανελαστική. 

Β. Είναι πολύ ελαστική. 

Γ. Είναι μοναδιαία ελαστική. 

Δ. Αποτελείται από πολλούς μικρούς αγοραστές. 

 

36. Η υπόθεση “τέλειας πληροφόρησης” στον τέλειο ανταγωνισμό συμπεριλαμβάνει 
όλα τα παρακάτω εκτός από ένα. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται; 

Α. Οι καταναλωτές γνωρίζουν τις προτιμήσεις τους. 

Β. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν τα κόστη τους, τις τιμές τους και την τεχνολογία. 

Γ. Οι καταναλωτές γνωρίζουν τις διαθέσιμες τιμές. 

Δ. Οι καταναλωτές μπορεί να προσδοκούν μεταβολές στις τιμές. 

 

37. Αν η τρέχουσα παραγόμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την ποσότητα 
παραγωγής που μεγιστοποιεί τα κέρδη, τότε η επόμενη μονάδα που παράγεται: 

Α. θα μειώσει τα κέρδη. 

Β. θα αυξήσει το κόστος περισσότερο απ’ ό,τι αυξάνει τα έσοδα. 

Γ. θα αυξήσει τα έσοδα περισσότερο απ’ ό,τι αυξάνει το κόστος. 

Δ. θα αυξήσει τα έσοδα χωρίς να αυξήσει το κόστος. 

 

38. Η καμπύλη ζήτησης που αντιμετωπίζει μία τέλεια ανταγωνιστική επιχείρηση είναι: 

Α. ίδια με την αγοραία καμπύλη ζήτησης. 

Β. αρνητικής κλίσης και λιγότερο επίπεδη από την αγοραία καμπύλη ζήτησης. 

Γ. αρνητικής κλίσης και περισσότερο επίπεδη από την αγοραία καμπύλη ζήτησης. 

Δ. τελείως οριζόντια. 

 

39. Το οριακό κέρδος είναι αρνητικό όταν: 

Α. το οριακό έσοδο είναι αρνητικό. 

Β. το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα συνολικά έσοδα. 

Γ. η παραγόμενη ποσότητα υπερβαίνει την ποσότητα παραγωγής που μεγιστοποιεί τα 
κέρδη. 

Δ. το κέρδος είναι αρνητικό. 
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40. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει σχετικά με το μονοπώλιο; 

Α. Το μονοπώλιο είναι ο μοναδικός παραγωγός στην αγορά. 

Β. Η τιμή του μονοπωλίου προσδιορίζεται από την καμπύλη ζήτησης. 

Γ. Ο μονοπωλητής μπορεί να χρεώσει μία τόσο υψηλή τιμή όσο θέλει. 

Δ. Η καμπύλη ζήτησης του μονοπωλίου έχει αρνητική κλίση. 

 

41. Υποθέτουμε ότι ένας μονοπωλητής παράγει ποσότητα τέτοια, ώστε το οριακό 
έσοδο να υπερβαίνει το οριακό κόστος. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: 

Α. Η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της. 

Β. Η ποσότητα που παράγει η επιχείρηση είναι μικρότερη από την ποσότητα που 
μεγιστοποιεί τα κέρδη της. 

Γ. Η ποσότητα που παράγει η επιχείρηση είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που 
μεγιστοποιεί τα κέρδη της. 

Δ. Η ποσότητα που παράγει η επιχείρηση δεν μεγιστοποιεί τα κέρδη της, αλλά δεν 
μπορούμε να συμπεράνουμε αν η παραγόμενη ποσότητα είναι αρκετά μεγάλη ή αρκετά 
μικρή. 

 

42. Υποθέτουμε ότι μία επιχείρηση μπορεί να παράξει το προϊόν της σε δύο 
εργοστάσια. Αν τα κέρδη μεγιστοποιούνται, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι 
σωστή; 

Α. Το οριακό κόστος στο πρώτο εργοστάσιο πρέπει να ισούται με το οριακό έσοδο. 

Β. Το οριακό κόστος στο δεύτερο εργοστάσιο πρέπει να ισούται με το οριακό έσοδο. 

Γ Το οριακό κόστος στα δύο εργοστάσια πρέπει να είναι ίσο. 

Δ. Όλα τα παραπάνω. 

 

43. Η καμπύλη προσφοράς του μονοπωλίου είναι: 

Α. ίδια όπως η ανταγωνιστική αγοραία καμπύλη προσφοράς. 

Β. το μέρος της καμπύλης οριακού κόστους όπου το οριακό κόστος υπερβαίνει την ελάχιστη 
τιμή του μέσου μεταβλητού κόστους. 

Γ. αποτέλεσμα της ισχύος στην αγορά και του κόστους παραγωγής. 

Δ. Κανένα από τα παραπάνω. 

 

44. Μία επιχείρηση με πολλαπλά εργοστάσια έχει εξισώσει το οριακό κόστος σε κάθε 
εργοστάσιο. Κάνοντας αυτό, 

Α. τα κέρδη μεγιστοποιούνται. 

Β. τα κόστη ελαχιστοποιούνται δεδομένου του επιπέδου της παραγόμενης ποσότητας. 

Γ. τα έσοδα μεγιστοποιούνται δεδομένου του επιπέδου της παραγόμενης ποσότητας. 

Δ. Κανένα από τα παραπάνω. 
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45. Η μονοπωλιακή δύναμη μιας επιχείρησης προέρχεται από την ικανότητα να: 

Α. θέτει την τιμή ίση με το οριακό κόστος. 

Β. εξισώνει το οριακό κόστος με το οριακό έσοδο. 

Γ. θέτει την τιμή πάνω από το μέσο μεταβλητό κόστος. 

Δ. θέτει την τιμή πάνω από το οριακό κόστος. 

 

46. Ποια από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι μία συνθήκη για διακριτική τιμολόγηση τρίτου 
βαθμού; 

Α. Μονοπωλιακή δύναμη 

Β. Διαφορετικές ελαστικότητες ζήτησης ως προς την τιμή των καταναλωτών 

Γ. Οικονομίες κλίμακας 

Δ. Ξεχωριστές αγορές 

 

47. Έστω ότι παράγετε στερεοφωνικά εξαρτήματα προς πώληση σε δύο αγορές, ξένη 
και εγχώρια, και οι δύο ομάδες καταναλωτών δεν μπορούν να συναλλάσσονται 
μεταξύ τους. Αν η επιχείρησή σας εφαρμόζει διάκριση τιμών τρίτου βαθμού, ώστε να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, το οριακό έσοδο: 

Α. στην ξένη αγορά θα ισούται με το οριακό κόστος. 

Β. στην εγχώρια αγορά θα ισούται με το οριακό κόστος. 

Γ. στην εγχώρια αγορά θα ισούται με το οριακό έσοδο στην ξένη αγορά.  

Δ. Όλα τα παραπάνω. 

 

48. Έστω ότι παράγετε στερεοφωνικά εξαρτήματα προς πώληση σε δύο αγορές, ξένη 
και εγχώρια, και οι δύο ομάδες καταναλωτών δεν μπορούν να συναλλάσσονται 
μεταξύ τους. Θα χρεώσετε υψηλότερη τιμή στην αγορά με την/τον/τα 

Α. χαμηλότερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (πιο ανελαστική ζήτηση). 

Β. υψηλότερη ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή (πιο ελαστική ζήτηση). 

Γ. μεγαλύτερο πληθυσμό εφήβων. 

Δ. μεγαλύτερα εισοδήματα καταναλωτών. 

 

49. Κάτω από τέλεια διάκριση τιμών, το οριακό κέρδος σε κάθε επίπεδο παραγόμενης 
ποσότητας θα ισούται με (όπου P είναι η τιμή, AC το μέσο κόστος, MC το οριακό 
κόστος, AR το μέσο έσοδο): 

Α. 0 

Β. P – AC 

Γ. P – MC  

Δ. P – AR 

 

50. Στην τέλεια διάκριση τιμών, το πλεόνασμα καταναλωτή: 

Α. είναι μικρότερο από μηδέν. 
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Β. είναι μεγαλύτερο από μηδέν. 

Γ. είναι ίσο με μηδέν. 

Δ. μεγιστοποιείται. 

 

51. Δυο πωλητές Α και Β αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες καμπύλες ζήτησης: 

 και . Αν και οι δύο επιχειρήσεις έχουν 
μηδενικά οριακά κόστη, ποιες είναι οι τιμές και οι ποσότητες που μεγιστοποιούν τα 
κέρδη τους; 

Α) , , ,  

, , ,  

, , ,  

, , ,  

 

52. Δύο επιχειρήσεις (Α και Β) έχουν οριακά κόστη  και , οριακά έσοδα  

και  και αγοραίο οριακό έσοδο MR.  Αν και οι δύο επιχειρήσεις παράγουν σαν ένα 
καρτέλ, πρέπει να παράγουν έτσι ώστε: 

Α.    

Β.    

Γ.    

Δ.    

 

53. Η τιμή στο πάρκινγκ από 8:00 π.μ. μέχρι 5:00 μ.μ., Δευτέρα με Παρασκευή, είναι 
3€. Από 5:00 μ.μ. μέχρι 10:00 μ.μ., Δευτέρα με Παρασκευή, η τιμή είναι 1€. Όλες τις 
άλλες ώρες, το πάρκινγκ είναι δωρεάν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα: 

Α. πώλησης δέσμης προϊόντων. 

Β. διάκρισης τιμών δεύτερου βαθμού. 

Γ. τιμολόγησης δύο μερών. 

Δ. Κανένα από τα παραπάνω. 

 

54. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ θα προκαλέσει μία μετατόπιση στην καμπύλη 
προσφοράς της βενζίνης; 

Α. Μία αύξηση του μισθού των εργαζομένων στα διυλιστήρια.  

Β. Μία μείωση στην τιμή της βενζίνης. 

Γ. Μία βελτίωση της τεχνολογίας διύλισης πετρελαίου. 

Δ. Μία μείωση της τιμής του αργού πετρελαίου. 

 

55. Η ζήτηση για βιβλία είναι: Qd = 120 – P. Η προσφορά βιβλίων είναι:  Qs = 5P. Ποια 
είναι η τιμή ισορροπίας των βιβλίων; 
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Α. 5 

Β. 10 

Γ. 15 

Δ. 20 

 

56. Η ελαστικότητα προσφοράς της βενζίνης στις ΗΠΑ είναι 0,4. Αν η τιμή της 
βενζίνης αυξάνεται κατά 8%, ποια είναι η αναμενόμενη μεταβολή στην προσφερόμενη 
ποσότητα βενζίνης στις ΗΠΑ; 

Α. +3,2% 

Β. -3,2% 

Γ. +32,0% 

Δ. +0,32% 

 

57. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες δύο προτάσεις για να απαντήσετε. 

I.Οι συναρτήσεις παραγωγής περιγράφουν τί είναι τεχνικά εφικτό, όταν οι 
επιχειρήσεις λειτουργούν αποτελεσματικά. 

II. Η συνάρτηση παραγωγής δείχνει την ελαχίστου κόστους μέθοδο παραγωγής ενός 
δεδομένου επιπέδου προϊόντος. 

Α. I και II είναι αληθείς. 

Β. Ι είναι αληθής και ΙΙ είναι λανθασμένη.  

Γ. Ι είναι λανθασμένη και ΙΙ είναι αληθής. 

Δ. Ι και ΙΙ είναι λανθασμένες. 

 

58. Σε ένα δεδομένο επίπεδο απασχόλησης της εργασίας, γνωρίζοντας τη διαφορά 
ανάμεσα στο μέσο προϊόν της εργασίας και στο οριακό προϊόν της εργασίας, τότε 
κατανοείτε: 

Α. Αν η αύξηση της χρήσης της εργασίας αυξάνει την παραγωγή. 

Β. Αν η αύξηση της χρήσης της εργασίας μεταβάλλει το οριακό προϊόν της εργασίας. 

Γ. Πώς η αύξηση της χρήσης της εργασίας μεταβάλλει το μέσο προϊόν της εργασίας. 

Δ. Αν ισχύει ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων. 

 

59. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας; 

Α. Μία αύξηση στο μέγεθος του εργατικού δυναμικού. 

Β. Μία αύξηση στην ποιότητα του κεφαλαίου. 

Γ. Μία αύξηση στην ποσότητα του κεφαλαίου. 

Δ. Μία αύξηση στην τεχνολογία. 
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60. Αν οι τιμές των εισροών είναι σταθερές, μια επιχείρηση με αύξουσες αποδόσεις 
κλίμακας μπορεί να αναμένει: 

Α. Τα κόστη να διπλασιαστούν καθώς η παραγωγή διπλασιάζεται. 

Β. Τα κόστη να υπερδιπλασιαστούν καθώς η παραγωγή διπλασιάζεται. 

Γ. Τα κόστη να υποδιπλασιαστούν καθώς η παραγωγή διπλασιάζεται. 

Δ. Να προσλάβει όλο και περισσότερο εργατικό δυναμικό για μία δεδομένη ποσότητα 
κεφαλαίου, αφού το οριακό προϊόν αυξάνεται. 


