Οικονομική Ολυμπιάδα – Σχολικός γύρος
Οδηγίες για τους συμμετέχοντες:
Κάθε ερώτηση έχει μόνο μία σωστή απάντηση, για την οποία θα λάβετε έναν βαθμό. Δεν
αφαιρούνται βαθμοί για τις λάθος απαντήσεις. Υπάρχουν συνολικά 20 ερωτήσεις, για τις
οποίες έχετε στη διάθεσή σας 40 λεπτά.

1) Τα οικονομικά είναι η επιστήμη που ασχολείται με:
α) Την εσωτερική δομή των ατόμων
β) Τις παθολογικές ασθένειες που πλήττουν έναν συγκεκριμένο πληθυσμό
γ) Μόνο το χρήμα
δ) Τη βέλτιστη κατανομή σπάνιων πόρων μεταξύ εναλλακτικών χρήσεων
ε) Τη δημοτικότητα της εμπορικής τηλεόρασης και του ραδιοφώνου

2) Οι οικονομολόγοι που πίστευαν πως ο πλούτος ενός κράτους μπορεί να αυξηθεί από το
εμπορικό πλεόνασμα ονομάζονταν:
α) Κλασικοί οικονομολόγοι
β) Νεοκλασικοί οικονομολόγοι
γ) μαρξιστές
δ) μονεταριστές
ε) μερκαντιλιστές

3) Ο Τζων Μέυναρντ Κέυνς είναι ο συγγραφέας του βιβλίου:
α) Καπιταλισμός και Ελευθερία
β) Το Κεφάλαιο
γ) Αρχές της Οικονομικής Επιστήμης
δ) Η Παραγωγή των Εμπορευμάτων μέσω Εμπορευμάτων
ε) Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος.

4) Ο κ. Παπαδόπουλος αύξησε τον Ιούνιο την τιμή των μήλων που πουλά, αλλά δεν
υπήρξε καμία αλλαγή στην ποσότητα των μήλων που πούλησε. Ο οικονομολόγος φίλος
του Κώστας τού εξήγησε σωστά ότι η αύξηση της τιμής θα έπρεπε να προκαλέσει
μείωση της ποσότητας που πουλήθηκε, αλλά αυτή επίδραση εξισορροπήθηκε από την
υψηλότερη ζήτηση για μήλα τον Ιούνιο λόγω:
α) Στην αύξηση της τιμής πώλησης των αχλαδιών του κ. Ιωάννου
β) Στην αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών
γ) Στη φτωχή σοδειά μήλων στη Χιλή
δ) Στη μείωση των φόρων επί των καυσίμων
ε) Στη μείωση της τιμής της ζύμης για σφολιάτες

5) Η διατήρηση από το κράτος των ενοικίων κάτω από την τιμή αγοράς θα οδηγήσει σε:

α)
β)
γ)
δ)
ε)

Πλεόνασμα σπιτιών προς ενοικίαση στην αγορά
Έλλειμμα σπιτιών προς ενοικίαση στην αγορά
Αύξηση στα κέρδη των ιδιοκτητών των σπιτιών
Καταστροφή της μαύρης αγοράς για την ενοικίαση σπιτιών
Κίνητρα για κατασκευαστές να οικοδομήσουν νέα σπίτια

6) Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης παραχώρησε μία μόνο άδεια λειτουργίας φούρνου στην πόλη –
στον αδερφό του. Οι οικονομολόγοι ονομάζουν αυτή τη δομή της αγοράς:
α) Ολιγοπώλιο
β) Τέλειο ανταγωνισμό
γ) Μονοπώλιο
δ) Ολιγοψώνιο
ε) Δυοπώλιο

7) Ένας φούρναρης είδε ότι η τιμή αγοράς των προϊόντων που παράγει έχει αυξηθεί. Αν
έχει ως στόχο να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του, θα πρέπει:
α) Να μειώσει την παραγωγή του και προσλάβει νέους εργαζομένους
β) Να αυξήσει την παραγωγή του και να απολύσει κάποιους από τους εργαζομένους
που απασχολεί
γ) Να μειώσει την παραγωγή του και να απολύσει κάποιους από τους εργαζομένους
που απασχολεί.
δ) Να μη μεταβάλει καθόλου την παραγωγή και τον αριθμό των εργαζομένων που
απασχολεί
ε) Να αυξήσει την παραγωγή του και να προσλάβει νέους εργαζομένους

8) Ο κ. Γεωργίου φοβάται ότι μια γειτονική χώρα μπορεί να εκτοξεύσει πυραύλους
εναντίον του σπιτιού του και γι’ αυτό προσπαθεί να πείσει τους γείτονές του να
στηρίξουν το σχέδιό του να κατασκευάσουν ένα σύστημα πυραυλικής άμυνας. Στο
τέλος, πείθει τους γείτονές του και κατασκευάζεται το σύστημα πυραυλικής άμυνας.
Μετά από λίγα χρόνια όμως, πολλοί άνθρωποι σταματούν να πληρώνουν τη συμμετοχή
τους στα έξοδα συντήρησης του συστήματος. Στα οικονομικά, πρόκειται για μια
χαρακτηριστική περίπτωση ενός:
α) Ιδιωτικού αγαθού, που μπορεί να αποκλειστεί από την κατανάλωση [which is
excludable from consumption]
β) Δημόσιου αγαθού, που δεν μπορεί να αποκλειστεί από την κατανάλωση
γ) Δημόσιου αγαθού, που μπορεί να αποκλειστεί από την κατανάλωση
δ) Δημόσιου αγαθού που δεν μπορεί να αποκλειστεί από την κατανάλωση
ε) Δωρεάν αγαθού, που δεν μπορεί να αποκλειστεί από την κατανάλωση

9) Το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας τις περισσότερες φορές μετριέται μέσω:
α) Το ποσού των χρημάτων που κυκλοφορούν
β) Του ποσού των χρημάτων κατά κεφαλήν
γ) Τη συναλλαγματική ισοτιμία

δ) Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
ε) Το ποσοστό ανεργίας

10) Ο τύπος της ανεργίας που αφορά τη χρονική διάρκεια της αναζήτησης θέσης και
κατάλληλου τόπου εργασίας από έναν εργαζόμενο ονομάζεται:
α) Δομική ανεργία
β) Κυκλική ανεργία
γ) Μη εθελούσια ανεργία
δ) Ανεργία τριβής
ε) Ψευδής ανεργία

11) Ποια από τις παρακάτω προσφορές έχει το χαμηλότερο επιτόκιο (σε ετήσια βάση);
α) Μια τράπεζα σάς προσφέρει ένα δάνειο 4.000 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής
πέντε χρόνια, με ετήσιες πληρωμές 1.200 ευρώ. Στο τέλος των πέντε ετών το δάνειο
θα έχει αποπληρωθεί.
β) Μια τράπεζα σάς προσφέρει ένα δάνειο 4.000 ευρώ με περίοδο αποπληρωμής
πέντε χρόνια και μηνιαίες πληρωμές 150 ευρώ. Στο τέλος των πέντε ετών το δάνειο
θα έχει αποπληρωθεί.
γ) Μια τράπεζα σάς προσφέρει ένα δάνειο 4.000 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 30%.
δ) Μια τράπεζα σάς προσφέρει ένα δάνειο 4.000 ευρώ με μηνιαίο επιτόκιο 3%.
ε) Μια τράπεζα σάς προσφέρει ένα δάνειο 4.000 ευρώ με ημερήσιο επιτόκιο 1%.

12) Η αποδυνάμωση των νομισμάτων σε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών
ισοτιμιών ονομάζεται:
α) Απομείωση (depreciation)
β) Ανατίμηση (appreciation)
γ) Υποτίμηση (devaluation)
δ) Αναπροσαρμογή (revaluation)
ε) Πληθωρισμός (inflation)

13) Το μέγεθος του δημόσιου χρέους της Ελλάδας στο τέλος του 2018 ήταν περίπου:
α) 181.200.000.000 ευρώ
β) 181.200.000 ευρώ
γ) 181.200.000.000.000 ευρώ
δ) 1.812.000.000 ευρώ
ε) 0 ευρώ

14) Ποια από τις παρακάτω χώρες έχει τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ;
α) Η Ελλάδα
β) Η Ιταλία
γ) Η Γερμανία
δ) Η Γαλλία

ε) Η Λετονία

15) Η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ [ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΟ] να μειώσει αυτόνομα
τους δασμούς επί των εισαγόμενων αγαθών.
α) Μπορεί, με την έγκριση της ΕΕ
β) Δεν μπορεί
γ) Μπορεί, με την έγκριση της Βουλής των Ελλήνων
δ) Μπορεί, με την έγκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης
ε) Μπορεί, με την έγκριση της Προέδρου της Δημοκρατίας

16) Η κεντρική λειτουργία μιας εμπορικής τράπεζας είναι:
α) Να διαχειρίζεται τις καταθέσεις του κράτους και να προσφέρει δάνεια στο κράτος
β) Να τυπώνει χρήμα
γ) Να αποσύρει χρήμα από την κυκλοφορία
δ) Να διαχειρίζεται τις καταθέσεις των πολιτών και να προσφέρει δάνεια στις
επιχειρήσεις
ε) Να προσφέρει αναπτυξιακά κεφάλαια σε ξένες χώρες

17) Ποια είναι η αρχή της προοδευτικής φορολογίας
α) Οι φόροι δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το εισόδημα του φορολογούμενου –
κάθε φορολογούμενος καταβάλλει ένα σταθερό ποσό
β) Τόσο οι φορολογούμενοι με υψηλούς μισθούς όσο και αυτοί με χαμηλούς
καταβάλλουν το ίδιο ποσοστό του εισοδήματός τους
γ) Οι φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα έχουν χαμηλότερο φορολογικό ποσοστό
απ’ ό,τι αυτοί με χαμηλά εισοδήματα λόγω των προοδευτικών εκπτώσεων φόρου
για εξαρτώμενα τέκνα
δ) Κανείς δεν πληρώνει φόρους
ε) Οι φορολογούμενοι με υψηλά εισοδήματα πληρώνουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό
του εισοδήματός τους σε φόρους απ’ ό,τι οι φορολογούμενοι με χαμηλά
εισοδήματα

18) Το μεγαλύτερο μέρος των κρατικών εσόδων στην Ελλάδα προέρχεται από:
α) Την εκτύπωση χρήματος
β) Τα εκδοτικά προνόμια
γ) Τους φόρους
δ) Τα πρόστιμα
ε) Τα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής

19) Όταν μία κυβέρνηση αποφασίζει να κατασκευάσει έναν νέο αυτοκινητόδρομο στην
μέση μίας οικονομικής κρίσης, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
α) Νομισματικής πολιτικής
β) Κοινωνικής πολιτικής

γ) Δημοσιονομικής πολιτικής
δ) Πολιτικής αναδιανομής
ε) Εμπορικής πολιτικής

20) Εάν καταθέσεις χρήματα σε μία τράπεζα με ετήσιο επιτόκιο 1% και οι τιμές αυξηθούν
κατά 2% την ίδια περίοδο, τότε το πραγματικό επιτόκιο είναι:
α) 0%
β) 1%
γ) 3%
δ) -1%
ε) 2%

Σωστές απαντήσεις δείγματος εξέτασης:
1)

δ

2)

ε

3)

ε

4)

β

5)

β

6)

γ

7)

γ

8)

δ

9)

δ

10)

δ

11)

α

12)

γ

13)

α

14)

α

15)

β

16)

δ

17)

ε

18)

γ

19)

γ

20)

δ

