Πληθωρισμός
Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών
Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους
1. Μία αύξηση στο επίπεδο τιμών ισοδυναμεί με μία μείωση στην αξία του χρήματος.
2. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος υποστηρίζει πως η αύξηση στην προσφορά
χρήματος αυξάνει κατά την ίδια αναλογία το πραγματικό ΑΕΠ.
3. Αν διπλασιαστεί το επίπεδο τιμών, τότε θα πρέπει να διπλασιαστεί και η ζητούμενη
ποσότητα χρήματος, διότι τα άτομα θα χρειάζονται την διπλάσια ποσότητα
χρήματος για την διενέργεια των ίδιων συναλλαγών.
4. Στην μακροχρόνια περίοδο, η αύξηση της προσφοράς χρήματος τείνει να επηρεάζει
τις πραγματικές μεταβλητές και καθόλου τις ονομαστικές (νομισματικές)
μεταβλητές.
5. Σύμφωνα με το φαινόμενο Fisher, στην μακροχρόνια περίοδο, αν ο ρυθμός
πληθωρισμού αυξηθεί από 3% σε 7%, τότε, το ονομαστικό επιτόκιο θα αυξηθεί
κατά 4% και το πραγματικό επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο.
6. Ο πληθωρισμός διαβρώνει τους μισθούς των εργαζομένων και μειώνει το βιοτικό
τους επίπεδο.
7. Η νομισματική ουδετερότητα σημαίνει πως οι μεταβολές στην προσφορά χρήματος
δεν προκαλούν καμία επίδραση.
8. Ο πληθωρισμός τονώνει την αποταμίευση, γιατί αυξάνει την μετά τον φόρο
απόδοση (τόκο) της αποταμίευσης.
9. Οι κυβερνήσεις που δαπανούν περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττουν μέσω
φορολογίας, τείνουν να τυπώνουν επιπλέον χρήμα για την χρηματοδότηση των
ελλειμμάτων τους, με αποτέλεσμα να προκαλούν πληθωρισμό.
10. Αν ο πραγματοποιούμενος πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος από τον
προσδοκώμενο (πληθωριστική έκπληξη), προκύπτει αναδιανομή πλούτου από τους
δανειζόμενους στους δανειστές.
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
1. Στην μακροχρόνια περίοδο, ο πληθωρισμός προκαλείται από:
α. Την επιβολή υψηλής φορολογίας
β. τις τράπεζες που μειώνουν τον ρυθμό χορήγησης δανείων
γ. τις κυβερνήσεις, όταν αυτές τυπώνουν μεγάλες ποσότητες χρήματος
δ. από τις αυξήσεις στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών
ε. Τίποτα από τα παραπάνω
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2. Αν το επίπεδο τιμών διπλασιαστεί
α. Η ζητούμενη ποσότητα χρήματος μειώνεται κατά 50%
β. Η αξία του χρήματος μειώνεται κατά 50%
γ. Το ονομαστικό εισόδημα παραμένει αμετάβλητο
δ. Η προσφορά χρήματος έχει μειωθεί κατά 50%
ε. Τίποτα από τα παραπάνω
3. Στην μακροχρόνια περίοδο, η ζητούμενη ποσότητα χρήματος εξαρτάται κυρίως
από:
α. Το επίπεδο τιμών
β. Το επιτόκιο
γ. Το ρυθμό χορήγησης δανείων από τις τράπεζες
δ. Όλα τα παραπάνω
4. Σύμφωνα με την ποσοτική θεωρία του χρήματος, μία αύξηση στην προσφορά
χρήματος προκαλεί:
α. μία αναλογική αύξηση στο επίπεδο τιμών
β. μία αναλογική αύξηση στο πραγματικό προϊόν
γ. μία αναλογική αύξηση στην ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
δ. μία αναλογική μείωση στην ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
ε. μία αναλογική μείωση στο επίπεδο τιμών
5. Αν η προσφορά χρήματος αυξηθεί κατά 5% και το πραγματικό ΑΕΠ αυξηθεί κατά
2%, το επίπεδο τιμών
α. θα αυξηθεί κατά 5%
β. θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 5%
γ. Θα αυξηθεί κατά λιγότερο από 5%
δ. Τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει
6. Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι
α. πολύ ασταθής
β. αδύνατον να μετρηθεί
γ. ο ρυθμός κατά τον οποίο μειώνεται η αξία του χρήματος
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δ. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού
ε. Η συχνότητα κατά την οποία το χρήμα αλλάζει χέρια
7. Ο φόρος πληθωρισμού
α. επιβάλλεται συνήθως από κυβερνήσεις με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς
β. Είναι μία διακριτή κυβερνητική απόφαση για επιβολή φόρου στις επιχειρήσεις που
υπολογίζεται βάσει της αύξησης στις τιμές των προϊόντων που παράγουν και
προσφέρουν
γ. Είναι ένας φόρος που επιβαρύνει τους δανειζόμενους
δ. Είναι ένας φόρος που επιβαρύνει περισσότερο όσους διακρατούν τον πλούτο τους σε
μορφή χρήματος
8. Αν το ονομαστικό επιτόκιο είναι 7%, ενώ η προσφορά χρήματος αυξάνεται κατά
5% ετησίως, τότε, μία απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τον ρυθμό
αύξησης της προσφοράς χρήματος στο 9% ετησίως, θα προκαλέσει, σύμφωνα με
την επίδραση Fisher:
α. Αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου στο 9%
β. Αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου στο 11%
γ. Μείωση του ονομαστικού επιτοκίου στο 4%
δ. Αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου στο 12%
9. Αν το ονομαστικό επιτόκιο είναι 6% και ο ρυθμός πληθωρισμού είναι 3%, τότε, το
πραγματικό επιτόκιο είναι:
α. 3%
β. 6%
γ. 18%
δ. 9%
10. Αν, τελικά, ο πραγματοποιούμενος πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος από τον
προσδοκώμενο πληθωρισμό, τότε
α. Θα προκύψει αναδιανομή πλούτου από τους δανειστές στους δανειζόμενους
β. Θα προκύψει αναδιανομή πλούτου από τους δανειζόμενους στους δανειστές
γ. Το πραγματικό επιτόκιο δεν θα μεταβληθεί
δ. Δεν θα παρατηρηθεί αναδιανομή πλούτου μεταξύ δανειζόμενων και δανειστών

3

Απαντήσεις
Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους
11. Μία αύξηση στο επίπεδο τιμών ισοδυναμεί με μία μείωση στην αξία του χρήματος.
Σ
12. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος υποστηρίζει πως η αύξηση στην προσφορά
χρήματος αυξάνει κατά την ίδια αναλογία το πραγματικό ΑΕΠ. Λ
13. Αν διπλασιαστεί το επίπεδο τιμών, τότε θα πρέπει να διπλασιαστεί και η ζητούμενη
ποσότητα χρήματος, διότι τα άτομα θα χρειάζονται την διπλάσια ποσότητα
χρήματος για την διενέργεια των ίδιων συναλλαγών. Σ
14. Στην μακροχρόνια περίοδο, η αύξηση της προσφοράς χρήματος τείνει να επηρεάζει
τις πραγματικές μεταβλητές και καθόλου τις ονομαστικές (νομισματικές)
μεταβλητές. Λ
15. Σύμφωνα με το φαινόμενο Fisher, στην μακροχρόνια περίοδο, αν ο ρυθμός
πληθωρισμού αυξηθεί από 3% σε 7%, τότε, το ονομαστικό επιτόκιο θα αυξηθεί
κατά 4% και το πραγματικό επιτόκιο θα παραμείνει αμετάβλητο. Σ
16. Ο πληθωρισμός διαβρώνει τους μισθούς των εργαζομένων και μειώνει το βιοτικό
τους επίπεδο. Λ
17. Η νομισματική ουδετερότητα σημαίνει πως οι μεταβολές στην προσφορά χρήματος
δεν προκαλούν καμία επίδραση. Λ
18. Ο πληθωρισμός τονώνει την αποταμίευση, γιατί αυξάνει την μετά τον φόρο
απόδοση (τόκο) της αποταμίευσης. Λ
19. Οι κυβερνήσεις που δαπανούν περισσότερα χρήματα από όσα εισπράττουν μέσω
φορολογίας, τείνουν να τυπώνουν επιπλέον χρήμα για την χρηματοδότηση των
ελλειμμάτων τους, με αποτέλεσμα να προκαλούν πληθωρισμό. Σ
20. Αν ο πραγματοποιούμενος πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος από τον
προσδοκώμενο (πληθωριστική έκπληξη), προκύπτει αναδιανομή πλούτου από τους
δανειζόμενους στους δανειστές. Λ
Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
11. Στην μακροχρόνια περίοδο, ο πληθωρισμός προκαλείται από:
α. Την επιβολή υψηλής φορολογίας
β. τις τράπεζες που μειώνουν τον ρυθμό χορήγησης δανείων
γ. τις κυβερνήσεις, όταν αυτές τυπώνουν μεγάλες ποσότητες χρήματος
δ. από τις αυξήσεις στις τιμές των παραγωγικών συντελεστών
ε. Τίποτα από τα παραπάνω
12. Αν το επίπεδο τιμών διπλασιαστεί
α. Η ζητούμενη ποσότητα χρήματος μειώνεται κατά 50%
β. Η αξία του χρήματος μειώνεται κατά 50%
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γ. Το ονομαστικό εισόδημα παραμένει αμετάβλητο
δ. Η προσφορά χρήματος έχει μειωθεί κατά 50%
ε. Τίποτα από τα παραπάνω
13. Στην μακροχρόνια περίοδο, η ζητούμενη ποσότητα χρήματος εξαρτάται κυρίως
από:
α. Το επίπεδο τιμών
β. Το επιτόκιο
γ. Το ρυθμό χορήγησης δανείων από τις τράπεζες
δ. Όλα τα παραπάνω
14. Σύμφωνα με την ποσοτική θεωρία του χρήματος, μία αύξηση στην προσφορά
χρήματος προκαλεί:
α. μία αναλογική αύξηση στο επίπεδο τιμών
β. μία αναλογική αύξηση στο πραγματικό προϊόν
γ. μία αναλογική αύξηση στην ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
δ. μία αναλογική μείωση στην ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος
ε. μία αναλογική μείωση στο επίπεδο τιμών
15. Αν η προσφορά χρήματος αυξηθεί κατά 5% και το πραγματικό ΑΕΠ αυξηθεί κατά
2%, το επίπεδο τιμών
α. θα αυξηθεί κατά 5%
β. θα αυξηθεί κατά περισσότερο από 5%
γ. Θα αυξηθεί κατά λιγότερο από 5%
δ. Τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει
16. Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος είναι
α. πολύ ασταθής
β. αδύνατον να μετρηθεί
γ. ο ρυθμός κατά τον οποίο μειώνεται η αξία του χρήματος
δ. Ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού
ε. Η συχνότητα κατά την οποία το χρήμα αλλάζει χέρια
17. Ο φόρος πληθωρισμού
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α. επιβάλλεται συνήθως από κυβερνήσεις με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς
β. Είναι μία διακριτή κυβερνητική απόφαση για επιβολή φόρου στις επιχειρήσεις που
υπολογίζεται βάσει της αύξησης στις τιμές των προϊόντων που παράγουν και
προσφέρουν
γ. Είναι ένας φόρος που επιβαρύνει τους δανειζόμενους
δ. Είναι ένας φόρος που επιβαρύνει περισσότερο όσους διακρατούν τον πλούτο τους σε
μορφή χρήματος
18. Αν το ονομαστικό επιτόκιο είναι 7%, ενώ η προσφορά χρήματος αυξάνεται κατά
5% ετησίως, τότε, μία απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τον ρυθμό
αύξησης της προσφοράς χρήματος στο 9% ετησίως, θα προκαλέσει, σύμφωνα με
την επίδραση Fisher:
α. Αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου στο 9%
β. Αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου στο 11%
γ. Μείωση του ονομαστικού επιτοκίου στο 4%
δ. Αύξηση του ονομαστικού επιτοκίου στο 12%
19. Αν το ονομαστικό επιτόκιο είναι 6% και ο ρυθμός πληθωρισμού είναι 3%, τότε, το
πραγματικό επιτόκιο είναι:
α. 3%
β. 6%
γ. 18%
δ. 9%
20. Αν, τελικά, ο πραγματοποιούμενος πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος από τον
προσδοκώμενο πληθωρισμό, τότε
α. Θα προκύψει αναδιανομή πλούτου από τους δανειστές στους δανειζόμενους
β. Θα προκύψει αναδιανομή πλούτου από τους δανειζόμενους στους δανειστές
γ. Το πραγματικό επιτόκιο δεν θα μεταβληθεί
δ. Δεν θα παρατηρηθεί αναδιανομή πλούτου μεταξύ δανειζόμενων και δανειστών
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