ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς
ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικο‐
νομικών, με κορυφαίο επιτελείο διδασκόντων, παραθέτουν χρήσιμα θέματα στην
Οικονομική Θεωρία. Τα θέματα επιμελήθηκε o επιστημονικός συνεργάτης μας κ.
Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, ΜSc Xρηματοοικονομικών Παν/μίου Πει‐
ραιά.

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

1. Μία αύξηση της προσφοράς του χρήματος μακροχρόνια:
α) Αυξάνει το γενικό επίπεδο τιμών αλλά δεν μεταβάλλει το πραγματικά παραγόμε‐
νο προϊόν
β) Αυξάνει το πραγματικά παραγόμενο προϊόν αλλά δεν μεταβάλλει το γενικό επίπε‐
δο τιμών
γ) Μετακινεί την AS προς τα δεξιά
δ) Όλα τα παραπάνω.
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2. Αν υπάρχει ανισορροπία στην αγορά εργασίας τότε:
α) Μπορεί να λειτουργεί αλλά μπορεί και να μην λειτουργεί σε επίπεδο πλήρους πλη‐
ροφόρησης
β) Ο άκαμπτος χρηματικός μισθός εμποδίζει την επίτευξη ισορροπίας
γ) Ο εύκαμπτος πραγματικός μισθός επιτρέπει την επίτευξη ισορροπίας
δ) Κανένα από τα παραπάνω.

3. Όταν η αγορά εργασίας είναι σε ισορροπία:
α) Υπάρχει πλήρης απασχόληση
β) Δεν υπάρχει πλήρης απασχόληση
γ) Υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας
δ) Μείωση των φόρων εισοδήματος θα επαναφέρει την οικονομία στην πλήρη απα‐
σχόληση

4. Από τις παρακάτω προτάσεις μία δεν ισχύει σύμφωνα με τους κλασσικούς:
α) Η οικονομία λειτουργεί πάντα σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης
β) Η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής αυξάνει το παραγόμενο προϊόν της οικονομί‐
ας
γ) Μέσω του μηχανισμού των τιμών εκκαθαρίζει η αγορά αγαθών
δ) Οι μισθοί είναι εύκαμπτοι προς τα πάνω και προς τα κάτω

5. Σε περίπτωση που αυξηθεί η προσφορά και η ζήτηση εργασίας και επιθυμούμε
να διατηρηθεί σταθερός ο πραγματικός μισθός, η προσφορά χρήματος και η τα‐
χύτητα κυκλοφορίας του χρήματος πρέπει:
α) Να υπάρξει ίση ποσοστιαία μείωση ονομαστικών (χρηματικών) μισθών και επιπέ‐
δου τιμών
β) Ισόποση αύξηση σε προϊόν και απασχόληση
γ) Αύξηση στον χρηματικό μισθό
δ) Όλα τα παραπάνω
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6. Η βασική αρχή του νόμου του Say είναι ότι:
α) Για κάθε αύξηση του εισοδήματος κατά 1 ευρώ υπάρχει μία ισόποση αύξηση της
δαπάνης
β) Για κάθε αύξηση του προϊόντος κατά 1 ευρώ υπάρχει μία ισόποση αύξηση του εισο‐
δήματος
γ) Η συνολική ζήτηση ισούται με τη συνολική προσφορά
δ) Το α και το γ

7. Ο νόμος του Say:
α) Ισχύει σε μία εμπράγματη οικονομία
β) Ισχύει σε μία ενχρήματη οικονομία μόνο αν το χρήμα χρησιμοποιείται για συναλ‐
λαγές
γ) Ισχύει σε μία ενχρήματη οικονομία μόνο αν το χρήμα χρησιμοποιείται για κερδο‐
σκοπία
δ) Το α και το β

8. Ανεργία μπορεί να υπάρξει μόνο αν:
α) Ο χρηματικός μισθός είναι υψηλότερος του μισθού ισορροπίας και άκαμπτος προς
τα κάτω‐‐
β) Ο χρηματικός μισθός είναι χαμηλότερος του μισθού ισορροπίας
γ) Το ονομαστικό επιτόκιο είναι υψηλότερο από το πραγματικό επιτόκιο
δ) Όλα τα παραπάνω.

9. Στο κλασσικό σύστημα οι καμπύλες προσφοράς και ζήτησης εργασίας:
α) Τέμνονται σε επίπεδο πλήρους απασχόλησης
β) Προσδιορίζουν το μέγεθος της απασχόλησης
γ) Προσδιορίζουν τον πραγματικό μισθό
δ) Όλα τα παραπάνω
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10. Αν υπάρξει βελτίωση της τεχνολογίας η καμπύλη ζήτησης εργασίας:
α) Θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά
β) Θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά
γ) Δεν θα μετατοπιστεί καθόλου
δ) Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε

11. Σύμφωνα με το νόμο του Say:
α) Η χρηματική αξία του προϊόντος ισούται με το χρηματικό εισόδημα
β) Δε θα υπάρξει εκούσια ανεργία
γ) Δε θα υπάρξει ανεργία
δ) Αν και υπάρχει υπερπαραγωγή θα υπάρχει πλήρης απασχόληση

12. Στο κλασσικό σύστημα:
α) Η αποταμίευση είναι συνάρτηση του εισοδήματος και η επένδυση του επιτοκίου
β) Η επένδυση είναι συνάρτηση του εισοδήματος και η αποταμίευση του επιτοκίου
γ) Η αποταμίευση και η επένδυση είναι συνάρτηση του εισοδήματος του επιτοκίου
δ) Όλα τα παραπάνω

13. Ποιο από τα παρακάτω είναι άχρηστο στην κλασσική θεωρία;
α) Οι μεταβολές των μισθών είναι αναγκαίες για να έχουμε πλήρη απασχόληση
β) Η ευκαμψία τιμών και μισθών
γ) Ο ανταγωνισμός των εργατών για κατάληψη των θέσεων απασχόλησης
δ) Το επιτόκιο επηρεάζει την ισορροπία της οικονομίας καθοριστικά

14. Ποιο από τα παρακάτω είναι μία συνέπεια της υπόθεσης πλήρους ευκαμψίας
μισθών και τιμών;
α) Δεν υπάρχει πληθωρισμός
β) Δεν υπάρχει έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο
γ) Δεν υπάρχει ακούσια ανεργία
δ) Όλα τα παραπάνω.
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15. Στο κλασσικό υπόδειγμα:
α) Η συνολική προσφορά προσδιορίζει το την ποσότητα του προϊόντος
β) Μεταβολές στη νομισματική πολιτική επηρεάζει το επίπεδο τιμών
γ) Μεταβολές στη δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει το προϊόν της οικονομίας
δ) Όλα τα παραπάνω.

16. Οι έννοιες πραγματικός μισθός, απασχόληση, πραγματικό προϊόν, πραγματι‐
κό επιτόκιο είναι ανεξάρτητες της προσφοράς χρήματος εξαιτίας της:
α) Δημοσιονομικής ουδετερότητας
β) Ουδετερότητας χρήματος
γ) Ουδετερότητας της κυβέρνησης
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

17. Η παραλλαγή της ποσοτικής θεωρίας του Cambridge:
α) Δίνει έμφαση στην προσφορά του χρήματος
β) Δίνει έμφαση στην ζήτηση του χρήματος
γ) Είναι εντελώς διαφορετική από τη θεωρία του Fisher
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

18. Ποια από τις παρακάτω θεωρίες είναι η λιγότερο αποτελεσματική στον προσ‐
διορισμό του επιτοκίου;
α) Η θεωρία προτίμησης ρευστότητας
β) Η θεωρία δανειακών κεφαλαίων
γ) Η θεωρία των κλασσικών
δ) Τίποτα από τα παραπάνω
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19. Στο κλασσικό σύστημα μία μετακίνηση προς τα δεξιά της καμπύλης προ‐
σφοράς εργασίας θα οδηγήσει σε:
α) Μείωση του χρηματικού μισθού και του γενικού επιπέδου των τιμών
β) Αύξηση του προϊόντος και της απασχόλησης και σε μείωση του πραγματικού μι‐
σθού.
γ) Το α και το β
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

20. Από τα παρακάτω ζεύγη μεταβολών ποιο επηρεάζει το προϊόν προς μία κα‐
τεύθυνση;
α) Βελτίωση τεχνολογίας και αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας
β) Μείωση πραγματικού μισθού και μείωση στο γενικό επίπεδο τιμών
γ) Μείωση της ζήτησης και προσφοράς εργασίας
δ) Το α και το γ

Α Π Α ΝΤ Η Σ Ε ΙΣ
1. α, 2.γ, 3. α, 4. β , 5. α, 6. δ , 7.δ , 8. α, 9. δ, 10. α , 11.γ, 12. γ,
13. δ, 14. γ, 15. δ, 16.β , 17. β , 18. γ, 19. γ, 20.δ
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