ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕ
Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς
ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου
Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο διδασκόντων, παραθέτουν χρήσιμα θέματα
στο μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής. Τα θέματα επιμελήθηκε o επιστημονικός
συνεργάτης μας κ. Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, Υπ. Διδάκτωρ
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

1. Όσον αφορά τα δημόσια αγαθά:
α) Συνήθως είναι ανταγωνιστικά ως προς τη χρήση τους.
β) Συνήθως υπάρχει δυνατότητα επιμερισμού τους.
γ) Ισχύει σχεδόν πάντα η αρχή του αποκλεισμού.
δ) Δεν ισχύει συνήθως κανένα από τα παραπάνω.

2. Οι πάρεδροι του Ελεγκτικού συνεδρίου μπορούν να κρίνουν:
α) Τη σκοπιμότητα μιας δαπάνης.
β) Τη νομιμότητα μιας δαπάνης.
γ) Την αποτελεσματικότητα μιας δαπάνης.
δ) Τα α) και β).
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3. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι:
α) Υπουργική απόφαση.
β) Νόμος.
γ) Προεδρικό διάταγμα.
δ) Τίποτα από τα παραπάνω.

4. Ο οριακός εισοδηματικός φορολογικός συντελεστής (t’Y) ισούται με:
α) t’ b.
β) t b’.
γ) t b.
δ) t’ b’ .

5. Για να είναι αναλογικό το φορολογικό σύστημα που απεικονίζεται στον
παρακάτω πίνακα, πρέπει:

Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

0 ‐ 10.000

α

10.001 – 20.000 β
20.001 ‐ …

α) α>β>γ.

β) γ>β>α.

γ

γ) α=β=γ.

δ) α+β+γ=1.

6. Ένας φόρος εισοδήματος είναι προοδευτικός όταν:
α) Ο φορολογικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος της μονάδας.
β) Ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται όσο μειώνεται η φορολογική βάση.
γ) Όταν μικρότερη φορολογική βάση συνεπάγεται και μικρότερο φορολογικό
συντελεστή.
δ) Όταν ο φορολογικός συντελεστής αυξάνεται περισσότερο από τη φορολογική
βάση.
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7. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει ένα σύστημα φορολογίας:

Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

0 ‐ 10.000

8,21%

10.001 – 20.000 7,92%
20.001 ‐ …

7,87%

α) Αναλογικό.
β) Αντιστρόφως αναλογικό.
γ) Προοδευτικό.
δ) Αντιστρόφως προοδευτικό.

8. Οι φόροι ad valorem σε σχέση με τους φόρους per unit είναι:
α) Πιο αυστηροί.
β) Πιο αποδοτικοί.
γ) Πιο σπάνιοι.
δ) Πιο ευέλικτοι.

9. Οι κεφαλικοί φόροι πλεονεκτούν ως προς τα:
α) Στρεβλωτικά τους αποτελέσματα.
β) Τα αναδιανεμητικά τους αποτελέσματα.
γ) Τα εισπρακτικά τους αποτελέσματα.
δ) Την ευελιξία τους.

10. Το εκδοτικό προνόμιο σχετίζεται:
α) Με την δυνατότητα κοπής χρήματος.
β) Με την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
γ) Με την έκδοση κρατικών ομολόγων.
δ) Με την έκδοση φορολογικών διατάξεων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
11. Η δημόσια υγεία αποτελεί:
α) αγαθό πολυτελείας.
β) συμπληρωματικό αγαθό.
γ) αξιόλογο αγαθό.
δ) κατώτερο αγαθό.

12. Οι δημόσιοι φορείς διαφέρουν από τους ιδιωτικούς:
α) Ως προς τους στόχους τους.
β) Ως προς τα μέσα τους.
γ) Ως προς τον τρόπο λήψης αποφάσεων.
δ) Ως προς όλα τα παραπάνω.

13. Ο ΟΣΕ:
α) Είναι μέρος της κεντρικής διοίκησης.
β) Ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
γ) Ανήκει στο δημόσιο τομέα με τη στενή έννοια.
δ) Δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα.

14. Πόσο φόρο πρέπει να πληρώσει ένας φορολογούμενος που έχει εισόδημα
14.000€, με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

0 ‐ 10.000

8%

10.001 – 20.000 7%
20.001 ‐ …

α) 1180 €.

5%

β) 1080 €.

γ) 980 €.

δ) 780 €.
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15. Ποιος θα έπρεπε να είναι ο φορολογικός συντελεστής ενός αναλογικού φόρου
ούτως ώστε ο φορολογούμενος της προηγούμενης ερώτησης (14) να πλήρωνε τον
ίδιο φόρο;
α) Περίπου 8,3%.
β) Περίπου 7,7%.
γ) Περίπου 7,0%.
δ) Περίπου 6,8%.

16. Ποιο είδος φορολογίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται περισσότερο στις
ανάγκες αναδιανομής του εισοδήματος;
α) η προοδευτική.
β) η αντιστρόφως προοδευτική.
γ) η αναλογική.
δ) η αντίστροφα αναλογική.

17. Φορολογική συνάρτηση:
α) Είναι η συνάρτηση που μας δίνει το σύνολο των φορολογικών εσόδων αφού
αφαιρέσουμε το κόστος είσπραξης των φόρων.
β) Είναι η συνάρτηση που μας δείχνει το ύψος του εισοδήματος αν από αυτό
αφαιρέσουμε τους φόρους.
γ) Είναι η συνάρτηση που μας δίνει το σύνολο των φορολογικών εσόδων σε σχέση με
τη φορολογική βάση.
δ) Δεν είναι κανένα από τα παραπάνω.

18. Ένας φόρος 0,5 ευρώ ανά λίτρο βενζίνης είναι:
α) Έμμεσος φόρος κατ’ αξίαν.
β) Ειδικός φόρος δαπάνης κατά μονάδα.
γ) Γενικός φόρος δαπάνης.
δ) Άμεσος φόρος εισοδήματος κατ’ αξίαν.
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19. Ο δημόσιος δανεισμός είναι συνήθως:
α) Εξωτερικός.
β) Αναγκαστικός.
γ) Εκούσιος.
δ) Ασήμαντου μεγέθους.

20. Η καταβολή χρημάτων από τον ιδιωτικο‐οικονομικό προς τον δημόσιο τομέα
είναι φόρος, όταν:
α) Πραγματοποιείται χωρίς ειδική αντιπαροχή.
β) Όταν πραγματοποιείται έναντι ειδικού ανταλλάγματος.
γ) Όταν πραγματοποιείται άνευ γενικής αντιπαροχής.
δ) Όταν είναι εκούσια.

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

