Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών και στοχεύοντας στην όσο το δυνατό πληρέστερη
προετοιμασία τους, παραθέτουν ενδεικτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης. Τα
θέματα επιμελήθηκαν οι συνεργάτες-εισηγητές των φροντιστηρίων μας.

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος,
Οικονομολόγος‐Συγγραφέας βιβλίων, Μικρο‐μακροοικονομίας διαγωνισμών ΑΣΕΠ

1. Χαρακτηριστική ιδιότητα των καμπύλων αδιαφορίας είναι ότι:
α) Δεν τέμνονται
β) Είναι πάντα κυρτές
γ) Είναι αρνητικής κλίσης για όλα τα αγαθά
δ) Τέμνονται

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

2. Σε μια γραμμική καμπύλη ζήτησης, που δεν είναι άπειρα ελαστική ή πλήρως ανε‐
λαστική, καθώς μειώνεται η τιμή, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή σε από‐
λυτη τιμή:
α) Αυξάνεται
β) Μειώνεται
γ) Παραμένει η ίδια
δ) Είναι μηδέν

3. Η σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης για δύο αγαθά είναι ‐0,8. τα αγαθά:
α) Είναι συμπληρωματικά
β) Είναι υποκατάστατα
γ) Έχουν ελαστική ζήτηση
δ) Έχουν ανελαστική ζήτηση

4. Μια γραμμική συνάρτηση προσφοράς της μορφής Qs = b ⋅ P :
α) Έχει πάντα ελαστικότητα ίση με τη μονάδα
β) Έχει πάντα ελαστικότητα μικρότερη από τη μονάδα
γ) Έχει πάντα ελαστικότητα μεγαλύτερη από μονάδα
δ) Έχει ελαστικότητα ίση με b

5. Η συνάρτηση Cobb – Douglas είναι μια μορφή ΄΄πολλαπλασιαστικής΄΄ συνάρτησης
παραγωγής που εκφράζεται με τη σχέση Q = A ⋅ K a ⋅ Lb . Οι εκθέτες της συνάρτησης δεί‐
χνουν:
α) Την ελαστικότητα προσφοράς ως προς την τιμή του τελικού προϊόντος
β) Την ελαστικότητα της παραγόμενης ποσότητας ως προς τους συντελεστές παραγωγής
γ) Εξωγενείς παραμέτρους που επηρεάζουν τη συνάρτηση παραγωγής, που δεν αφορούν τις
χρησιμοποιούμενες μεταβλητές
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δ) Την ποσοστιαία μεταβολή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας ενός συντελεστή παραγω‐
γής που προκαλείται από την ποσοστιαία μεταβολή της παραγόμενης ποσότητας του προ‐
ϊόντος

6. Με βάση το νόμο των φθίνουσων αποδόσεων όσο το μέσο προϊόν αυξάνεται θα ισχύ‐
ει ότι:
α) MP > AP
β) MP < AP
γ) AP = MP
δ) MP ≤ AP

7. Όταν μια πλήρως ανταγωνιστική επιχείρηση παράγει στο λεγόμενο ΄΄νεκρό σημείο΄΄
της:
α) Τα έσοδα της καλύπτουν ακριβώς το συνολικό κόστος της
β) Η επιχείρηση μεγιστοποιεί τα κέρδη της
γ) Τα έσοδα καλύπτουν μόνο το σταθερό κόστος της
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

8. Η σχέση της οριακής ροπής για κατανάλωση και της οριακής ροπής για αποταμίευ‐
ση είναι:
α) ΟΡΚ + ΟΡΑ = 1
β) ΟΡΚ + ΟΡΑ > 1
γ) ΟΡΚ − ΟΡΑ = 1
δ) ΟΡΚ + ΟΡΑ < 1

9. Μια σημαντική επίπτωση του πληθωρισμού κόστους είναι:
α) Η μείωση της συνολικής ζήτησης προϊόντων στην οικονομία
β) Η μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος
γ) Η αύξηση της ανεργίας
δ) Η αύξηση της παραγωγής

3

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

10. Το ΄΄φυσικό ποσοστό ανεργίας΄΄ είναι τμήμα της θεωρίας:
α) Των Μονεταριστών
β) Των Κεϋνσιανών
γ) Των Κλασικών
δ) Όλων των παραπάνω

11. Ένα προϊόν πωλείται στην αγορά με P = 28 ευρώ. Για μια επιχείρηση το μέσο μετα‐
βλητό κόστος είναι 27 ευρώ και το μέσο κόστος 30 ευρώ. Συνεπώς η επιχείρηση:
α) Έχει κέρδη
β) Έχει ζημιές και πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της
γ) Έχει ζημιές αλλά πρέπει να συνεχίσει την παραγωγή της βραχυχρόνια
δ) Έχει κέρδος ίσο με 1 ευρώ ανά μονάδα προϊόντος

12. Η σχέση της ελαστικότητας της ζήτησης και του οριακού εσόδου σε μια μονοπωλι‐
ακή επιχείρηση είναι:
α) MR = P (1 − ε P )
⎛
1 ⎞
β) MR = P ⎜1 + ⎟
⎝ εP ⎠

γ) MR = P (1 + ε P )

⎛ 1
⎞
δ) MR = ⎜
−εP ⎟
⎝ 1+ P
⎠

13. Ως ΄΄αρπαχτική τιμολόγηση΄΄ χαρακτηρίζουμε:
α) Την προσπάθεια μιας ολιγοπωλιακής επιχείρησης να εξαφανίσει τους ανταγωνιστές της,
με το να επιβάλλει μια τόσο χαμηλή τιμή που είναι μικρότερη και από το μέσο κόστος της
β) Την προσπάθεια μιας ολιγοπωλιακής επιχείρησης να εξαφανίσει τους ανταγωνιστές της,
με το επιβάλλει μια πολύ χαμηλή τιμή που, πάντως, είναι μεγαλύτερη του μέσου κόστους
της
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γ) Την τιμολόγηση με βάση το ελάχιστο μέσο μακροχρόνιο κόστος της επιχείρησης
δ) Την τιμολόγηση με βάση τη μέγιστη ποσότητα που αναμένει ότι θα πωλήσει η επιχείρηση

14. Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός μοιάζει με τον τέλειο ανταγωνισμό διότι:
α) Τα οριακά έσοδα είναι μικρότερα της τιμής και στις δύο αγορές
β) Τα εμπόδια εισόδου στην αγορά είναι μικρά ή και ανύπαρκτα στις δύο αγορές
γ) Σε κάθε αγορά τα προϊόντα είναι ομοιογενή
δ) Οι δύο αγορές είναι τεχνικά αποτελεσματικές, αφού οι επιχειρήσεις παράγουν με το ελά‐
χιστο μέσο κόστος

15. Κάθε αγαθό giffen:
α) Είναι απαραίτητα κατώτερο αγαθό
β) Δεν είναι απαραίτητα κατώτερο αγαθό
γ) Είναι κανονικό αγαθό
δ) Έχει μεγάλη και αρνητική ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή

16. Η εξίσωση της ευθείας τιμών δίνεται από τη σχέση Υ = PΧ ⋅ Χ + PΨ ⋅ Ψ . Αν στον κάθετο
άξονα έχουμε το αγαθό Ψ και στον οριζόντιο το αγαθό Χ, τότε ο καταναλωτής που θέ‐
λει να αγοράσει μόνο το Ψ, τελικά θα πάρει … μονάδες, ενώ η κλίση της ευθείας τιμών
ισούται με … :
α) Υ / PΧ και − PΨ / PΧ
β) Υ / PΨ και − PΨ / PΧ
γ) Υ / PΨ και − PΨ / PΧ
δ) Υ / PΨ και − PΧ / PΨ

17. Αν μια επιχείρηση παράγει ποσότητα μικρότερη από εκείνη που της εξασφαλίζει
ελάχιστο μέσο μακροχρόνιο κόστος:
α) Μπορεί να επιτύχει ισορροπία αν στη θέση αυτή ισχύει ότι P = MC = SRAC
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Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) Δεν μπορεί να επεκταθεί κτίζοντας μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής, αφού δεν έχει επι‐
τύχει να φτάσει στο ελάχιστο μέσο κόστος που της επιτρέπει η παρούσα μονάδα παραγω‐
γής της
γ) Αφού δεν έχει επιτύχει μα βρεθεί στο min LRAC σημαίνει ότι αντιμετωπίζει ισχυρές εξω‐
τερικές αντιοικονομίες κλίμακας
δ) Μπορεί να μειώσει το κόστος της αν κτίσει μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής, δηλαδή με‐
γαλύτερο εργοστάσιο

18. Με βάση τη συνάρτηση κατανάλωσης C = 25 + 0, 6 ⋅ Y , η οριακή ροπή για αποταμίευ‐
ση ισούται με:
α) 0,4
β) 0,6
γ) 0,8
δ) 1

19. Δανείζει ο Α στον Β 100 ευρώ για 2 χρόνια, με επιτόκιο 10% ετησίως. Ο πληθωρισμός
μετέβαλε τις τιμές στο σύνολο των δύο ετών κατά 8%. Η μεταβίβαση εισοδήματος που
πραγματοποιήθηκε ισούται με:
α) 21ευρώ από τον Α στον Β
β) 21 ευρώ από τον Β στον Α
γ) 9 ευρώ από τον Β στον Α
δ) 9 ευρώ από τον Α στο Β

20.Η συμβολή του Keynes στη διαμόρφωση των θεωριών για τα είδη της ανεργίας είναι:
α) Η ανεργία ανεπάρκειας της συνολικής ζήτησης να απορροφήσει τη συνολική προσφορά
β) Η διαρθρωτική ανεργία
γ) Η ανεργία τριβής
δ) Τίποτα από τα παραπάνω, αφού δεν ασχολήθηκε με την ανεργία
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21. Όταν ένα αγαθό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εναλλακτικές χρήσεις τότε ο κατα‐
ναλωτής το χρησιμοποιεί ορθολογικά:
α) Όταν η οριακή χρησιμότητα της τελευταίας μονάδας του αγαθού που διαθέτει σε κάθε
εναλλακτική χρήση είναι η ίδια
β) Όταν η συνολική χρησιμότητα που παίρνει από την τελευταία μονάδα του αγαθού σε
κάθε εναλλακτική χρήση είναι η ίδια
γ) Όταν η οριακή χρησιμότητα της τελευταίας μονάδας που χρησιμοποιείται σε οποιαδήπο‐
τε χρήση τείνει στο μηδέν
δ) Όταν η οριακή χρησιμότητα όλων των μονάδων που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε
χρήση είναι ίδια

22. Η αρνητική κλίση της καμπύλης ζήτησης είναι αποτέλεσμα:
α) Της κυρτότητας των καμπύλων αδιαφορίας
β) Της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας των αγαθών
γ) Του φθίνοντος οριακού λόγου υποκατάστασης στην κατανάλωση
δ) Όλων των παραπάνω

23. Σε ζήτηση με μορφή ισοσκελούς υπερβολής αποδεικνύεται ότι η δαπάνη των κατα‐
ναλωτών είναι:
α) Σταθερή
β) Συνεχώς αύξουσα
γ) Συνεχώς φθίνουσα
δ) Αύξουσα όταν η ελαστικότητα αυξάνεται και φθίνουσα όταν η ελαστικότητα μειώνεται

24. Για την παραγωγή 20 μονάδων ενός προϊόντος εργάζονται 4 εργάτες, με τον κάθε
εργάτη να στοιχίζει 50 ευρώ. Το ανά μονάδα προϊόντος κόστος των πρώτων υλών είναι
5 ευρώ. Η τιμή που πρέπει να επικρατήσει στην αγορά, ώστε η συγκεκριμένη επιχείρη‐
ση να προσφέρει το προϊόν είναι:
α) Τουλάχιστον 5 ευρώ
β) Τουλάχιστον 15 ευρώ
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γ) Τουλάχιστον 50 ευρώ
δ) Τουλάχιστον 55 ευρώ

25. Σύμφωνα με το θεώρημα του Euler όταν η συνάρτηση παραγωγής είναι γραμμική
ομογενής, τα οριακά προϊόντα των συντελεστών:
α) Είναι μηδενικά
β) Είναι μέγιστα
γ) Εξαντλούν το συνολικό προϊόν
δ) Είναι ίσα μεταξύ τους

26. Η τεχνολογία προσδιορίζει τους … τρόπους με τους οποίους μπορεί να παραχθεί ένα
προϊόν και οι αγοραίες τιμές των παραγωγικών συντελεστών προσδιορίζουν τους …
συνδυασμούς:
α) Οικονομικά αποτελεσματικούς – Τεχνολογικά αποτελεσματικούς
β) Τεχνολογικά αποτελεσματικούς – Οικονομικά αποτελεσματικούς
γ) Τεχνολογικά αποτελεσματικούς – Τεχνολογικά αποτελεσματικού
δ) Οικονομικά αποτελεσματικούς – Οικονομικά αποτελεσματικούς

27. Ασταθής ισορροπία για τον καταναλωτή χαρακτηρίζεται μια κατάσταση όπου:
α) Κάθε απομάκρυνση από το σημείο ισορροπίας θέτει αυτόματα σε λειτουργία ένα μηχα‐
νισμό αποκατάστασης της επιθυμητής ισορροπίας
β) Κάθε απομάκρυνση από το σημείο ισορροπίας δεν θέτει σε λειτουργία αυτόματα ένα μη‐
χανισμό αποκατάστασης της επιθυμητής ισορροπίας
γ) Κάθε απομάκρυνση από το σημείο ισορροπίας θέτει σε λειτουργία αυτόματα ένα μηχα‐
νισμό που όχι μόνο δεν αποκαθιστά την επιθυμητή ισορροπία, αλλά μεγαλώνει την ανισορ‐
ροπία
δ) Τίποτα από τα παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει όρος ασταθής ισορροπία που να αφορά τον
καταναλωτή
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28. Αν μια συνάρτηση κατανάλωσης έχει γραμμική μορφή και δεν περνά από την αρχή
των αξόνων, τότε η μέση ροπή για κατανάλωση είναι πάντα:
α) Μικρότερη από το μηδέν
β) Μικρότερη από την μέση ροπή για αποταμίευση
γ) Μικρότερη από την οριακή ροπή για κατανάλωση
δ) Μεγαλύτερη από την οριακή ροπή για κατανάλωση

29. Η ΄΄κλασική περιοχή΄΄ στο επόμενο διάγραμμα της καμπύλης LM δίνεται από το
τμήμα:

Δ
LM

i

Γ

Α

Β

Y
α) ΑΒ
β) ΑΓ
γ) ΒΓ
δ) ΓΔ

30. Η ύπαρξη της αγοράς χρήματος καθιστά την αύξηση των δημοσίων δαπανών:
α) Περισσότερο αποτελεσματικό μέτρο για την αύξηση του εισοδήματος ισορροπίας
β) Λιγότερο αποτελεσματικό μέτρο για την αύξηση του εισοδήματος ισορροπίας
γ) Το ίδιο αποτελεσματικό μέτρο για την αύξηση του εισοδήματος ισορροπίας
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

9

Συντάκτης: Παναγιώτης Βεργούρος,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Καλή Επιτυχία
Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 1ου ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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β
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α
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β

11. γ

12. β

13. α

14. β

15. α

16. δ

17. δ

21. α

22. δ

23. α

24. β

25. γ

26. β

27. γ
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20. α
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29. δ

30. β
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