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.

1. Για να υπολογιστεί το εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές με τη μέθοδο της προστι‐
θέμενης αξίας:
α) Αθροίζονται οι αμοιβές όλων των συντελεστών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή
του.
β) Αθροίζονται όλες οι πωλήσεις προϊόντων που έγιναν σε οποιονδήποτε.
γ) Αθροίζονται οι αμοιβές των συντελεστών και οι πωλήσεις των προϊόντων.
δ) Αθροίζονται οι αξίες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας
από τους διάφορους κλάδους και τις δραστηριότητες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
ε) Το σύνολο των αμοιβών των συντελεστών αφαιρείται από το σύνολο των πωλήσεων προ‐
ϊόντων.

2. Το εθνικό προϊόν διαφέρει από το εγχώριο κατά το ότι:
α) Το πρώτο δαπανάται ολόκληρο στη χώρα, ενώ το δεύτερο παράγεται ολόκληρο στη χώρα.
β) Το πρώτο είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το δεύτερο.
γ) Το δεύτερο είναι πάντοτε μεγαλύτερο από το πρώτο.
δ) Το πρώτο παράγεται μέσα ή έξω από τη χώρα από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν
σε κατοίκους της, ενώ το δεύτερο παράγεται στη χώρα από συντελεστές που ανήκουν σε
ντόπιους ή σε ξένους.

3. Η δημοσιονομική πολιτική είναι κυβερνητική οικονομική πολιτική για τη σταθε‐
ροποίηση του συνολικού προϊόντος σε επιθυμητό επίπεδο μέσω:
α) Της προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων,
β) Της ρύθμισης των όρων του εξωτερικού εμπορίου,
γ) Της αύξησης ή της μείωσης της προσφοράς χρήματος.
δ) Της μεταβολής των φόρων και των δαπανών του κράτους για τον επηρεασμό της συνολι‐
κής δαπάνης στην οικονομία.

4. Η αύξηση των κρατικών δαπανών για την αγορά αγαθών και. υπηρεσιών και των
μεταβιβαστικών πληρωμών είναι ενδεδειγμένη όταν:
α) Υπάρχει πληθωριστικό κενό.
β) Η επένδυση είναι μικρότερη από την κατανάλωση.
γ) Η επιθυμητή αποταμίευση είναι μικρότερη από την επιθυμητή επένδυση.
δ) Υπάρχει κενό υποαπασχόλησης.

5. Το πρόβλημα του πληθωρισμού θα χειροτερέψει σε μια οικονομία όταν η κυβέρνη‐
ση:
α) Αυξήσει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
β) Αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα.
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γ) Ασκήσει περιοριστική νομισματική πολιτική.
δ) Περιορίσει τις δαπάνες του δημόσιου τομέα.
ε) Αυξήσει το δανεισμό της χώρας από το εξωτερικό για να χρηματοδοτήσει διάφορες δημό‐
σιες δαπάνες.

6. Όταν αυξάνεται η δημόσια δαπάνη;
α) Αυξάνεται πάντοτε και η ιδιωτική επένδυση,
β) Μειώνεται πάντοτε η ιδιωτική επένδυση.
γ) Όταν η επέκταση της κρατικής δαπάνης χρηματοδοτείται με δανεισμό του Δημοσίου, αυ‐
ξάνεται το επιτόκιο και αποθαρρύνεται η ιδιωτική επένδυση,
δ) Το κράτος μπορεί να μειώνει το χρέος του.

7. Το εργατικό δυναμικό μιας χώρας περιλαμβάνει:
α) Ολόκληρο τον πληθυσμό της.
β) Μόνον τα άτομα που είναι απασχολούμενα,
γ) Μόνον τα άτομα που είναι άνεργα.
δ) Τα άτομα 14 ετών και πάνω που είναι είτε άνεργα είτε απασχολούμενα.
ε) Μόνον τους εργάτες και όχι τους υπαλλήλους.

8. Ανεργία υπάρχει σε μια οικονομία όταν:
α) Ορισμένα άτομα είναι προσωρινά άνεργα για λόγους εποχικούς.
β) Ορισμένα άτομα είναι προσωρινά άνεργα γιατί αλλάζουν απασχόληση.
γ) Ορισμένα άτομα έχασαν τη δουλειά τους γιατί μέρος του προϊόντος της οικονομίας δεν
μπορεί να πουληθεί.
δ) Ορισμένα άτομα που απασχολούνταν σε προβληματικούς κλάδους απολύθηκαν.
ε) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

9. Ένα άτομο θεωρείται άνεργο αν:
α) ενεργά ψάχνει για εργασία
β) δεν απασχολείται την τρέχουσα περίοδο
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γ) είναι διαθέσιμο για εργασία
δ) όλα τα παραπάνω.

10. Αν το εργατικό δυναμικό αποτελείται από 1000 άτομα, οι εργαζόμενοι είναι 700 και
100 δεν επιθυμούν να εργαστούν πόση είναι η ανεργία
α) 10%
β) 40%
γ) 30%
δ) 20%

11. Στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών δεν περιλαμβάνεται ένα από τα πιο κάτω:
α) Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων
β) Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
γ) Το εμπορικό ισοζύγιο.
δ) Το λογιστικό ισοζύγιο.
ε) Το ισοζύγιο των άδηλων συναλλαγών,

12. Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων δεν περιλαμβάνει ένα από τα πιο κάτω:
α) Τις επενδύσεις που γίνονται από τους κατοίκους της χώρας στην αλλοδαπή,
β) Τις επενδύσεις που γίνονται από αλλοδαπούς στην ημεδαπή,
γ) Τις μεταβιβάσεις πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μορφή επιδοτήσεων,
δ) Τις κυβερνητικές συναλλαγές που έχουν ως στόχο την αυξομείωση των συναλλαγματι‐
κών διαθεσίμων.
ε) Κανένα από τα πιο πάνω δεν αποτελεί σωστή απάντηση.

13. Ένα από τα επόμενα δεν περιλαμβάνεται στο ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών:
α) Οι εισπράξεις και οι πληρωμές που αφορούν στη ναυτιλία και στον τουρισμό.
β) Τα μεταναστευτικά εμβάσματα και οι μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη
μορφή επιδοτήσεων.
γ) Οι εισαγωγές στρατιωτικού υλικού που θεωρούνται απόρρητες.
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δ) Εισπράξεις και πληρωμές που αφορούν σε μερίσματα και τόκους.
ε) Πληρωμές για σπουδές και νοσηλείες στο εξωτερικό.

14. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περιλαμβάνει:
α) το εμπορικό ισοζύγιο.
β) το ισοζύγιο υπηρεσιών.
γ) το ισοζύγιο δωρεών.
δ) όλα τα παραπάνω.

15. Στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών δεν περιλαμβάνεται:
α) Το εμπορικό ισοζύγιο
β) Το ισοζύγιο υπηρεσιών
γ) Ο τακτικός προϋπολογισμός
δ) Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων

16. Οι περισσότεροι άνθρωποι μισούν τον πληθωρισμό γιατί:
α) μειώνει τα επιτόκια
β) μειώνει την αγοραστική ικανότητα του χρήματος
γ) το α και το β
δ) τίποτα από τα παραπάνω

17. Ένας πλήρως αναμενόμενος ρυθμός πληθωρισμού:
α) θα ευνοήσει τους δανειζόμενους
β) δεν θα προκαλέσει αναδιανομή του εισοδήματος από δανειστές σε δανειζόμενους.
γ) θα αντανακλάται στο επιτόκιο
δ) το β και το γ

18. Ο πληθωρισμός μπορεί:
α) να αναδιανέμει εισόδημα μεταξύ των ατόμων της οικονομίας
β) να μειώσει την οικονομικά αποτελεσματικότητα
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γ) να προκαλέσει μεταβολές σε προϊόν και απασχόληση
δ) όλα τα παραπάνω.

19. Ο ρυθμός πληθωρισμού μετράται με:
α) το επίπεδο του αποπληθωριστή του ΑΕΠ
β) την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή
γ) την ποσοστιαία μεταβολή του αποπληθωριστή ΑΕΠ μεταξύ δύο περιόδων.
δ) το β και το γ

20. Ο πληθωρισμός χαρακτηρίζεται από:
α) την τάση για συνεχή άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών.
β) την τάση για άνοδο των τιμών των αγαθών πολυτελείας.
γ) την αύξηση της απασχόλησης των συντελεστών της παραγωγής.
δ) την τάση για άνοδο των τιμών των βασικών αγαθών

21. Το πρόβλημα στον αγροτικό τομέα είναι η ζήτηση για αγροτικά προϊόντα αυξάνε‐
ται με πολύ αργότερους ρυθμούς από τους ρυθμούς με τους οποίους μειώνεται το
κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων λόγω τεχνολογικών μεταβολών. Ως
εκ τούτου:
α) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας των αγροτικών προϊόντων μειώνονται συνεχώς.
β) Η τιμή ισορροπίας μειώνεται αλλά η ποσότητα ισορροπίας αυξάνεται.
γ) Η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας αυξάνονται συνεχώς.
δ) Η τιμή ισορροπίας αυξάνεται αλλά η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται.

22. Η τεχνολογική πρόοδος μειώνει το κόστος παραγωγής των ηλεκτρονικών υπολο‐
γιστών. Μπορούμε έτσι να προβλέψουμε ότι:
α) Η τιμή των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα αυξηθεί.
β) Η ζητούμενη ποσότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών θα αυξηθεί
γ) Η προσφερόμενη ποσότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών θα μειωθεί.
δ) Η ζήτηση για ηλεκτρονικούς υπολογιστές θα αυξηθεί.
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23. Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή των αυτοκινήτων είναι ίση με –20. Οι
προμηθευτές των αυτοκινήτων αυξάνουν την τιμή των αυτοκινήτων κατά 10%. Εάν
όλοι οι λοιποί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης αυτοκινήτων παραμείνουν
σταθεροί τότε η μεταβολή της τιμής θα επιφέρει:
α) Μείωση της ζητούμενης ποσότητας αυτοκινήτων κατά 10%.
β) Αύξηση της ζητούμενης ποσότητας αυτοκινήτων κατά 20%.
γ) Μείωση της ζητούμενης ποσότητας αυτοκινήτων κατά 20%.
δ) Μείωση της ζήτησης αυτοκινήτων κατά 20%.

24. Εάν η προσφορά τσιγάρων είναι απείρως ελαστική τότε μια μείωση της ζήτησης
για τσιγάρα θα επιφέρει:
α) Μείωση της τιμής των τσιγάρων.
β) Μείωση της προσφερόμενης ποσότητας τσιγάρων.
γ) Αύξηση της προσφερόμενης ποσότητας τσιγάρων.
δ) Αύξηση της τιμής των τσιγάρων.

25. Στην περίπτωση μεταβολής της τιμής ενός αγαθού:
α) Το αποτέλεσμα «υποκατάστασης» είναι πάντα αρνητικό, δηλαδή αύξηση της τιμής συνο‐
δεύεται με μείωση της κατανάλωσης και μείωση της τιμής με αύξηση της κατανάλωσης.
β) Το αποτέλεσμα «υποκατάστασης» είναι πάντα θετικό, δηλαδή αύξηση της τιμής συνο‐
δεύεται με αύξηση της κατανάλωσης και μείωση της τιμής με μείωση της κατανάλωσης.
γ) Το αποτέλεσμα «υποκατάσταση» μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό ανάλογα με τη φύ‐
ση του αγαθού («κανονικό» ή Giffen).
δ) Το αποτέλεσμα «υποκατάστασης» είναι αρνητικό για «κανονικό» αγαθά και θετικό για
«κατώτερα».

26. Στην περίπτωση μεταβολής της τιμής ενός κανονικού αγαθού:
α) Το αποτέλεσμα «εισοδήματος» είναι πάντα θετικό, δηλαδή αύξηση της τιμής συνοδεύε‐
ται με αύξηση της κατανάλωσης και μείωση της τιμής με μείωση της κατανάλωσης.
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β) Tο αποτέλεσμα «εισοδήματος» είναι πάντα αρνητικό, δηλαδή αύξηση της τιμής συνοδεύ‐
εται με μείωση της κατανάλωσης και μείωση της τιμής με αύξηση της κατανάλωσης.
γ) Το αποτέλεσμα «εισοδήματος» μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό ανάλογα με το πρόση‐
μο του αποτελέσματος «υποκατάστασης».
δ) Το αποτέλεσμα «εισοδήματος» είναι πάντα αντίθετο από το αποτέλεσμα «υποκατάστα‐
σης».

27. Το μέσον προϊόν του μεταβλητού συντελεστή παραγωγής ισούται με το οριακό
του προϊόντος όταν:
α) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος είναι στο ελάχιστο σημείο της.
β) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος είναι στο μέγιστο σημείο της.
γ) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος έχει θετική κλίση.
δ) Η καμπύλη του οριακού προϊόντος έχει αρνητική κλίση.

28. Η καμπύλη του βραχυχρόνιου μέσου κόστους παραγωγής έχει τη συγκεκριμένη
μορφή διότι:
α) Βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος τω μη αναλόγων αποδόσεων
β) Επικρατούν συνθήκες αρνητικών οικονομιών κλίμακας.
γ) Επικρατούν συνθήκες θετικών οικονομιών κλίμακας.
δ) Οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν κέρδη.

29. Σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά και στη μακροχρόνια περίοδο:
α) Η τιμή είναι πάντα μεγαλύτερη από το μέσο κόστος για την τυπική επιχείρηση του κλά‐
δου .
β) Υπάρχουν αρκετά κέρδη και είσοδος και άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο θα πρέπει να
αναμένεται
γ) Υπάρχουν ζημιές και συνεπώς θα πρέπει να αναμένεται έξοδος επιχειρήσεων από τον
κλάδο
δ) Δεν υπάρχει κανένα λόγος πλέον για είσοδο και έξοδο επιχειρήσεων από τον κλάδο
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30. Η βραχύχρονη καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης στον τέλειο ανταγωνισμό εί‐
ναι:
α) Ταυτόσημη με την καμπύλη του οριακού κόστους, για τιμές πάνω στο ελάχιστο σημείο
του μέσου μεταβλητού κόστους και ταυτόσημη με τον κάθετο άξονα για τιμές μικρότε‐
ρες του ελάχιστου μέσου μεταβλητού κόστους.
β) Ταυτόσημη με την καμπύλη του οριακού κόστους για τιμές πάνω από το ελάχιστο σημείο
του μέσου μεταβλητού κόστους.
γ) Είναι παράλληλη με τον άξονα των ποσοτήτων δεδομένου ότι η τιμή του προϊόντος είναι
δεδομένη για την επιχείρηση στην βραχυχρόνια περίοδο
δ) Είναι σταθερή δεδομένου ότι η επιχείρηση στον τέλειο ανταγωνισμό δεν μπορεί να επη‐
ρεάσει ούτε την τιμή ούτε την ποσότητα παραγωγής της.

31. Το μονοπώλιο για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του:
α) Εξισώνει το οριακό έσοδο με το οριακό κόστος
β) Εξισώνει την τιμή με το οριακό κόστος.
γ) Εξισώνει το τιμή με το οριακό έσοδο
δ) Εξισώνει το οριακό κόστος με το μέσο μεταβλητό κόστος.

32. Το υπόδειγμα Harrod‐Domar βασίζεται σε συνάρτηση παραγωγής:
α) Τύπου Cobb‐Douglas
β) Τύπου Samuelson
γ) Τύπου Leontief
δ) Τύπου Harrod.

33. Δύο παραγωγικοί συντελεστές ονομάζονται συμπληρωματικοί όταν:
α) Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο στην παραγωγική διαδικασία
β) Η αύξηση της ποσότητας του ενός αυξάνει το οριακό του άλλου.
γ) Η αύξηση της ποσότητας του ενός και μια ισόποση μείωση της ποσότητας του άλλου α‐
φήνει το συνολικό προϊόν αμετάβλητο.
δ) Μπορούν να υποκατασταθούν σε αναλογία 1:1
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34. Η καμπύλη ισοπαραγωγής δείχνει συνδυασμούς παραγωγικών συντελεστών που
μπορούν να παράγουν μια δεδομένη και σταθερή ποσότητα προϊόντος Q=Q0 :
α) Η τεχνολογική πρόοδος μετατοπίζει την εν λόγω καμπύλη ισοπαραγωγής αριστερά, προς
την αρχή των αξόνων
β) Η τεχνολογική πρόοδος μετατοπίζει την εν λόγω καμπύλη ισοπαραγωγής δεξιά, σε με‐
γαλύτερη απόσταση από την αρχή των αξόνων.
γ) Η τεχνολογική πρόοδος δεν επηρεάζει τη θέση των καμπυλών ισοπαραγωγής.
δ) Η τεχνολογική πρόοδος επηρεάζει την κλίση και όχι τη θέση των καμπυλών ισοπαραγω‐
γής.

35. Ο οριακός λόγος υποκατάστασης μεταξύ δύο αγαθών Χ και Υ είναι ίδιος για όλους
τους καταναλωτές όταν:
α) Οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν στην αγορά τις ίδιες τιμές για τα αγαθά Χ και Υ
β) Οι καταναλωτές βρίσκονται σε ισορροπία
γ) Η οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος είναι ίδια για όλους
δ) Ο καταναλωτής μεγιστοποιεί τη συνάρτηση χρησιμότητάς του ως προς Χ και Υ, υπό τον
εισοδηματικό περιορισμό

36. Χρησιμοποιώντας τη καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων, μπορούμε να πα‐
ρουσιάσουμε την οικονομική ανάπτυξη ως
α) Μια μετακίνηση κατά μήκος της καμπύλης
β) Μια μετατόπιση της καμπύλης προς τα δεξιά
γ) Μια μετατόπιση της καμπύλης προς τα αριστερά
δ) Μετακίνηση από ένα σημείο αριστερά της καμπύλης

37. Υποθέστε ότι η παραγωγή ενός προϊόντος χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδό‐
σεις κλίμακας, Στην περίπτωση αυτή, ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αληθινό;
α) Το συνολικό προϊόν αυξάνεται κατά μεγαλύτερη αναλογία από αυτή που αυξάνονται οι
ποσότητες των συντελεστών παραγωγής.
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β) Το συνολικό προϊόν αυξάνεται κατά μικρότερη αναλογία από αυτή που αυξάνονται οι
ποσότητες των συντελεστών παραγωγής.
γ) Καθώς η παραγωγή αυξάνεται, το μέσο προϊόν (μέση παραγωγικότητα) αυξάνεται
δ) Καθώς η παραγωγή αυξάνεται, το κόστος ανά μονάδα προϊόντος μειώνεται.

38. Το «αποτέλεσμα του Pigou» είναι το ίδιο με:
α) Το αποτέλεσμα του Keynes
β) Το αποτέλεσμα των πραγματικών διαθεσίμων του Patinkin
γ) Το αποτέλεσμα υποκατάστασης του Marshall
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

39. Σύμφωνα με τη θεωρία των αναπροσαρμοζόμενων προσδοκιών τα άτομα:
α) Δεν κάνουν συστηματικά λάθη εάν η ελαστικότητα των προσδοκιών είναι μεγαλύτερη
της μονάδας
β) Διορθώνουν σε ένα βαθμό το λάθος πρόβλεψης της προηγούμενης περιόδου αλλά κά‐
νουν συστηματικά λάθη
γ) Λαμβάνουν υπόψιν τους όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αλλά κάνουν συστηματικά λά‐
θη
δ) Διορθώνουν το λάθος πρόβλεψης της προηγούμενης περιόδου και έτσι δεν κάνουν συ‐
στηματικά λάθη ‐‐

40. Το φυσικό ποσοστό ανεργίας:
α) Μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά και να μεταβάλλεται διαχρονικά
β) Είναι το ίδιο για όλες τις χώρες
γ) Μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά είναι σταθερό διαχρονικά για κάθε χώρα
δ) Κανένα από τα παραπάνω

Καλή Επιτυχία
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 5ου ΤΕΣΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
1. δ

2. δ

3. δ

4. δ

5. ε

6. γ

7. δ

8. ε

9. δ

10. δ

11. δ

12. γ

13. γ

14. δ

15. γ

16. β

17. β

18. δ

19. δ

20. α

21. β

22. δ

23. γ

24. β

25. β

26. δ

27. δ

28. δ

29. δ

30. β

31. δ

32. α

33. β

34. β

35. α

36. β

37. β

38. β

39. δ

40. γ
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